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RESUMO 

 

 

  

Proponho neste trabalho refletir sobre a formação de uma  juventude 

quilombola enquanto “sujeito político”, tomando por base as experiências, as 

expectativas pessoais e os projetos sociais destes na construção de uma identidade 

política quilombola na comunidade quilombola de Capoeiras, localizada no município 

de Macaíba (RN). Lanço olhar, especialmente, sobre duas situações sociais, os projetos: 

do Pau-Furado Juvenil e da Swingueira Quilombola, são danças que têm como 

protagonistas ou como público-alvo parcelas dos “jovens” da “comunidade” que nestes 

legitimam e inovam suas tradições e passam a desempenhar papéis e posicionamentos 

cruciais na construção das identidades étnica e de geração dentro de um projeto político 

de comunidade. Procura-se perceber o lugar da “juventude” nesse novo contexto 

de afirmação política e identitária. Trata-se, portanto,  de compreender a juventude 

 localmente em sua diversidade a partir de diferentes contextos sociais, culturais, 

políticos e econômicos. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Juventude, Etnicidade, Comunidade Quilombola 
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ABSTRACT 
 

 
 

On this paper, I propose a reflexion on the formation of a youth maroon, as a “political 

subject”, based on experience, personal expectations and social projects in the 

construction of a political identity in the community quilombola Capoeiras, which is 

located in the district of Macaíba (RN). I observed two social situations; the projects of 

the “Pau-furado Youth” and the “Swingueira Quilombola”, those kinds of dances that 

have as protagonists or as audience the youth people who lives in the community here 

mentioned, those people that legitimize and innovate in these traditions and roles they 

play and crucial positions in the construction of ethnic identities and generation within a 

political community. It seeks to understand the place of “youth” in this new context of 

political affirmation and identity. It is, therefore, to understand the diversity in their 

local youth from different social, cultural, political and economic. 

 

 

 

Keywords: Youth, Ethnicity, Community Quilombola.  
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INTRODUÇÃO 

 
 

Proponho neste trabalho refletir sobre a formação de uma juventude quilombola, 

enquanto “sujeitos políticos”, tomando por base as experiências, as perspectivas 

pessoais e os projetos sociais destes na construção de uma identidade política 

quilombola na comunidade quilombola de Capoeiras. Localizada no município de 

Macaíba (RN), essa comunidade é composta por cerca de 300 famílias que, nos últimos 

sete anos, iniciaram processo de reconhecimento enquanto “comunidade remanescente 

de quilombo”. 

Lanço olhar especialmente sobre duas situações sociais, os projetos Pau-Furado 

Juvenil e Swingueira Quilombola, danças que têm os “jovens” da “comunidade” como 

protagonistas ou como públicos. Esses “jovens” legitimam e inovam suas tradições 

(BARTH, 2000)
1
 e desempenham papéis e posicionamentos cruciais na construção das 

identidades étnica e de geração dentro de um projeto político de comunidade.  Busco 

perceber a imbricação dessas identidades que estão em diálogo: “jovem”, “negro” e 

“quilombola”, percebendo desta forma como a categoria “jovem” assume substância de 

acordo com a situação em que está sendo acionada, almejando compreender a produção 

da noção de juventude estabelecida neste grupo. Sendo assim, um dos objetivos é 

perceber o lugar da “juventude” nesse novo contexto de afirmação política e identitária, 

apresentando a dinâmica estabelecida e como se posicionam em torno dela. 

Nos últimos anos, Capoeiras passou por transformações que fazem com que essa 

geração vivencie uma experiência distinta diante das gerações passadas. Novos e 

antigos problemas, bem como, desafios são colocados em evidência. Objetiva-se 

perceber como esses “jovens” vivem, o que almejam, como estruturam seus projetos de 

vida. Procuro entender também o processo de construção juvenil, as condições de 

escolhas e os recursos utilizados que definem o seu modo de viver. Trata-se de 

compreender a juventude em diferentes contextos sociais, culturais e econômicos, e 

dentro dessa expectativa, compreender uma juventude quilombola em processo em 

Capoeiras. 

 

 

                                                           
1
 Tentando dar conta dos repertórios socioculturais encontrados, usaremos por vezes a noção de tradição 

de conhecimento (Barth, 2000 [1989]), entendida aqui em sua feição de fluxos e correntes culturais em 

interação e de reunião de distintas tradições de conhecimento. 
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Trabalho de campo em Capoeiras 

 

Conheci Capoeiras em meados de 2003, durante a minha inserção no movimento 

negro local, sobretudo pela interlocução que a minha mãe, Elizabeth Lima, desempenha 

nessa “comunidade”, atuando enquanto militante que concomitantemente realizou uma 

pesquisa acadêmica naquele território. De certa forma, esta entrada facilitou a minha 

inserção em campo, por se tratar de uma pessoa reconhecida localmente. Na maior parte 

das vezes, o grupo estava aberto ao diálogo comigo. Por vezes, sou referenciada como 

“a filha de Elizabeth”. Exemplo disso se dá quando estou acompanhada por pessoas de 

Capoeiras frente a outras do local que ainda não me “conhecem”, perguntam: “quem é 

essa menina? é filha de quem?”, e logo sou localizada dentro do grupo e em seguida 

declaram que estou realizando uma pesquisa. Em outros enquadramentos, sou 

identificada como uma curiosa que está fazendo pesquisa há algum tempo no local e que 

podem contar comigo para solicitar “ajuda” de diversas naturezas, desde ensinar 

atividades escolares aos filhos menores, até a elaboração de “projetos sociais”. Quando 

me ausento durante longos períodos, sempre me interrogam o porquê de tanto tempo 

sem fazer uma visita. 

Naquela época, dentro do movimento negro, já me despertava o interesse pelos 

processos de etnicização, presentes nas chamadas “comunidades quilombolas” 

espalhadas por dezenas de municípios no estado do Rio Grande do Norte. No entanto, 

foi  através da minha atuação como assistente de pesquisa no ano de 2006-2007
2
, tendo 

em vista a produção de um relatório de identificação, demarcação e titulação de terras 

quilombolas em Capoeiras/RN (convênio INCRA-DAN/UFRN) e, durante a elaboração 

do trabalho monográfico em 2009, quando iniciei leituras a respeito da relação entre 

dois modelos de organização (BARTH, 2000 [1969]):  o associativismo e o parentesco 

(FREIRE, 2009). Neste momento pude aprofundar as minhas leituras sobre o cenário 

quilombola atual e local produzidas no universo acadêmico. 

Quando da seleção de mestrado no Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia Social da UFRN, a minha proposta inicial de pesquisa da dissertação seria 

                                                           
2
 A elaboração do relatório técnico antropológico contou com a coordenação da antropóloga Francisca 

Miller (DAN/CCHLA/UFRN) no ano de 2006-2007, tendo em vista seu o reconhecimento identitário e 

sua regulação fundiária. O Convênio foi firmado entre o INCRA/RN- Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária, DAN- Departamento de Antropologia e a UFRN- Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. 
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realizar uma análise comparativa entre as relações de parentesco e os processos de 

reorganização política com duas comunidades quilombolas no Rio Grande do Norte: 

Capoeiras (Macaíba) e Macambira (Lagoa Nova). Por motivos pragmáticos (distância, 

recursos, familiaridades, entre outros), optei por continuar somente estudando a 

comunidade de Capoeiras. Ao fazer esta opção, tive que reformular minha proposta 

inicial de pesquisa. 

Em março de 2011, ao retomar as idas a Capoeiras, numa das primeiras 

situações sociais etnografadas, acompanhei a reunião do INCRA-RN com moradores 

locais. Na ocasião, foi exposta a situação atual do processo de regularização fundiária 

de Capoeiras e de outras comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte. 

Posteriormente, os moradores explicitaram a emergência de um conflito em torno de 

uma pessoa “de fora” que havia chegado a Capoeiras e estaria anunciando para alguns 

moradores a não existência do processo de regularização do território. Isso gerou certo 

desconforto àqueles que estavam cientes da situação. No mesmo dia, paralelamente, um 

grupo de “jovens” estava reunido em outro espaço para falar das dificuldades existentes 

em Capoeiras e da importância da “contribuição de cada jovem” para a melhoria da 

situação social da localidade, embora, na reunião com o INCRA visualizei uma jovem 

participando. 

No segundo momento, nos meses de abril e maio de 2011, regressei como 

convidada a ministrar uma oficina dentro das atividades do projeto “Pau-furado 

Juvenil”. Trata-se de um projeto que visa articular, desenvolver e instrumentalizar as 

atividades da dança de zambê de Capoeiras, sob a responsabilidade dos “jovens 

quilombolas”. Ministrei uma oficina sobre racismo, apresentando algumas definições e 

as leis existentes contra a prática do racismo na legislação brasileira. Foi interessante, na 

medida em que me passaram a relatar casos de discriminações sofridas por eles — 

jovens — na escola e na “rua” e a forma como e se posicionavam diante desse fato. 

A partir disso, comecei a rever e procurar uma problemática para o quadro que o 

“campo” estava me oferecendo. Neste sentido, me interessou a formação das 

“lideranças juvenis”, uma juventude que se afirma “negra” e “quilombola” e que tanto 

se coloca mais disposta e atenta às tradições e narrativas locais, quanto politiza esses 

repertórios em sua participação nos processos políticos intra e extra comunidade.  Este 

corte se somava também ao fato de eu vir trabalhando em contextos eminentemente 

políticos, como reuniões e assembléias, tanto nas situações para as quais estava 
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especialmente atenta, quanto para, ao final, a rede dentro da qual era recebida e que  

possibilitava desde a dormida e a alimentação, até a mediação na apresentação a novos 

atores locais, quanto a serem interlocutores privilegiados com os quais se tirava dúvidas 

e se colocava novas questões e reflexões. Neste sentido, convivi especialmente com as 

famílias: Santos, Moura e Costa, tendo os integrantes da família Moura como principais 

interlocutores nesta etapa de pesquisa. 

A pesquisa rumou então, especialmente, para a questão da construção das 

identidades e para o lugar desempenhando pelos projetos sociais: “Pau-furado juvenil” e 

da “Swingueira Quilombola”, neste projeto político identitário. Conferindo atenção ao 

entendimento de como se estabelece a produção da juventude nestes dois projetos, no 

caso, abordado em relação ao perfil étnico e geracional.  

Após o exame de qualificação do mestrado, retomo a pesquisa de campo nos 

meses de novembro e dezembro de 2011. As idas foram realizadas semanalmente, 

cheguei passar das quintas às segundas-feiras no local. Foi nessa nova etapa que 

vislumbrei outra dança que aglutinava diversos jovens. Deste modo, passei também a 

acompanhar a dinâmica da chamada Swingueira.  

Realizar pesquisa com “jovens” e negros(as) tornou-se também um “desafio”. 

Fui identificada como uma “jovem” e “negra”, o que me garantiu aproximações. Por ser 

muitas vezes da mesma faixa etária dos meus interlocutores, compartilhamos dilemas 

em relação às perspectivas do futuro e diversas vezes fui solicitada a “orientá-los” em 

seus projetos de vida, em seus relacionamentos amorosos, na família, no emprego, na 

escola. Em outros momentos, também convivia e dialogava com pessoas com faixa 

etária inferior à minha. Assumia a responsabilidade de “cuidar”, “ficar de olho” quando 

saia em grupo com as “jovens”, enquanto seus pais ou outro familiar não estavam por 

perto. 

Sendo assim, parto da percepção destes jovens sobre o que é ser jovem em uma 

comunidade étnica (BARTH, 2000; WEBER, 1991), tento compreender os diversos 

sentidos atribuídos a esta categoria e como se articula com outras identidades como a de 

negra e quilombola.  Apesar da atenção a distintos atores, projetos e interesses, a ênfase 

recai no ponto de vista dos jovens de Capoeiras sobre o processo de formação 

quilombola (ALMEIDA, 2002; ARRUTI, 2006; O’DWYER, 2002) que perpassa desde 

o pertencimento a um grupo ao reconhecimento deste pertencimento. 



17 

 

Aproprio-me também de considerações de Max Weber (1991), fundo do modelo 

de Barth, para entender “comunidade”, com ênfase no sentimento de pertença a uma 

“comunidade étnica”, sobretudo, traduzindo este sentimento por uma ação política: 

É claro que esta [raça] somente conduz a uma “comunidade” quando é 

sentido subjetivamente como característica comum, o que ocorre apenas 

quando a vizinhança local ou outros vínculos entre pessoas de raças distintas 

levam a uma ação comum (na maioria das vezes políticas). [...] O nascimento 

de uma comunidade de intercâmbio social (no sentido mais amplo da 

palavra) está vinculado a aspectos extremamente exteriores das diferenças no 

modo de viver habitual, ocasionadas por alguma causalidade histórica, assim 

como à herança racial. [...] A crença na afinidade de origem – seja esta 

objetivamente fundada ou não - pode ter conseqüências importantes 

particularmente para a formação de comunidades políticas (WEBER, 1991; 

267: 269: 270). 

Weber nos traz reflexões em torno de uma comunhão étnica e afirma que essa 

comunhão não constitui em si uma comunidade, mas é elemento facilitador das relações 

comunitárias, sobretudo as de natureza política. Essa “comunidade política” costuma 

despertar inicialmente a crença numa comunhão étnica, numa transformação de relações 

associativas racionais em relações comunitárias pessoais. Adentrando pela agenda da 

etnicidade, autores como Epstein (2006) darão ênfase que dentre as lealdades e modelos 

de organização em uso, estão os da intimidade, no caso, da família e da geração de pais 

e avôs, da herança material e simbólica.  

Para o caso dos jovens (da “definição da juventude”) em contextos de 

etnicização, como resume Bulcholtz (2002:538), não só a geração jovem está se 

erigindo em bases de complexa mistura sociocultural, mas também porque noções como 

a de juventude também “não se fundam em categorias estáticas, mas são emergentes, 

híbridos e locais, conceitos de etnicidade que podem revelar nuances de processos 

sociais que as ferramentas da etnicidade não puderam expor”.   

Compreendo que essas identidades de jovem e quilombola são constituídas 

dentro das redes (BARNES, 1987; MITCHEL, 1987) que articulam os processos 

políticos e históricos nos quais o grupamento familiar é identificado e se identifica 

como singular. A categoria jovem, neste contexto, adquire diversos usos e significados 

que são somados a outras diferentes identidades perceptíveis na prática e nos discursos 

dos(as) interlocutores(as) da casa, às reuniões de associação e projetos sociais. 

Algumas perguntas que o trabalho pretende suscitar são: o que significa ser 

“jovem” em uma comunidade quilombola? Com se dá o desdobramento da afirmação 
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étnica, nas relações geracionais em Capoeiras? Em que sentido a “re-criação” da dança 

do pau-furado, composta hoje majoritariamente por jovens, contribui para a afirmação 

de uma identidade quilombola? Em que medida a identidade proposta pela swingueira 

expressa outras fronteiras que não a étnica, não de singularização, mas de extrapolação 

da dimensão comunitária? Busco, ao final, compreender o que constitui a condição 

juvenil e a vivência dessa experiência em Capoeiras, pensando a noção de juventude por 

meio das categorizações locais. 

Neste contexto de formação quilombola (ARRUTI, 2006), entender o “jovem” 

dentro de uma comunidade negra rural foi crucial. Para isso, optei por realizar 

entrevistas semi-estruturadas com o grupo e acompanhá-los em suas atividades 

rotineiras, como por exemplo, em suas casas, em situações que estavam com suas 

famílias, nas casas de amigos, nos momentos de sociabilidade na rua, nos bares, nos 

campos de futebol, na escola, nos eventos públicos. Pude presenciar conversas 

informais entre eles(as), que passaram a relatar as dificuldades de “ser jovem”, a 

insatisfação que alguns têm quando não vêm a juventude local participando ativamente 

de assuntos da “comunidade”, o que se espera do “jovem”,  qual é a expectativa que se 

tem dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais e coletivos, bem como, conferir 

importância ao modo como se expressam nas suas reflexões e atitudes cotidianas através 

das trajetórias individuais e coletivas. A faixa etária dos jovens que trabalhei 

acompanha o arco etário dos 15 aos 27 anos
3
.  

Além disso, passei por uma curta experiência enquanto “professora”. Durante 

um mês em Capoeiras, ofertei aulas de reforço direcionada a interpretação e produção 

de textos. Momento em que fiquei ainda mais próxima com a juventude local. Isso me 

permitiu vislumbrar a construção de um “jovem” que tem “cor”, que tem “etnia”: é 

“negro”, é “quilombola” e se apoia em sua “cultura”, traduzindo todos esses elementos 

na dança do Pau-furado
4
, para reafirmar a sua pertença a uma identidade particular.  Ao 

mesmo tempo, no caso da swingueira, o que parece estar em questão é uma identidade 

                                                           
3
 Em resumo, convivi com cerca de 40 jovens ao longo de encontros e oficinas, e especialmente com 7, 

procurando aprofundar casuisticamente. 
4
 Em Capoeiras, costuma-se chamar de Pau-Furado, embora, já presenciei os interlocutores chamarem 

também de Zambê. Partindo para uma breve definição do Pau-furado que também é referenciado como 

“Zambê”, nome do instrumento percussivo da dança. Os instrumentos percussivos principais são: os 

tambores e os ganzás. Um mestre evoca as cantigas e o coro responde aos refrãos. A expressividade dos 

corpos durante a dança é frenética. Entre umbigadas, pulos, requebrados e travessias por debaixo das 

pernas dentre os participantes o corpo assume diversas performatividades. Segundo Cascudo (1979:807), 

seria o “tambor de metro e meio, cilíndrico, com uma pela numa das extremidades, percutido com ambas 

as mãos pelo tocador que cavalga o instrumento, sustentando por tiras de couro”. 
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que ainda também é rotulada como quilombola, mas que tanto faz uso de repertórios 

culturais regionais quanto transcende a localidade, colocando-os em um perfil mais 

amplo de juventude. 

Em relação à metodologia, prezei a etnografia das trajetórias sociais individuais 

articuladas às trajetórias do grupo e a interlocução entre distintas classes de idade, bem 

como, etnografia dos encontros, oficinas e reuniões do projeto “pau-furado juvenil” e da 

“swingueira quilombola”. Como exposto, ouvi e observei os meus interlocutores em 

diversos espaços sociais: na família, nos espaços de lazer, em reuniões, na escola e nos 

diversos ambientes freqüentados pelos “jovens”. Deste modo, procurei perceber as suas 

aspirações e anseios acerca do futuro, sobre o trabalho profissional, sobre a “juventude” 

local, as dificuldades, anseios e projetos. Fiz uso de câmera fotográfica e do gravador de 

voz. Realizei entrevistas semi-estruturadas com seis “jovens”, sendo quatro meninas e 

dois meninos; e um “não-jovem”. Igualmente usei de um conjunto de redações para 

subsidiar o material de pesquisa, além da aplicação de um questionário 

sócio/econômico/cultural a fim de traçar um “perfil” destes. 

Com o instrumento analítico rede social de Barnes (1987), almejou a descrição e 

análise de processos políticos envolvendo conexões que ultrapassam os limites dos 

grupos. Isso ajuda a identificar quem são as lideranças juvenis dentro de uma rede 

política ou dentro de uma rede de parentesco e outros campos sociais. Foi crucial 

perceber o posicionamento de certos indivíduos específicos em seu grupo, seu 

comportamento político e suas ações e evidenciar, através das redes, as relações sociais 

que vinculam os indivíduos a outros. Por meio dessas redes pessoais procurou-se chegar 

a um entendimento dos campos sociais e seus padrões (GLUCKMAN, 1987). Deste 

modo, percebi a ação social e o campo das escolhas individuais, que sempre se 

encontram em contexto relacional, alinhavando projetos individuais e de grupo. Esta 

análise pode ser alcançada através de métodos de micro-análise, que garantam um maior 

adensamento de unidades menores. 

 

 

Comunidades Quilombolas no RN: Um panorama situacional 

 

As “comunidades quilombolas” no Brasil vêm recentemente pleiteando o acesso 

a direitos constitucionais, sobretudo, com o advento do texto constitucional de 1988. No 

Rio Grande do Norte, ganha fôlego no início dos anos 2000, impulsionando estas 
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populações para a busca e acesso a políticas públicas voltadas para o território, saúde, 

educação e, deste modo, para o ingresso da “política cultural” nas “comunidades 

quilombolas”, na garantia pelo chamado, “direitos étnicos”. 

No Rio Grande do Norte, boa parte das comunidades que estão se 

(re)conhecendo enquanto comunidade étnica passou pelo agenciamento da Kilombo — 

Organização Negra do Rio Grande do Norte — que de certa forma expôs um campo de 

possibilidade para a identificação quilombola. Foi o caso das comunidades de 

Capoeiras, Grossos, Pavilhão, Boa Vista dos Negros, Sibaúma, Jatobá, Nova 

Descoberta e Gameleira, sobretudo através de encontros, oficinas, palestras realizadas 

tanto internamente quanto em outros estados. 

Exemplo disso, como motes históricos, foi a realização do I Encontro de 

Comunidades Negras Quilombolas no RN, no ano de 2003, em Natal, no bairro de 

Ponta Negra
5
. Posteriormente, houve a consagração da I Conferência Estadual de 

Igualdade Racial, em 2005, cujo tema “O Estado e a Sociedade Promovendo a 

Igualdade Racial” contou com a participação de diversas lideranças de comunidades 

quilombolas. Seu principal objetivo foi a construção do Plano Estadual de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial, bem como a aprovação de propostas para a I 

Conferência Nacional de Igualdade Racial.  

Em março de 2007, houve a criação da Coordenadoria de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial (COEPPIR), com a finalidade de elaborar e monitorar a 

implantação do Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que por sua vez está 

encarregado de implementar e institucionalizar uma política de Estado, com o apoio e 

envolvimento de diversas secretarias de Estado e a participação da Sociedade Civil.  

No mês de agosto de 2007, houve o lançamento do presente Plano de Ação 

Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (2007 a 2011), cujo objetivo 

geral é “apresentar, viabilizar, implementar e acompanhar propostas de ações 

afirmativas de políticas públicas, em consonância com a política promovida pelo 

governo brasileiro, para redução das desigualdades étnico-racial e para a promoção e 

melhoria da qualidade de vida dos grupos historicamente discriminado” (texto na 

íntegra, retirado do Plano). Neste documento, diretrizes de políticas para diversos 

                                                           
5
 Participei deste momento, na época enquanto militante do movimento negro. Auxiliei na coordenação 

do encontro. 



21 

 

segmentos sociais foram apontados e foi apresentada uma estimativa e caracterização 

sócio-econômica de diversas comunidades quilombolas no RN.  

Com a criação da COEPPIR, lideranças de comunidades quilombolas se 

reuniram em uma das salas onde está lotado o prédio da COEPPIR
6
, servindo como 

espaço de apoio logístico e físico da COEQRN. Neste período de estreito diálogo com a 

instituição foi desenvolvida diversas oficinas, seminários e cursos. Destaco o Seminário 

Estadual de Quilombos sobre Regularização Fundiária (2007), que contou com a 

participação de antropólogos da UFRN numa mesa redonda, estes produziram relatórios 

antropológicos, o Edmundo Pereira e o Guilherme Valle e, sublinho também, o curso de 

Elaboração de Projetos e Prestação de Contas
7
 (2008). 

No ano de 2006, ocorreu a realização do II Encontro Estadual de Comunidades 

Quilombolas do Rio Grande do Norte, entre os dias 12, 13 e 14 de março, no centro de 

Treinamento de Ponta Negra, também em Natal. O evento contou com a participação de 

comunidades quilombolas e membros de entidades do movimento negro do Rio Grande 

do Norte. 

 O Encontro constituiu-se como espaço de articulação e fortalecimento das 

comunidades quilombolas do Estado do Rio Grande do Norte, possibilitando a 

avaliação do I para o II encontro e a troca de experiências entre as lideranças 

quilombolas presentes, os membros da entidade Kilombo, os representantes dos 

ministérios presentes e os órgãos públicos estaduais convidados. 

O tema geral do encontro foi: “Incluindo a cidadania e consciência negra no 

contexto social, político e cultural no RN”, provocou uma discussão considerada rica, 

pois, considerou a importância da organização representativa dos quilombos.  No qual 

elegeu-se a formação da Coordenação Estadual de Quilombos do Rio Grande do Norte, 

a COEQ/RN, composta por lideranças locais das comunidades em processo de 

formação quilombola.  Entre as comunidades presentes destacamos: Jatobá, localizada 

no município de Patu; Acauã, localizada no município de Poço Branco; Sibaúma, 

município de Tibau do Sul; Grossos e Pavilhão, município de Bom Jesus; e Capoeira, 

município de Macaíba.  

                                                           
6
 Atualmente, com a mudança no quadro de composição da instituição, a COEQRN não dispõe desse 

apoio. 
7
 Que contou com jovens de Capoeiras, inclusive um destes jovens me advertiu que conseguiu um 

emprego numa ONG decorrente do curso realizado.  
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O encontro se atentou para os seguintes grupos de discussões: saúde da 

população negra, ações afirmativa na educação e a lei 10.639/2003, titulação das terras 

quilombolas, juventude e mulheres negras, religiões de matriz africana e intolerância 

religiosa e, por fim, cultura afro-brasileira.  

Decorridos três anos do primeiro encontro, vários problemas ainda se faziam 

presentes, por se tratar de um processo que requer comunicação, articulação e 

mobilização entre os envolvidos. Aponto alguns problemas centrais que foram 

discutidos naquele momento: poucas comunidades solicitaram a certidão de auto 

reconhecimento por não saber quais seriam os procedimentos para solicitar, somando-se 

a esse fato a quase inexistência de associações constituídas legalmente. A solução seria 

a confecção de elaboração de cartilhas explicativas do processo. 

Em relação à juventude, foi pautada a questão da pouca escolaridade, da falta de 

alternativas de trabalho, de lazer, capacitação, inserção no mercado de trabalho, além da 

queixa de que as escolas são distantes da comunidade e a maioria é destituída dos 

ensinos fundamental e médio. As soluções apontadas foram: realizar atividades de 

valorização de sua cor/raça que possam elevar a auto-estima das crianças e jovens 

negros; instituir o sistema de cotas para o primeiro emprego para jovens negros; abrir 

creches nas comunidades; abrir de salas de aula nas comunidades para os ensino 

fundamental e médio; e criar  áreas de lazer. 

O III Encontro de Comunidades Quilombolas, em 2010, aconteceu em 

Capoeiras. Há uma estimativa de 28 comunidades negras rurais no RN, consoante o 

movimento negro, e 21 “comunidades remanescente de quilombos”, reconhecidas pela 

Fundação Cultural Palmares. São elas, de acordo com o período cronológico da data da 

publicação do reconhecido junto a FCP: em 2004, Boa Vista dos Negros (Parelhas) e 

Acauã (Poço Branco); em 2005: Sibaúma (Tibau do Sul) e Macambira (Lagoa Nova); 

em 2006: Moita Verde (Parnamirim), Negros do Riacho (Currais Novos), Grossos (Bom 

Jesus), Pavilhão (Bom Jesus), Jatobá (Patu), Aroeira (Pedro Avelino); em 2007: Sítio 

Arrojado/Engenho (Portalegre); Sítio Lajes (Portalegre), Sítio Pega (Portalegre), Sítio 

Sobrado (Portalegre), Capoeiras (Macaíba); em 2009: Gameleira de Baixo (São Tomé); 

Nova Descoberta (Ielmo Marinho); em 2010: Picadas (Touros), Baixa do Quiquim 

(Touros), Geral (Touros); em 2011: Bela Vista do Piató (Assú).  

Seis destas já foram produzidas os relatórios antropológicos nos anos de 2005-

2007 segundo o convênio INCRA e UFRN/Departamento de Antropologia-DAN, a 
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saber: Sibaúma, Jatobá, Acauã, Macambira, Capoeiras e Boa Vista dos Negros. Estão 

sendo produzidos este ano mais quatro relatórios frutos de edital de licitação com 

empresas, são elas: Pavilhão, Grossos, Aroeira e Nova Descoberta. Nenhuma 

comunidade obteve o título de seu território, há previsões segundo o INCRA/RN para 

que ainda este ano a comunidade de Jatobá receba o seu título.  

Na tentativa de monitorar e acompanhar os andamentos dos “processos 

quilombolas” no INCRA/RN, nas primeiras quartas-feiras do mês são realizadas 

reuniões na instituição com as lideranças destes grupos a fim de saber como se encontra 

o processo de regularização de suas comunidades. 

A elaboração dos relatórios antropológicos no RN deu abertura também para a 

produção de trabalhos acadêmicos que versavam sobre a problemática quilombola
8
. 

Antes disso, havia parcas produções relativas a dissertações, monografias e livros sobre 

“comunidades negras rurais”
9
 no estado. Sobretudo, por longos anos foi difundido na 

historiografia local (Lyra, 1921) a não presença ou pouca presença de populações 

negras durante a constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Câmara Cascudo 

(1955) alegou que o negro foi uma constante, embora não fosse determinante na 

economia local e que não existia comunidades quilombolas ou rebeliões africanas no 

estado. Entretanto, este se contradiz no decorrer de seus trabalhos, chegando a escrever 

sobre a existência de insurreições negras no Rio Grande do Norte. De certa forma, os 

laudos antropológicos confeccionados e em vias de elaboração atestam para outra 

realidade, a existência de numerosas comunidades étnicas interiorizadas no estado
10

. 

 

 

Definindo juventude(s) 

 

Por Capoeiras estar situada em um espaço rural, busquei inicialmente, trabalhos 

que dialoguem com uma “juventude rural”, a fim de tomar como base para a produção 

da dissertação. Nesse momento, percebi que não se trata de uma categoria homogênea, 

                                                           
8
 Destacamos principalmente produções de alunos de graduação em Ciências Sociais da UFRN e 

estudantes do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social também da mesma instituição, alguns 

deles participaram enquanto bolsistas ou assistentes de pesquisas dos primeiros relatórios antropológicos: 

LINS (2006); MAUX (2008), FREIRE (2009) e LIMA (2009). 
9
 Evoco o livro de Assunção (1994) sobre os Negros do Riacho, a produção do trabalho técnico cientifico 

de Ratts (1999) solicitada pela FCP a respeito da Boa Vista dos Negros, a dissertação de mestrado em 

Serviço Social UFRN de Silva (2003) sobre políticas públicas em Capoeiras. 
10

 A respeito do discurso escrito pelos historiadores locais e a presença negra no RN, ver o relatório 

antropológico de Valle (2006). 
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mas sim que perpassa por diversidades relacionadas a diversos contextos socioculturais. 

Não se pretende recuperar sociologicamente o debate em torno da categoria “jovem 

rural”. Trabalhos como: Abromovay (1998), Carneiro (1998), Guaraná (2005), 

Stropasolas (2002), Wardeley (2003) e Weishmeier (2004) já apontaram essa 

prerrogativa. Interessante destacar que os trabalhos citados se concentravam na 

problemática da migração entre o rural e o urbano, na invisibilidade desses “jovens”, 

nas questões ligadas à herança, hierarquia e sucessão dos territórios da propriedade da 

família e relações desiguais de gênero. Saliento, como os autores citados, que o “rural” 

está cada vez mais heterogêneo, diversificado e não exclusivamente agrícola, onde há 

diversidade de interesses e expectativas entre os “jovens” pelo reconhecimento e 

valorização da especificidade de gênero, raça, etnia, território e diversos campos de luta 

pela cidadania. 

Neste ponto, dialogo com Mary Bulcholtz (2002), quando em seu artigo faz 

referências aos trabalhos etnográficos de Mead (1928) e Malinowski (1929), que então 

estavam mais preocupados com a “adolescência”, na perspectiva da vida adulta, 

conferia-se ênfase na transição para a vida adulta. Afirma que: 

 

(...) anthropology concerned itself not primarily with youth as a cultural 

category, but with adolescence as a biological and psychological stage of 

human development. Now, however, shifts both in the discipline and in the 

world´s cultures have expanded the range of anthropological inquiry, and as a 

result the field has seen much more investigation of youth cultural practices 

(Bulcholtz,2002: 525-526). 

 

Como bem apontou Elisa Guaraná (2005) em sua tese sobre “jovens” em 

assentamento rural, a categoria “jovem” é construída na relação. São, pois: 

 

Identidades construídas em espaços e redes sociais permeadas por processos 

históricos, organizações formais ou informais, mais ou menos fechadas, mas 

que identificam e se refletem na atuação de indivíduos concretos. (...) Através 

desses diferentes espaços e redes sociais percebemos a categoria assumindo, 

de forma dinâmica, conteúdos e sendo aglutinado de diferentes identidades, 

discursos e práticas (GUARANÁ, 2005).  

 

O ser jovem é distinguido de acordo com os recortes sociais como: gênero, raça, 

local de moradia, passa a ser vivenciada por diversas maneiras. Nesse sentido, dialogo 

com Bastos (2008), que afirma que esses recortes interferem nas possibilidades de 

inserção social dos sujeitos e no modo como estas identidades se configuram. Os 
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sentidos atribuídos ao termo juventude são múltiplos. A noção de condição juvenil na 

trajetória do pensamento social surgiu durante a sociedade moderna ocidental, no século 

XX, enquanto uma etapa delimitada da vida social anterior à chegada da vida adulta. 

Como apontou Bourdieu (1983): Juventude é uma categoria social constituída 

sob uma concepção biológica do ciclo de vida, também possuindo significados que são 

relacionados e informam as relações de hierarquias e o espaço social recortado pelas 

gerações. Gropp (2000:08) visualizou a juventude enquanto categoria social: criação 

simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como 

jovens, para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela atribuídos. 

Como bem apontou Abramo (2005), referindo-se ao caso brasileiro, a 

visibilidade da juventude brasileira até a década de 1960 estava voltada para os jovens 

escolarizados da classe média. O parâmetro voltava-se para o significado da condição 

juvenil, posteriormente, o debate se pautou para a atuação engajada dos jovens em 

movimentos estudantis e nos partidos políticos, após isso, o foco se deteve nas crianças 

e adolescentes em situação de risco. Isto fez com que a categoria ficasse por tempos 

referindo-se ao período da “adolescência”. Ainda, de acordo com Abramo (2005: 39), 

“a percepção da juventude para além da adolescência e risco, numa direção, e para além 

dos setores de classe média, em outra direção, é mais recente, emergindo com mais 

força de uns dez anos para cá”. 

O ser e estar jovem, as tensões existentes na literatura sociológica a respeito da 

noção de juventude se concentraram, segundo Sposito (2003), em duas vertentes: uma 

análise que prioriza uma dimensão simbólica por meio da concepção da “condição 

juvenil” que se refere a uma fase da vida; e outra que tem como foco a posição na 

estrutura socioeconômica, na qual a noção estaria ausente de significado. Como propõe 

Abad (2003) e Sposito (2003), esta tensão pode ser contornada:  

 
Pela distinção entre condição (o modo como uma sociedade constitui e 

atribui significados a esse momento do ciclo de vida, que alcança uma 

abrangência social maior, referida a uma dimensão histórica geracional) e 

situação, que revela o modo como tal condição é vivida a partir dos diversos 

recortes referidos às diferenças sociais- classe, gênero, etnia e etc 

(ABRAMO, 2005: 42). 

 

Neste trabalho, levo em consideração as “condições juvenis” e as “situações 

juvenis”, uso essas diferentes abordagens para garantir um alargamento no objeto de 
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análise. Por não provar de outra definição até o momento, considero juventude, 

portanto, como: 

 
Categoria socialmente construída, que atende a fenômenos existentes, possui 

uma dimensão simbólica, mas também tem que ser analisada a partir de 

outras dimensões: aspectos fáticos, materiais, históricos e políticos, nos quais 

toda produção social se desenvolve (MARGULIS, 1996 apud ABRAMO, 

2005). 

 

Entendo Juventude enquanto uma categoria transversal e identitária imbricada 

com outras categorias, como gênero, raça e etnia. Neste sentido, é marcadamente 

composta de múltiplos referenciais (BARTH, 2000 [1989]). 

Ainda em relação à condição juvenil, é louvável destacar que os “jovens” de 

Capoeiras passam por situações de desigualdades semelhantes às outras “juventudes” 

que se aproximam e se diferenciam em certos aspectos. Enfoco aqui, as suas “questões”, 

necessidades, desejos e demandas. O que é viver a vida como “jovem” em um território 

negro rural? Como se organizam e se expressam, o que lhe interessam enquanto ator 

social? 

Outra noção central no trabalho é a ideia de “projeto”, tanto para as trajetórias de 

vida desenhadas de alguns “jovens”, quanto para as expectativas de parentes e projetos 

sociais. É utilizado, portanto, em dois sentidos: um que diz respeito às aspirações 

pessoais, às trajetórias de vida, ou seja, a um “projeto de vida”; e outro referente aos 

projetos “sociais”, que dizem respeito ao Pau furado Juvenil e da Swingueira 

quilombola, que acionam vários “projetos” de juventude.  

“Projeto de vida” é uma noção ligada a uma possibilidade de futuro do que 

poderia tornar a ser, trata-se também de uma ferramenta de negociação da realidade 

servindo para acionar, articular interesses, desejos, objetivos que passam a organizar as 

relações do individuo. São planos elaborados subjetivamente para atingir determinados 

fins em função da experiência pessoal, coletiva e de sua biografia dentro de um contexto 

específico. Sendo assim, reitero a colocação de Gilberto Velho sobre esse fato: 

  
O projeto é a antecipação no futuro dessa trajetória e biografia, na medida em 

que busca, através do estabelecimento de objetivos e fins, a organização dos 

meios através dos quais esses poderão ser atingidos. [...] O projeto e a 

memória associam-se e articulam-se ao dar significados à vida e às ações dos 

indivíduos, em outros termos, à própria identidade (VELHO, 1994: 101). 
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Podemos notar também uma extensão
11

 da juventude, no que condiz o 

alargamento da faixa etária, do ciclo de vida. No alcance desse fenômeno, antes referido 

apenas a rapazes burgueses, agora se espraia para outros setores sociais (na cor, etnia, 

gênero), nos elementos constitutivos da experiência juvenil e dos conteúdos dessa 

noção, que abarca várias instâncias de socialização, para além da escola e da família, 

nos espaços de sociabilidades onde são constituídas as formações das identidades. 

 Como apontou Michel Abad (2003) e Abramo (2005), é preciso perceber os 

processos que marcam a juventude como “singularidade”, abrindo para os “jovens” 

dificuldades e possibilidades específicas e não somente o modo pelo qual os “jovens” 

deixam de ser “jovens” ou são vistos pelas outras gerações. 

 A faixa etária usualmente utilizada no Brasil para fins demográficos a respeito 

da juventude compõe o arco de 15 a 24 anos e é adotado por diversas instituições de 

pesquisa, como por exemplo o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e o 

IBGE (Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística). A Faixa etária definida pela 

Organização internacional da Juventude também é a de 15 a 24 anos. Entretanto, 

segundo a lei 11129, de 30/06/2005, que cria a Secretaria Nacional da Juventude, bem 

como o Conselho Nacional da Juventude e o Projovem, estabelece a faixa etária de 15 a 

29 anos.  

Embora não se encontre um consenso, nesta pesquisa a faixa etária dos meus 

interlocutores é de 15 a 27 anos. Tais escolhas foram feitas consoantes às histórias 

pessoais que, condicionadas pelas diferenças e desigualdades sociais de muitas ordens, 

produziram trajetórias diversas para os indivíduos concretos (Abramo, 2005:46). Entre 

os meus interlocutores, por exemplo, uma das lideranças juvenis tem 27 anos, se 

considera jovem e é identificado pelos outros como jovem, classifica-se enquanto tal e é 

assim classificado. 

A juventude pode ser abordada por diversos recortes e referenciais teóricos, 

demonstrando assim o quão o termo pode assumir extensões variáveis. É preciso 

compreender seus múltiplos significados, encarando de modo relacional a categoria, as 

singularidades e pluralidades da experiência juvenil na atualidade. Entre as expectativas 

sociais e a experimentação subjetiva da juventude, hoje se faz necessário falar de 

juventude(s), no plural, nas diferentes maneiras que a condição juvenil pode ser 

experimentada, marcando as singularidades e as desigualdades que expressam essa 

                                                           
11

 Ver Abramo (2005). 
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condição. A condição juvenil é vivida de forma desigual e diversa, em desigualdade de 

gênero, etnia/raça, socioeconômica, de lugar de origem, de pertencimentos associativos, 

religiosos e políticos. 

Nesse contexto, a bibliografia sobre juventude, aliada à questão étnico-racial, 

ainda é muito pouco desenvolvida (ao menos no que foi possível reunir), sendo 

praticamente incipiente na literatura antropológica. Se lançarmos o olhar para o Rio 

Grande do Norte, não encontraremos trabalhos que adotem tal perspectiva tanto no 

campo da Sociologia quanto da Antropologia. 

Deste modo, essa dissertação teve o intuito de acompanhar quem, quando e 

como a categoria “jovem”, “juventude”, “juventude quilombola” estava sendo acionada, 

atentando para os seus significados e as redes e as imbricações que se constroem em 

torne dela. Quem são esses “jovens”? Onde estão inseridos? Quais são os espaços de 

expressão e organização onde estão situados? Apresentando a diversidade de interesses 

e expectativas entre a “juventude”. 

Por fim, a dissertação está dividida em três capítulos:  

No primeiro capítulo, situo Capoeiras no município ao qual pertence. 

Caracterizo o município, bem como apresento elementos da organização social da 

comunidade, historiografia do grupo e aspectos da organização econômica. No final, 

realizo um diálogo entre família, gênero e geração em Capoeiras.  

No segundo capítulo, apresento e caracterizo os jovens com os quais mantive 

diálogo na pesquisa e outros que a pesquisa não deu conta de contemplar. Relato o 

entendimento que possuem sobre eles mesmos e, por meio dos mais velhos, como estão 

sendo percebidos. Os anseios profissionais, as dificuldades, a não “participação” de 

alguns nos assuntos cotidianos da comunidade, assim como, as atividades cotidianas 

dentro da unidade doméstica, a percepção do racismo e os espaços de lazer são 

mapeados. A pergunta deste capítulo se traduz nisto: o que significa ser jovem dentro de 

uma comunidade étnica? 

 E no terceiro capítulo, procuro pensar os dois projetos: “o pau furado juvenil” e 

a “swingueira quilombola”, articuladas com o processo político e cultural que Capoeiras 

assume na atualidade. Direciono o foco para a formação de lideranças juvenis 

quilombolas, no papel que estes jovens passam a desempenhar nestes projetos, 

conferindo atenção para a produção da noção de juventude e para os conflitos de 

interesses vivenciados dentro dessas ações.  
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Por fim, nas considerações finais, reflito sobre dois pontos principais: primeiro, 

a relevância do estudo sobre “juventude” para os contextos étnicos; segundo, qual é a 

“juventude” acionada e para quem no contexto etnografado. Aponto para um perfil mais 

voltado às tradições e narrativas locais e outro apontando para perfis identitários mais 

abrangentes. Ao final, compreendo para o caso apresentado, que a noção de juventude 

está gradativamente sendo politizada e etnicizada no contexto do processo de formação 

quilombola. Em resumo, há uma produção de uma juventude de perfil étnico operando 

em Capoeiras. 
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Capítulo 1. Capoeiras dos Negros, Macaíba 

 

 

Este capítulo tem como intuito apresentar Capoeiras, apontando sua localização 

e aspectos de sua organização sócio-política, as histórias das formações familiares e a 

organização espacial do território. Desta forma, realizo uma breve referência para o 

município em que se insere a comunidade.  Posteriormente, pretendo contextualizar a 

entrada de Capoeiras no cenário das “comunidades quilombolas”, como se deu esse 

processo e a operacionalização da categoria “quilombo”. No final, concretizo uma breve 

articulação entre família, gênero e grupo de idade. 

 

1.1. O Município de Macaíba 

 

Capoeiras ocupa uma área rural situada geograficamente no município de 

Macaíba, a 65 quilômetros de Natal. A historiografia do município remonta o início do 

século XVII, no ano de 1614, quando o Capitão Francisco Rodrigues Coelho recebeu 

algumas datas de terra, que deram origem ao Ferreiro Torto e ergueu o segundo 

Engenho da Capitania do Rio Grande: o Engenho Potengi.
12

 No final do século XIII, o 

núcleo demográfico de Macaíba era conhecido como Povoação de Coité com a 

existência de terras de plantios, algumas fazendas e sítios (CASCUDO, 1984). O 

topônimo Coité provém de um tipo de vegetação, árvore de grande fruto não 

comestível, que servia para fazer vasilhas, encontrada nas terras de Fabrício Gomes de 

Pedrosa, fundador da cidade de Macaíba, presidente da Intendência de Natal, comprador 

e exportador de açúcar e algodão para o exterior e para o Porto do Guarapes (SILVA, 

2003). 

 Anteriormente o lugar era conhecido como “Povoado de Coité, depois, em 

1855, mudou para o nome de Macaíba, devido a uma palmeira com o nome de macaíba 

que Fabrício Gomes Pedrosa teria nos arredores de sua casa (Silva 2003:70). Esta é uma 

espécie de palmeira (Acrocomia sclerocarpa, Martius). A denominação, sempre no 

singular, denuncia a raridade da espécie plantada por curiosidade do negociante Fabrício 

Gomes Pedroza (CASCUDO, 1984: 351). Sendo assim, no dia 27 de outubro de 1877, 

através da Lei 801, a Vila de Macaíba foi elevada à categoria de Município, 

                                                           
12

 Fonte disponível em: www.prefeiturademacaiba.com.br/historia_macaiba.php, acessado no dia 10 de 

fevereiro de 2012. 

http://www.prefeiturademacaiba.com.br/historia_macaiba.php
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denominando-se município de Macaíba, desmembrado de São Gonçalo, ganhando 

portanto autonomia político-administrativa.  

Localiza-se no município o Solar Ferreiro Torto, considerado um marco 

histórico na localidade e que remonta ao ano de 1614, quando era conhecido por 

Engenho Potengi. O engenho foi construído por Francisco Rodrigues Coelho, situado à 

direita do rio Jundiaí, nas proximadades da então Vila de Coité. Encontramos no trecho 

abaixo detalhes sobre o Engenho: 

 
A história do engenho está intimamente ligada a cruéis morticínios, 

consequência dos ataques holandeses, um dos quais vitimaram a familia de 

Francisco Coelho, e de seus escravos, tranformando o engenho em ruínas. 

Ferreiro Torto ficou deserto e abandonado durante o resto do século XVII, 

retornado a suas funções sob o domínio do coronel de Mílicias José do Rego 

Barros. O mesmo demoliu as antigas construções de taipa e ergueu o 

imponente casarão de quatro águas, verdadeiro solar de puro estilo colonial 

(SILVA,2003: 84). 

 

 

No relatório antropológico produzido após o grupo pleitear a sua identificação como 

“remanescente de quilombo”, encontramos explanações sobre a presença negra naquela 

região: 

 
As margens dos rios Potengi e Jundiaí foram responsáveis pela penetração 

dos escravos no interior do Rio Grande do Norte. Um fator importante para 

aquela área ter recebido um grande número de escravos é que, entre os rios 

Jundiaí e Potengi, e nas vizinhanças com os vales de Ceará - mirim e São 

José de Mipibu, dava-se grande produção de cana de açúcar. Macaíba tornou-

se um obrigatório centro de comercialização para toda essa região (MILLER, 

2007:13).  

  

Macaíba obteve seu crescimento sócio-econômico durante a segunda metade do 

século XIX, advindo da produção açucareira aliada ao aumento da produção algodoeira, 

em virtude da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que dificultou o abastecimento 

da industria têxtil inglesa com o algodão norte-americano. Isso estimulou a produção na 

Vila de Coité, que tornou-se exportadora de algodão (SILVA,2003:70). É nesse 

contexto que ocorre a entrada de vários comerciantes, incluindo Fabrício Gomes 

Pedrosa (natural de Areia, Paraíba), “comerciante bem sucedido que consegue acumular 

riqueza e prestígio como proprietário do engenho Potengi” ( SILVA, 2003). 

Encontramos em Medeiros (1973:65), referências sobre o fundador do local: 

 
 (...) casara-se em segundas núpcias com a filha do Capitão Francisco Pedro 

Bandeira, e percebendo as terras do sogro, próximas à margem esquerda do 

Jundiaí, afluente do Potengi, serviam de ancoradouro às embarcações que 
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transportavam mercadorias para Natal, vindas dos vales do norte (Ceará-

Mirim e São Gonçalo), do sul (Vales do Capió, Canquaretama, Goianinha) e 

do centro (Seridó), construi vários armazéns. O local logo prosperou e Coité 

em 1886 já era independente de São Gonçalo, e Vila em 27 de outubro de 

1887. 

 

O município de Macaíba pertence à mesorregião do leste potiguar e se insere na 

região metropolitana da grande Natal, distante 22 km da capital. O acesso se dá através 

das rodovias BR 101 e BR 226. Faz limite com os municípios de São Gonçalo do 

Amarante e Ielmo Marinho, ao norte; Vera Cruz e São José de Mipibú, ao sul; Natal e 

Parnamirim, a leste; São Pedro e Bom Jesus, a oeste. 

 

 

De acordo com os dados demográficos do censo 2010 do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), Macaíba apresenta uma população estimada de 

69.467 habitantes e densidade demográfica de 136,01 habitantes por km².  Em sua área 

urbana residem 42.631 residem na zona urbana e 26.836 na zona rural. Não é sem razão 

que a economia local é centrada na produção da pecuária e agricultura. Sendo assim, o 

rebanho de gado totalizava 12.457 e o de ovinos estimava 3.060. Dentre os principais 

cultivos destaca-se a castanha do caju (14.000 há de área colhida, 4.200 toneladas 

produzidas), a mandioca (3.400 há de área colhida; 40.800 toneladas produzidas) e o 

feijão (600 há de área colhida, 480 toneladas produzidas)
13

.  

                                                           
13

 Fonte Prefeitura Municipal. Disponível em 

<http://www.idema.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/idema/socio_economicos/arquivos/Perfil%2020

08/Maca%C3%ADba.pdf.> Acessado em 10/02/2012. 

Mapa 01: localização do município dentro do Estado do RN. 

Fonte: IBGE, 2010. 

http://www.idema.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/idema/socio_economicos/arquivos/Perfil%202008/Maca%C3%ADba.pdf
http://www.idema.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/idema/socio_economicos/arquivos/Perfil%202008/Maca%C3%ADba.pdf
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Historicamente, a população macaibense costuma referir-se aos moradores do 

grupamento familiar em questão e ao lugar como ‘Capoeiras dos Negros’, devido, 

sobretudo, ao fenótipo de seus moradores. Por questões políticas e administrativas, 

Capoeiras é pertencente ao município de Macaíba, apesar de distar 35 km do município 

e ficar entre os distritos “mais afastados” do centro do município. Sua população 

costuma usar os serviços de saúde, de transporte e alimentação do município. 

Comumente é possível visualizar pessoas em dia de semana e também nos finais de 

semana em Macaíba, sobretudo no sábado, dia de feira. Mas a maior parte das pessoas 

que reside em Capoeiras frequenta com maior assiduidade a feira aos domingos, em 

Bom Jesus, município vizinho à comunidade, distante apenas 7 km. Lá se encontram 

atualmente duas comunidades (Grossos e Pavilhão) que pleiteiam a titulação de suas 

terras, afirmando-se deste modo enquanto “comunidades remanescentes de quilombo” e 

que possuem fortes laços de parentesco com Capoeiras (FREIRE, 2009). 

Quando da produção do meu trabalho monográfico para o curso de Ciências 

Sociais (2009), perguntei a um de meus interlocutores por que Capoeiras pertence 

atualmente ao município de Macaíba, uma vez que geograficamente está mais próximo 

do município de Bom Jesus. Na ocasião, o interlocutor, assim me declarou: 

 
Era Bom Jesus, então como nessa divisão de município Capoeiras ficou pra 

Macaíba, aí o sindicato também, então Capoeiras ficou com Macaíba. 

Pavilhão e Grossos tem muita família lá daqui casado com pessoas daqui. Por 

exemplo, Marta, ela é de Traíras, mas só que a família do marido dela é quase 

toda de Parnamirim, era uma parte de Pavilhão e outra parte está em 

Parnamirim, que faz parte da família de Silvana [moradora da comunidade de 

Moita Verde]... Só que hoje essas pessoas do Pavilhão está lá e aqui, porque 

antigamente, Pavilhão e Capoeiras era uma comunidade só, as pessoas eram 

as mesmas, aí quando municipalizou Bom Jesus, ai Pavilhão ficou pra Bom 

Jesus, mas era a mesma Família: Pavilhão, Grossos e Capoeiras, era uma 

família só”(Manuel Batista dos Santos, 03/03/2009). 

 

Em relação ao topônimo da palavra ‘Capoeira’, o pesquisador potiguar Câmara 

Cascudo (1986) nos informa sobre acepção do termo: 

 

Capoeira – serra no Patú. Nome primitivo da povoação de Panelas, Bom 

Jesus, hoje município com essa denominação, 1963. De Caá-poera, mato 

extinto mato cortado ou destruído. Costuma se confundir com Capueira, de 

cópera, roça extinta, roça velha, abondonada e já invadida pelo mato” 

(CASCUDO, 1986). 
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Essa versão corrobora com a do grupo local: ‘Capoeira’ é um solo onde se 

encontrava “mato” e que foi queimado com a finalidade de iniciar uma plantação. De 

capoeira no singular ficou ‘Capoeiras’ no plural, denotando o termo local. 

Mapa 02: localização de Capoeiras no município de Macaíba. 

Fonte: Idema, 1999. 
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1.2. Capoeiras: fundação e ocupação do território 

 

 

De acordo com a história oral produzida, o surgimento e ocupação do território 

de Capoeiras possuem várias versões
14

, apresento partes da polifonia relatadas e escritas 

sobre a história local.  

Encontramos referência a Capoeiras em uma reportagem dos Cadernos Especiais 

do Jornal da Tribuna do Norte, que trata da história do RN, no Fascículo 7 (“Escravismo 

e Abolicionismo – Mão de Obra Escrava e Comunidade Negra”), de 1998: 

 
Capoeira dos Negros. Os habitantes desse local, conta o Sr. Severino Paulino 

da Silva, um de seus descendentes, vieram de Açu, talvez por causa de uma 

grande seca. Faziam parte de uma família formada pelo casal Joaquim e sua 

senhora, Caiada, e seus filhos, todos negros. O casal vendeu doze cavalos não 

adultos para comprar a propriedade. O Sr. Carrias, antigo dono da Capoeira, 

enganou seu Joaquim entregando uma procuração em lugar do documento de 

venda. Quando o Sr. Joaquim morreu, o Sr. Carrias reuniu os filhos do 

falecido e disse a verdade, exigindo mais cem mil réis para passar o 

documento legal da venda do sítio. Os filhos do Sr. Joaquim pagaram a 

quantia exigida, assegurando a posse definitiva da terra (Fascículo 7, 1988). 

 

 

                                                           
14

 Para uma abordagem mais ampla da história local, ver os trabalhos de Silva (2003), Miller (2007) e 

Freire (2009). 

Fotografia 1: Rua principal de Capoeiras (sede). Fonte: 

pesquisa de campo. Samara Freire, 2012 
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Numa entrevista no ano de 2002, a uma pesquisadora da UFRN ficou 

evidenciada essa versão que passo a reproduzir e que considero elucidativa sobre a 

“origem” do grupo em questão: 

 
O fundador natural de Capoeiras chamava-se Garcia e a sua mulher Bulca 

[Purca]. Povo de posses, vinha da serra de Martins por causa de briga da 

escravidão, trouxe 04(quatro) filhas, mulheres negras muito ricas e os nomes 

delas era Emilia, Maria do Carmo, Marta e Geracina. Moças ricas que 

começaram a ensinar o povo aqui encontrou a famílias do Nô[Santos]- Povo 

melhorado de vida(...) meu bisavó Garcia de Moura vendeu 12 cavalo velho 

comprou a propriedade depois dividiu com seus filhos Fernando e Leandro e 

entregou a posse da terra que hoje se encontra-se com Miguel Luis em lagoa 

dos cavalos.(...) Uns poucos índios que vinha por lado de cá se escondia aqui 

também na capoeira, tantos os Moura, como os Garcia e por últimos os 

Leandro e os Santos são as famílias iniciais de capoeiras, foi quem botou os 

que não são da comunidade pra fora.Uns poucos ainda que permaneceram 

por aqui formaram família (Raimunda Luzia de Moura, 75 anos, entrevista a 

SILVA, 2003 em 29/03/2002). 

 

 

De acordo com o relato e o registro escrito no jornal, percebe-se que a ocupação 

do território de Capoeiras se deu através de uma família provinda da região da Serra de 

Martins e em outro momento veio de Assu. Nos dois relatos, encontramos a venda de 

doze cavalos para comprar o território em questão. Primeiro chegaram os Garcias; 

depois o patriarca Nô, pertencente a família dos Santos; e posteriormente os Mouras. 

Interessante notar a confluência de “poucos índios” que se somava ao local. A primeira 

versão da origem da comunidade é de que ela teria se formado a partir de um casal 

denominado “pulca”, que gerou vinte filhos (MILLER, 2007). Consoante a entrevista 

acima, Pulca seria o apelido de uma mulher que porventura chegou com seu esposo, que 

se chamava Garcia. Outra versão é a de que um homem chegou naquele território e se 

casou com uma índia Tapuia. A quarta versão remonta para uma família procedente de 

Assu e que se estabeleceu na localidade. Este relato tem confluência com a transcrição 

coletada no Jornal Tribuna do Norte. A quinta e última versão é a de que Capoeiras se 

formou a partir de uma mulher (Maria da Capoeira) que, ao fugir do Engenho Ferreiro 

Torto, fincou moradia na localidade e se casou com João da Capoeira. As famílias 

provindas do Ferreiro Torto traziam consigo o sobrenome Moura, provavelmente 

sobrenome herdado do coronel Estevão José Barbosa de Moura, que comprou o 

Engenho Potengi e, posteriormente, construiu o Ferreiro Torto (FREIRE, 2009). 

Vejamos:  
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O coronel da Guarda Nacional Estevão Barbosa de Moura era o proprietário 

do sítio Ferreiro Torto e trabalhava na agricultura e pecuária com escravos, e, 

por vezes, muitos se fugiam e se aglomeravam na comunidade de Capoeiras 

distante aproximadamente 18 quilômetros do Ferreiro Torto, local onde se 

juntavam os negros de Açu formando definitivamente a comunidade de 

Capoeiras (Plano diretor participativo de Macaíba, 2006, p.136). 

 

 

Quando Garcia, provindo de Assu, chegou a Capoeiras, trouxe consigo um 

garoto de sete anos, Estevão Joaquim de Freitas. Hoje, em Capoeiras, há essa família 

Freitas. Os vinte filhos de Garcia se casaram com os filhos das famílias procedentes de 

Ferreiro Torto, Assu e depois também de Alcaçuz, a família Costa. Deram origem, hoje, 

ao que conhecemos como os troncos velhos de Capoeiras: Garcia, Moura, Santos e 

Costa. 

Desta forma, Capoeiras teve sua origem por meio de pessoas ou famílias que ali 

chegaram, estabelecendo moradia, montando roçado, criando animais e demarcando o 

espaço habitado por negros e índios. Vários autores referenciam como fundadores ora 

uma mulher negra (Maria da Capoeira) ou um homem (João da Capoeira); ora um casal 

que em seguida foi agregando outros indivíduos com origem étnica ou condição social 

semelhante que vinham para essas bandas. 

Nessa perspectiva, é salutar remeter para o “mais velho”, o Sr. Manuel Batista 

dos Santos. Estamos diante do que Le Goff (2003) qualificou como “especialista da 

memória” local, que detalhou um pouco mais sobre as famílias e as migrações internas. 

Ao contar um pouco da sua biografia familiar, conta-nos também a própria “história da 

comunidade”, ou melhor, das famílias ali alocadas, do território de antigamente de 

Capoeiras e como se deu o processo de divisão, aquisição, doação e ocupação das terras 

e de seus limites. Segue- se a entrevista realizada quando da elaboração do meu trabalho 

final de conclusão de curso em Ciências Sociais. 

   

Samara: Como era o nome do seu avô? 

Manuel Batista: O meu avô, era Manuel Francisco dos Santos, o meu avô por 

parte de pai era Manuel Francisco era lá do outro lado, falava do outro lado, 

aí quando se passou pra Bom Jesus, aí botaram o nome de Bom Jesus, era o 

outro lado, porque era do outro lado do rio (...). Aí o meu avô nasceu lá no 

Pavilhão que tinha o apelido de Manuel Nô, era família dos Nôs. Eu sou parte 

do meu avô, do meu pai por parte dos Nô, por parte da minha mãe eu sou 

Garcia.Vamos dizer assim, que na época antigamente não existia tanta casas 

como tem hoje, aí lá por outro lado era os Nôs, era duas ou três casinhas e 

aqui era meu avô pelos Garcia, aí do outro lado era os Mouras e hoje é os da 

parte de Neta, sabe? O avô de neta[moradora de Grossos] era irmão do meu 

avô por parte de pai, só sei que era misturada danada aqui, é uma benção! Eu 

faço parte das famílias por duas partes, do outro lado de lá pelos Nô e do lado 
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de cá pelos Garcias. [...] Aí pessoas foram vendendo, hoje ficou só Pavilhão 

(...) existe um documento que essa terra vem lá do Alto do Urubu, ali depois 

de Canabrava, como quem vai pra Japecanga que vai pro Arenã, aí lá tem um 

montezinho, aí chama Alto do Urubu. Então, essa terra daqui de Capoeiras, 

Pavilhão e os Garcia aqui, essas terras era lá do Alto do Urubu até aqui Santa 

Rita, de Bom Jesus pra cima três quilômetros. Então tudo essas terras ia 

daqui e encostavam em Felix Lopes, lá em Mané Ferreira e daqui encostava 

em Mata Verde e ia pra dentro aqui onde tinha aquela Baobá, essa terra daqui 

ia lá em Jundiaí acompanha o rio toda uma baixada uma parte , num sabe? 

Tinha um documento que reza quantos distância é de um rio de um lado 

quanto é do outro. E ia daqui a Bom Jesus, lá de Santa Rita e aonde tem esse 

Baobá.  

 

Samara: Esse documento é o que está no relatório (antropológico de 

Capoeiras)? 

 

Manuel Batista: Não, é uma parte disso. Esse que tinha era o finado Severino 

Paulino esse nunca deu pra ninguém morreu e num deu a ninguém acho que 

apodreceu, queimou... Existia esse documento, mas ele nunca mostrou a 

ninguém, nunca deu a ninguém. Era daquele povo que cuidava (...)Aí as 

pessoas foram vendendo, um pedaço pra fulano, um pedacinho pra fulano... e 

hoje ta esse pouquinho que nós temos, e outro lado o pavilhão lá ta reduzido 

a nada, ta bem pouquinho.(...) aí o terreno daqui ia até Santa Rita...Aí quando 

começou Bom Jesus, aí tinha esse pessoal daqui, meu bisavô aqui, esses 

outros aqui. Daqui aí nas Marias nessa mesma história, tem umas pessoas que 

fazem parte da história daqui. Por isso, que chama as Marias, dizem que eram 

três Marias três mulheres que era quando vinham fugindo do engenho de 

Cunhaú, porque o pessoal já de Cunhaú por ali de Sibaúma pra aquele meio 

de mundo, por isso que o pessoal já vinham fugindo no final daqui de 

Ferreiro Torto daqui do Engenho. Então essas mulheres fugiram pra ir e uma 

família fugiu pra aqui, aí a comunicação desse povo era essa, sabia que tinha 

esse aqui e sabia que tinhas as Marias, essas três mulheres que formaram as 

Marias...aí esse pessoal, disse que vinham outros fugitivos nas proximidades 

de Bom Jesus, aí fizeram uma casinha, fizeram duas, aí puseram  nome de 

Bom Jesus, não Panelas! Bom Jesus antes era Panelas, aí depois pra Boa vista 

não deu certo, foi Bela Vista... 

 

Samara: Quer dizer que Bom Jesus era de um povo que já vinha fugindo?  

 

Manuel Batista: Era que já vinham fugindo também. Então, alguém se situou 

lá. Aí essas pessoas que situou lá, pediu alguém daqui que era entre Maria e 

Capoeiras aqui, e esses que tinha aí pediram um lugar de casa, porque já 

tinham esses limites deles aqui, esses daqui são do lado do rio e do outro, aí 

deram um lugar de casa. Chegava pro compadre e pedia, compadre me der 

um lugar de casa, aí dava ai dizia é por lá, por lá e por lá, apontava com dedo, 

né, os limites aí lá vai, lá vai, só sei que foi chegando outras famílias, Bom 

Jesus foi crescendo, sendo mais do que eles aqui. Aí o que fizeram, já tinha 

as casas e agora pediram um pedaço de chão para fazer a Igreja de Bom 

Jesus, nessa reza, tinha reza na casa de um, na casa de outro. O mês de maio, 

o mês de maio aqui[capoeiras] eles rezam na Igreja, mas antes quando não 

tinha Igreja, rezava um dia na casa de um, um dia na casa do outro, os trinta 

dias rezavam o mês de maio. Lá em Bom Jesus era pouca casa, tinha as 

pessoas com mais organização e pediram um pedaço de terra pra fazer a 

Igreja de Bom Jesus, aí se expandiu, ai deram um pedaço de terra grande que 

vai de Santa Rita até Pedra Redonda, Pedra Redonda é aqui entre Bom Jesus 

e Capoeiras, aqui quase 2 km, aí eles pegaram de terra pro santo pra fazer a 

Igreja. Agora alguém mais sabido, com aquela terra toda foi se beneficiando 

e foi vendendo um pedaço pra um, uma fazenda pra outra, uma chácara pra 

outra, aí ta hoje Bom Jesus um município, mas foi dado num foi. 
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Também foi possível localizar no Plano Diretor Participativo de Macaíba 

(2006) uma alusão ao Baobá citado por seu Manuel Batista. Transcrevo: 

 
Baobá de Jundiaí: Várias são as versões quanto ao Baobá de Jundiaí, a mais 

aceita e que foi plantada por escravos refugiados do Sítio Ferreiro Torto para 

nortear aos demais escravos com direção ao quilombo de Capoeiras, 

comunidade negra fundada por negros africanos vindo da cidade de Açu (os 

Santos) e do Sítio Ferreiro Torto (Os Mouras), este último por influência do 

nome do coronel Estrejão José Barbosa de Moura, dono do Sítio de Ferreiro 

Torto. O Baobá de Jundiaí como é conhecido é da família Malvacea 

(Bombacaceae), que alcança alturas entre 5 a 25 metros de altura (o de 

Jundiaí mede 19 metros) seu tronco mede de 7 a 11 metros de diâmetro (o de 

Jundiaí mede aproximadamente 8,9 metros), desenvolvem-se em zonas 

sazonalmente áridas, e são árvores de folha caduca, caindo suas folhas 

durante a estação seca. Alguns têm a fama de terem vários milhares de anos. 

O de Jundiaí, pela história, calcula-se uns 190 anos.(Plano diretor 

participativo, 2006).  

 

O acesso ao “sítio de Capoeiras”, “Capoeiras” ou “comunidade quilombola de 

Capoeiras”, termos usados para se referir ao grupo de famílias negras (FREIRE, 2009), 

se dá através de duas vias: a primeira através das estradas dos distritos vizinhos, Jundiaí 

e Traíras; e outro acesso por meio do município vizinho, Bom Jesus. As estradas do 

primeiro acesso geralmente estão em melhores condições do que a segunda, pois existe 

um trecho que é pavimentado, embora em outros momentos a estrada permaneça repleta 

de buracos e de difícil tráfego, principalmente no período chuvoso. Quem entra pela 

estrada de Bom Jesus, visualiza o clube “Espaço do Forró”, a Igreja Católica, a Escola 

Municipal Santa Luzia, uma cigarreira, pequenos pontos comerciais e diversas casas, 

nesta que é a via principal de Capoeiras que foi recentemente asfaltada (cerca de quatro 

anos). No primeiro acesso mencionado, antes de chegar propriamente em Capoeiras, 

passa-se por diversos distritos rurais, o último é Riacho do Feijão. Ao adentrar em 

Capoeiras por essa via, o referencial usado atualmente para se localizar é a Cooperativa 

de beneficiamento da farinha de mandioca. 
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Fotografia 2: Carta imagem da localização das famílias no território e identificação dos principais pontos de referências locais. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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A comunidade de Capoeiras apresenta uma extensão territorial de 884,933 hectares. O 

território limita-se ao norte com o Rio Jundiaí, com a fazenda do Sr. Luis Alves e a fazenda 

de José Francisco da Silva; ao sul, com Félix Lopes e a fazenda de Manuel Ferreira; a oeste 

com a fazenda do Sr. José Azevedo de Oliveira; e ao leste com o espólio (MILLER, 2007). 

É composta hoje por cerca de 330 famílias que vivem principalmente da atividade 

agrícola e da pequena produção agropecuária, criação de pequenos animais: galinha, porco, 

bode para consumo doméstico; e comercialização da farinha da mandioca, das aposentadorias, 

pensões, dos auxílios financeiros dos programas federais (bolsa família, cesta básica do 

“Fome Zero”, Programa do Leite para crianças, entre outros). A energia elétrica chegou na 

década de 1980, não existe saneamento básico e nem todas as casas possuem água encanada, 

esta chegou no final da década de 1990. A água da chuva é constantemente armazenada e 

quando chega é uma água salubre. Os postos telefônicos começaram a surgir no ano de 1994 e 

os telefones residenciais no ano de 2001. 

Existe um posto de saúde que recentemente foi reformado, mas conta apenas com um 

clínico geral e uma enfermeira. O atendimento se dá quinzenalmente e quando o estado físico 

do paciente é muito grave, ele é direcionado para os hospitais públicos de Macaíba e Natal. 

Para fazer esse deslocamento, a comunidade conta com o auxílio de uma ambulância, que fica 

no distrito vizinho, na casa de um vereador. Para solicitar tal atendimento se faz necessário 

ligar para a casa do político, motivo de várias queixas entre os moradores de Capoeiras. 

Há uma escola do município, Santa Luzia, que leciona para os alunos do ensino 

fundamental. Não existem creches na comunidade. Tem uma casa do CRAS- Centro de 

Referência da Assistência Social; um ponto de cultura quilombola, o “Baobá”; uma 

cooperativa de beneficiamento para a farinha de mandioca; e uma casa de farinha.  

Em relação aos templos religiosos, Capoeiras tem uma Igreja Católica e três Igrejas 

Pentecostais e Neo-pentecostais, são elas: “Assembleia de Deus”, “Deus é Amor” e “Igreja 

Nova Apostólica”. Havia um terreiro de umbanda que teve sua efervescência na década de 

1970, mas poucos são os que relatam a sua existência. A mãe de santo faleceu em 2007. 

Inclusive os “mais velhos” que tocam o pau-furado serviram de ogãs (homens que tocam os 

atabaques) neste templo religioso. Há também pequenas mercearias que vendem produtos 

alimentícios e higiênicos e duas lojas de materiais de construção, cuja maior delas se chama 

Quilombo Construções. 
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Fotografia 3: Escola Municipal  Santa Luzia. 

Fonte: pesquisa de campo. Samara Freire, 

2012. 

Fotografia 4: Posto de Saúde. Fonte: pesquisa 

de campo. Samara Freire, 2012. 

Fotografia 7: Material de construção. 

“Quilombo Construções”. Fonte: pesquisa de 

campo. Samara Freire, 2012. 

Fotografia 5: Igreja Católica. Fonte: pesquisa 

de campo. Samara Freire, 2012. 

Fotografia 6: Igreja Nova Apostólica. Fonte: 

pesquisa de campo, Samara freire, 2012 
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Os espaços de diversões ficam a cargo do único clube existente, o “Espaço do Forró”, 

da quadra de esportes que até o ano de 2008 era um grande campo de futebol, entretanto, este 

foi transversalmente obstruído pela passagem da única pista asfaltada em Capoeiras; além 

disso, ainda existem dois campos de futebol onde realizam-se diversos campeonatos contando 

com a presença de times locais e de outras localidades. Há também a “lagoa da cabaça”, 

maiormente, nos finais de semana os “jovens” se reúnem para beber, comer e namorar, 

desfrutando do espaço da lagoa; e diversos bares estão espalhados por Capoeiras. No período 

carnavalesco, comumente há vários blocos puxados por pequenas bandas ou pequenos trios 

elétricos e que apresentam diversas nomeações, a exemplo do “Carnaquilombo”, bloco com 

sete anos de existência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre outros espaços de sociabilidades, destaco as festas de aniversário, de casamento 

e de final de ano, em que os moradores se reúnem para festejar, fazer “fofocas”, presentear 

parentes, rever amigos, tecer relações. Ocorre ainda uma celebração anual no dia 12 de 

Outubro, em alusão a padroeira local, Nossa Senhora Aparecida. Logo após a missa ocorre o 

leilão de animais e de alimentos que se encerra com uma grande festa no clube. 

 

 

 

 

Fotografia 8: Clube espaço do forró. Fonte: 

pesquisa de campo. Samara Freire, 2012. 
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Em relação à distribuição das casas e das famílias dentro do território de Capoeiras se 

dá principalmente através de laços de parentesco. É comum encontrarmos um chefe de família 

e ao redor da residência dele ou nas proximidades tem-se as casas de seus filhos e filhas. Ou 

seja, a espacialidade das casas está, na maior parte das vezes, organizada em torno de um 

patriarca ou matriarca, conforme o que chamaram de territórios de parentesco 

(WOORTMAN, 1995; COMERFORD, 2003; ALMEIDA, 2006). Essas são ocupadas por 

entre quatro a oito pessoas, a depender do tamanho da família e dos agregados que moram no 

espaço. Como me relatou Manuel Batista, em relação à localização das famílias no território: 

 

Tem ali o povo dos Severos, a família dele começou aqui logo na beira da lagoa, aí 

foram casando, aí vai entrando, aí o último que tem lá é o Severo, lá onde tá Severo 

está arrudiado de filhos. Aqui de perto da lagoa tem Mario que tá arrudiado dos 

filhos, tem Antônio de também de Antônio velho que está arrudiado dos filho. É 

geralmente um chefe que estão arrodeado dos filhos.( Manuel Batista,2009) 

 

Nos quintais das casas ou até mesmo nas laterais da propriedade encontramos 

plantações de diversos tipos, desde a plantação de mandioca e de feijão verde, como a 

plantação de frutas, a exemplo da acerola, do cajá, da pitomba, da manga, do caju, do coco, da 

pitomba e da graviola. Em épocas de colheitas de caju, alguns moradores vendem a castanha 

para ajudar financeiramente dentro de casa. 

Há também plantas para uso medicinal, como arruda, pinhão roxo e a catingueira, 

usado para diversos fins, entre eles, para curar dores de cabeça e dores na barriga. Os nomes 

de pés de frutas também são utilizados para identificar determinada região no território de 

Capoeiras, como podemos perceber na descrição a seguir. 

Fotografia 9: Celebração do dia 12 de Outubro 

de 2012. Festa da Padroeira. Fonte: pesquisa de 

campo, Samara Freire, 2012. 



45 

 

Oportuno compreender a divisão interna feita pelos interlocutores a fim de localizar e 

apontar para um determinado local em Capoeiras. Sendo assim, a organização social do 

espaço se classifica em: Arisco ou Caatinga, espaço dedicado ao plantio coletivo, não se faz 

uso de cercas para delimitar o espaço de plantação de cada família; a Favela, região onde os 

residentes, em detrimento da população que reside na Sede, possuem poucos recursos 

financeiros (muitos não tem água encanada, algumas casas são ainda mais pobres); os Becos, 

que são os caminhos de areia que conduzem a outras casas, também de maioria pobre; 

Cajado, famílias que residem próximas à plantação de Cajá; Pitombeira, local onde moram as 

famílias próximas ao pé de pitomba; e, por fim, a Sede, espaço central da comunidade, onde 

se localizam as casas e famílias com condições sócio-econômicas melhores. É na sede que 

está a rua principal, o posto de saúde, as igrejas e a quadra de esportes. 

 

 

1.3.  Organização Econômica 

 

A economia local se baseia, em sua maior parte, na atividade agrícola. Como dito 

anteriormente, há um espaço dentro do território de Capoeiras destinado à plantação, o arisco. 

Os principais produtos agrícolas cultivados são: mandioca, feijão (branco ou verde), batata, 

jerimum e milho. As famílias que não possuem um espaço no roçado para plantar negociam 

com outras que tenham e realizam o arrendamento.  

O acesso a terra e à organização da produção é perpassado através de laços de 

parentesco. As terras são passadas de geração a geração entre as famílias, com mecanismos 

internos que garantem a propriedade da terra. Como exemplo, temos os casamentos entre 

primos, que vão assegurar um espaço para morar e plantar (FREIRE, 2009). Desta forma, a 

apropriação da terra é feita pelo sistema, segundo Wolf (1970:104), denominada de herança 

por partilha. 

Alguns comercializam o excedente nas feiras de Bom Jesus ou de Macaíba. A feira em 

Bom Jesus ocorre aos domingos, quando é possível perceber uma grande circulação de 

pessoas e mercadorias. A movimentação para ir a feira ocorre cedo, por volta das 5h. É 

constante o fluxo de pessoas, caminhões, kombis, carros, motos e mercadorias. Um vaivém 

entre Capoeiras e Bom Jesus. Os moradores compram de tudo um pouco, entre produtos 

alimentícios, higiênicos, roupas, bebidas; e vendem, sobretudo, farinha de mandioca. 
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Atualmente a venda da farinha da mandioca local é realizada por meio da cooperativa. É 

possível ver na feira um caminhão repleto de sacos de farinha vindos de Capoeiras.  Já nos 

sábados ocorre a feira em Macaíba, embora o maior fluxo de pessoa se dê na feira de Bom 

Jesus. 

A atividade agrícola tem como base a cooperação familiar. A organização das 

atividades dentro do roçado corresponde aquilo que Chayanov (1966) caracterizou como uma 

“economia camponesa”. Sendo assim, o plantio e a colheita são funções atribuídas ao grupo 

doméstico, seja ele formado pelos filhos ou pelos genros e noras. São utilizados os seguintes 

instrumentos na atividade agrícola: a enxada, o facão, a foice e também se utiliza do animal, 

comumente o boi como tração. Nos meses de outubro até dezembro, é iniciado o preparo do 

solo, quando se dá o início da limpeza do terreno através do “brocar o mato”. Limpa-se o 

mato com a enxada ou a foice, atividade que é feita, na maioria das vezes, por homens. 

Posteriormente ocorre o plantio e a colheita, atividades feitas, em sua maioria, por mulheres.  

A agricultura não é a única atividade econômica e de subsistência em Capoeiras. 

Constantemente percebem-se moradores trabalhando fora do local de origem. A maior parte 

dessas mulheres costuma trabalhar como empregadas domésticas e babás em Natal, 

Parnamirim e até mesmo em outras capitais. Já os homens costumam trabalhar na construção 

civil, como pedreiros ou ajudante de mestre de obras; e também como vigias, jardineiros ou 

na fabricação de tijolos.  

Os bares, as mercearias, os materiais de construção são outras fontes de renda familiar, 

se somado às pensões, aposentadorias e auxílios dos programas do Governo Federal. 

No ano de 2006, Capoeiras foi contemplada por meio da Petrobras (Programa Fome 

Zero) com a interlocução da ONG do município de Macaíba, a CEPAC-Centro de Estudos, 

Pesquisa e Ação Cidadã para construção da Cooperativa de Beneficiamento da Farinha de 

Mandioca. Contou também com a parceria da Associação Quilombola dos Moradores de 

Capoeiras e teve o intuito de beneficiar cerca de cinquenta famílias. As mandiocas provêm da 

plantação interna do grupo em seus roçados.  Os intuitos do projeto residiam em garantir o 

beneficiamento e a capacidade competitiva no mercado, através da comercialização direta 

para inibir o atravessador e superar a situação de vulnerabilidade social. Por meio da geração 

de emprego e renda, procura-se elevar assim a qualidade de vida dos quilombolas, segundo a 

proposta do projeto em questão. A produção é vendida na feira de Bom Jesus aos sábados e 
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também conta com parcerias para venda dos produtos em hospitais públicos e instituições de 

caridades. 

A inauguração da agroindústria de beneficiamento da farinha de mandioca se deu no 

ano de 2008 e foi um momento de festa e de visibilidade da comunidade. Estavam presentes 

políticos (prefeito, deputados e vereadores) de Natal e Macaíba, secretários de municípios, 

COEPPIR- Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, 

religiosos de diversas instituições religiosas e ONGs, Kilombo, FETARN- Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte e outras comunidades 

quilombolas do RN (Nova Descoberta, Gameleira e Moita Verde), além das diversas 

lideranças locais envolvidas na construção e implementação da agroindústria. Nesse dia, 

houve também diversas apresentações, entre elas estavam a capoeira, o Pau-Furado (na 

ocasião uma jovem circulou um panfleto informativo sobre a dança aos presentes) e 

emboladores jovens de Nova Descoberta, localizado no município de Ielmo Marinho. 

  

 

 

 

 

Capoeiras, além disso, foi contemplada por meio de seleção pública para a construção 

do Ponto de Cultura Quilombola “Baobá”, o primeiro ponto de cultura no RN adotando a 

categoria “quilombola”. No início, foram desenvolvidas oficinas de dança, percussão e 

estética afro, entre os objetivos do Ponto de Cultura informa-se
15

 que surgiu como um espaço 

para fortalecer a Coordenação Estadual de Quilombos no RN, resgatando a valorização da 

                                                           
15

 De acordo com o folder explicativo do Ponto de Cultura Quilombola Baobá. 

Fotografia 10: Ponto de Cultura Quilombola de 

Capoeiras. Fonte: pesquisa de campo. Samara 

freire, 2012. 

Fotografia 11: Cooperativa. Fonte: pesquisa 

de campo. Samara Freire,2012. 



48 

 

população negra e a sua auto-estima, bem como, divulgar a importância da cultura afro por 

meio do desenvolvimento de atividades sócio-culturais. É neste espaço que funcionam as 

oficinas do Pau-Furado Juvenil e da Swingueira Quilombola, reuniões, palestras, atividades 

do grupo Quilomboart (grupo de mulheres que confecciona bonecas de pano adotando a 

técnica do fuxico) e algumas reuniões da Associação Quilombola dos Moradores de 

Capoeiras. 

Pude compreender que para o grupo, o ponto de cultura visa ser um espaço de 

formação e qualificação com vistas à inclusão social, por meio de atividades culturais e 

políticas que poderá incorporar os adultos, jovens e crianças em suas ações. Percebo que as 

ações do projeto resultaram na proposta de atividades que, oportunamente, reforçam a 

importância da organização política, histórica, cultural e representativa dos quilombolas na 

efetivação de políticas públicas em suas comunidades. 

Essas políticas modeladoras hoje em Capoeiras são enfatizadas o tempo todo e 

expõem que tais recursos ou “benefícios”, foram advindos, sobretudo, a partir da 

institucionalização em associações na prática associativa, que demandaram novas formas de 

lidar com a administração de recursos, com o gerenciamento de atividades e o alcance de 

determinados objetivos. 

 

 

1.4. Organização política: parentesco e associativismo 

 

Capoeiras assume uma nova forma de (re) organização política-administrativa, em 

forma de Associações Quilombolas (Freire, 2009). Hoje há duas associações, uma que 

contempla um maior número de famílias, no caso a Associação Quilombola dos Moradores de 

Capoeiras (AQMC) e outra que contempla um número menor, a Associação de Mulheres 

Quilombolas de Capoeiras (AMQC). Em termos gerais, a representatividade se dá de forma 

mais expressiva através da AQMC.  

Entretanto, a visibilidade, o reconhecimento e a descoberta enquanto comunidade 

quilombola se deu, sobretudo, através da circulação de determinados indivíduos no cenário de 

construção quilombola, tanto nacionalmente quanto regionalmente. É interessante remeter 

para esses momentos. O mais significativo, em termos de constituição de uma nova 

representatividade política administrativa, ocorreu durante um encontro no ano de 2003, em 
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Recife, cujo foco eram as comunidades quilombolas. Promovida pela FCP, com o apoio do 

Banco Mundial, estavam presentes diversas comunidades do Brasil, somando-se cinco do Rio 

Grande do Norte: Capoeiras, Sibaúma, Negros do Riacho, Gameleira e Boa Vista dos Negros.  

As lideranças locais que participaram desse encontro, seu Manuel Batista, ligado a 

AQMC; e a senhora Lídia Basílio, representante da AMQC, fizeram parte da comitiva que foi 

até Recife
16

. E me relataram que esse encontro foi decisivo para a institucionalização em 

associação, adotando o viés étnico, quilombola, não apenas na nomenclatura da associação. A 

questão quilombola para o grupo assumia gradativamente uma posição fundamental na (re) 

estruturação das relações sociais e políticas locais. Entretanto, antes de 2003, a organização 

política se concentrava nos Conselhos Comunitários e depois para Associação Comunitária 

(esta não possuía registro legalmente) e, finalmente, até chegar a Associação Quilombola.  

O retorno para casa após o evento despertou a “necessidade” de legalizar uma 

associação, pois naquele momento diversas comunidades negras presentes no encontro já 

haviam se institucionalizado em forma de associações. Sabendo que essa era uma forma 

possível de diálogo com o Estado, nesse sentido, contaram com o agenciamento da Kilombo 

no processo político. A existência e regularização da associação é uma condição estabelecida 

pelo Estado para garantir direitos e atender demandas sociais. Entretanto, o processo para 

institucionalização é lento e burocrático. Sara Alonso (2004) nos informa que “esses 

encontros são eficazes, sobretudo para a constituição de redes ou articulações, manifestas num 

determinado tipo de coletividade ou de um movimento político emergente”. 

A Associação Quilombola dos Moradores de Capoeiras conta com cerca de 200 

famílias associadas. De acordo com o estatuto da associação, no Capítulo I, Art.1º, encontra-

se: “É instituído aos 12 dias do mês de janeiro de 2003, a Associação Quilombola dos 

Moradores de Capoeiras-Município de Macaíba- Rio Grande do Norte, originária de um 

movimento espontâneo das famílias desta comunidade”. Contudo, sabemos que houve um 

processo histórico-político-social para a efetivação desse fato. 

Em agosto de 2007, aconteceu na comunidade a entrega do certificado de “auto-

declaração de comunidade remanescente de quilombo”, certificado emitido pela Fundação 

Cultural Palmares ao presidente da AQMC. Neste evento também foi realizada a entrega do 
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 Na época os dois faziam parte da AQMC que naquele momento estavam sendo institucionalizada enquanto 

associação quilombola, sobretudo, através desse encontro. 
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certificado a outras comunidades
17

. Durante a cerimônia também acontecia o lançamento do 

Plano Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/RN (2007-2011), por meio da 

recém-criada COEPPIR, Coordenadoria de Políticas para Promoção da Igualdade Racial
18

. 

A cerimônia contou com a presença da ex-ministra da SEPPIR- Secretaria Especial de 

Políticas para Promoção da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro; de Gilvânia Silva, 

subsecretária da SEPPIR; da representante da FCP, Maria Bernadete Lopes; da ex-

governadora do Rio Grande do Norte, Vilma Faria; do ex-prefeito do município de Macaíba; 

da ex-coordenadora da COEPPIR, Elizabeth Lima; do deputado estadual Fernando Mineiro; 

da coordenação executiva da Kilombo, Ivaneide Paulino; representantes do INCRA-RN; dos 

presidentes da Associação dos Quilombolas Moradores de Capoeiras, então Manuel Batista e 

da Associação das Mulheres Quilombolas de Capoeiras, dona Lídia Basílio; e da 

representação da CONAQ (estadual)- Coordenação Nacional de Quilombos, Cidileide Silva 

(Capoeiras).  

Teve início com a louvação ao Hino Nacional, passando pela curta apresentação do 

Pau Furado e finalizou com uma grande feijoada aos presentes no clube local. A cerimônia de 

entrega ocorreu nesta comunidade por entender que atualmente Capoeiras é uma comunidade 

onde o processo de organização política aliado ao processo de identificação quilombola está 

sendo operacionalizada de forma eficaz. Tornado-se referência para outras comunidades. 

Através de uma investigação inicial apontada no meu trabalho monográfico (FREIRE, 

2009), percebi que a forma associativa criava estratégias de diálogo com o Estado e outros 

órgãos, tais como as ONGs, com intuito de consolidação, reconhecimento e concretização de 

direitos sociais e políticos. Dessa forma, por meio da prática associativa, existia a 

possibilidade de uma cidadania reconhecida. Compreendo que as formações de novos 

dirigentes, das novas posições de comando e poder na comunidade foram criados, sobretudo, 

por consenso ou conflito, por meio de cargos instituídos e formalizados através das 

associações, que eram fruto de relações de vizinhanças, de compadrio e de parentesco.  

                                                           
17

 Comunidade de Pavilhão e Grossos localizados no município de Bom Jesus e mais quatro “comunidades 

remanescentes de quilombo” localizadas no município de Portalegre, são elas: Arrojado, Pegas, Sobrado e Lajes. 
18

 O presente Plano foi elaborado com base na I Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, 

realizada em maio de 2005 e no diagnóstico sócio-econômico, cultural e político que ora se realizava, nos 

diversos grupos que foram mencionados no Plano no Estado do Rio Grande do Norte. O intuito desse documento 

é orientar a “formulação de políticas públicas estaduais e municipais” destinadas às populações negras, 

quilombolas, religiosos de matriz africana, indígenas e ciganos. 

 



51 

 

Deste modo, as relações entre famílias mapeiam as relações da política local (FREIRE, 

2009), é por meio dos arranjos familiares, dos vínculos de amizade e de afinidade que certos 

sujeitos adquirem liderança, que passam a desempenhar papéis fundamentais dentro da (re) 

organização política local. São indivíduos que tomam iniciativas, conservam os níveis de 

participação e mobilização, interagem com agentes externos à comunidade, são lideranças que 

vão se definindo no decorrer do processo da vida associativa que está ligada no sentido de 

pertencimento a uma dada família, principalmente, aos “troncos velhos” de Capoeiras. 

É significante pensar as políticas públicas existentes atualmente em Capoeiras, 

sobretudo a construção do primeiro Ponto de Cultura Quilombola do estado do Rio Grande do 

Norte e mais a consolidação da Cooperativa de Beneficiamento de Farinha de Mandioca, no 

qual entendo que o acesso a essas políticas sociais são reflexo da mobilização política em 

moldes do associativismo. 

 

 

1.5. Comunidade e Quilombo  

 

Para pensar Capoeiras enquanto quilombo é necessário compreender o percurso 

percorrido pelos agrupamentos familiares que compartilham práticas simbólicas, sociais e 

culturais, percebendo como se deu esse processo de uma “comunidade negra rural” passar 

para a emergência e consolidação enquanto comunidade quilombola. Para isso, é preciso 

compreender o cenário em que este grupo se insere e os diálogos estabelecidos na construção 

desse projeto político. Sendo assim, passo a explorar o conceito de “comunidade quilombola” 

e como esta categoria se faz presente no cotidiano dessa população. 

Como já enfatizaram alguns autores, a acepção do termo quilombo foi reelaborada, 

ressignificada, ressemantizada (Almeida, 2002; Arruti, 2006) ao longo da história do Brasil
19

. 

Assume vários significados tanto pelos grupos, organizações do movimento negro, 

organizações envolvidas com a temática, pesquisadores, historiadores e antropólogos. Como 

bem apontou Leite (2005), houve uma passagem da noção de um quilombo de caráter trans-

histórico para a noção de um quilombo que abarca uma noção jurídica-formal. Um ponto 

crucial reside na Constituição de 1988, referente ao Art. 68 dos Atos das Disposições 

                                                           
19

 Este trabalho não pretende realizar uma analise exaustiva sobre o termo em questão, as reflexões em torno da 

categoria quilombo ou comunidade remanescente de quilombo, foram averiguados, sobretudo, pelos trabalhos de 

Leite (2005) Arruti, (2010), Alonso (2004). 
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Constitucionais Transitórias (ADCT) que prevê o reconhecimento dos “remanescentes das 

comunidades de quilombos”. Nessa lógica é garantida o direito constitucional aos quilombos. 

Sendo assim, o Art. 68 (ADCT) anuncia: “Aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo 

o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.  

Nessa perspectiva declara Leite (2010):  

 
O direito “quilombola” que a Constituição Brasileira visa alcançar é o direito sobre 

o lugar, o direito não exclusivamente à terra ou às condições de produção, mas 

sobretudo o seu reconhecimento na ordem jurídica que é, antes de tudo, uma política 

de direitos humanos (LEITE,2010:36). 

 

  

Para tanto, se fez necessário definir essas comunidades remanescentes de quilombo. 

No intuito de nortear e auxiliar a aplicação do Art.68 do ADCT, a Associação Brasileira de 

Antropologia (ABA), em 1994, publiciza um documento elaborado pelo Grupo de Trabalho 

sobre Terra de Quilombo, que foi outrora discutida com diversas lideranças presentes no 

Seminário das Comunidades Remanescentes de Quilombos sob a promoção da Fundação 

Cultural Palmares, no mesmo ano, em Brasília. Isso resultou na seguinte definição para o 

termo “remanescente de quilombo” ou “quilombo”, subscrevo o que esse documento nos 

informa: 

 

O termo quilombo tem assumido novos significados na literatura especializada e 

também para grupos, indivíduos e organizações. Ainda que tenha um conteúdo 

histórico, o mesmo vem sendo ‘ressemantizado’ para designar a situação presente 

dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos do Brasil. (...) 

Contemporaneamente, portanto, o termo quilombo não se refere a resíduos ou 

resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. 

Também não se trata de grupos isolados ou de uma população estritamente 

homogênea. Da mesma forma, nem sempre foram constituídos a partir de 

movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que 

desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manutenção e reprodução de 

seus modos de vida característicos e na consolidação de um território próprio. (...) 

No que diz respeito à territorialidade desses grupos, a ocupação da terra não é feita 

em termos de lotes individuais, predominando seu uso comum. A utilização dessas 

áreas obedece à sazonalização das atividades, sejam agrícolas, extrativistas ou 

outras, caracterizando diferentes formas de uso e ocupação dos elementos essenciais 

ao ecossistema, que tomam por base laços de parentesco e vizinhança, assentados 

em relações de solidariedade e reciprocidade. 

 

Com base neste documento (ABA, 1994), fica evidente que a constituição desses grupos se dá 

portanto, da construção de uma referência histórica comum construída a partir de vivência e valores 

compartilhados.  
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A “atualização” do termo “quilombo” também se fez presente no Decreto nº 4887/03 

de 20 de Novembro de 2003, que regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes 

das comunidades dos quilombos, de que trata o art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Deste modo: 

 
Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins 

deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com 

trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com 

presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica 

sofrida. 

 

A concepção que o decreto traz está ligada, sobretudo, à trajetória histórica, 

acompanhando os critérios de auto-atribuição referenciados à escravidão opressiva e às 

formas de resistência desses grupos. 

Encontra-se atualmente em debate a inconstitucionalidade do decreto n° 4887/2003. 

Houve um julgamento inicial ocorrido no dia 18 de abril deste ano corrente pelo Supremo 

Tribunal Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra o decreto n° 

4887/2003, que regulamenta a titulação das terras de quilombo, movida pelo partido 

Democratas. Na ADI 3239, o PFL (DEM) questionou os principais pontos do decreto n° 

4.887/2003: autoreconhecimento, autoaplicabilicade, desapropriação do art. 68 do ADCT. 

Defino como comunidades quilombolas os grupamentos familiares negros que nos 

últimos anos assim se apresentam, enquanto um grupo étnico (BARTH, 2002). Fredrik Barth 

analisou um grupo étnico como “tipo organizacional”, assumindo a forma de organização 

quando os atores sociais têm por finalidade a interação, usando da identidade étnica para 

categorizar e se apresentar enquanto grupo. Nesse modelo, é nas fronteiras da interação que os 

grupos se definem, enfatizando a auto-atribuição da identidade, uma característica 

fundamental (FREIRE, 2009). Das definições, o que prevalece é o caráter relacional e 

transitório das identidades, no caso de perfil étnico, tratando-se nessa perspectiva analítica de 

uma mobilização política numa conjuntura particular. 

Portanto, uma comunidade étnica se constitui quando o sentido está voltado para uma 

ação, seja ela política ou econômica. É uma comunidade de sentido, através da partilha da 

memória, valores, crenças, presunção de ancestralidade comum. São nestes sentidos 

compartilhados que reside a comunidade. 
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Para saber como o sentido de família é construído, bem como, o sentimento de 

pertença, foi possível através dos discursos
20

 e práticas comunitárias apreender essas nuances. 

São múltiplas as noções em torno do que viria a ser uma comunidade. A comunidade é 

percebida através do exercício de alguma atividade realizada em comum, onde todos fazem a 

mesma atividade e esse fazer é um fazer “de muito tempo atrás”, ou também, o termo pode se 

referenciar a um lugar de origem, de pertencer a uma determinada região, de residência, de 

território, até mesmo, visualizam uma comunidade como, “conjunto de pessoas, de casa, de 

família”, uma comunidade como “um conjunto de famílias”. No instante que alegam “ser uma 

família só”, “É tudo Capoeiras”, “É tudo uma comunidade só”. Por outro lado, dentro de 

Capoeiras, para se referenciar e referenciar aos outros é evocado o nome do pai ou da mãe ou 

do tronco familiar que se faz parte como modo de denotar pertencimento e filiação ao grupo 

social. Os sentidos de pertencimento a uma comunidade estão traduzidos localmente através 

de várias maneiras.  

Uma delas é através de descendência comum, é expressa quando os atores sociais 

evocam a ideia de pertencer à comunidade de Capoeiras, por descender dos “antigos 

moradores locais negros”, que lá se fixaram e constituíram famílias e a partir do surgimento 

de Capoeiras estão ligados por laços consangüíneos, de parentesco e de solidariedade aos 

“troncos velhos”.  

Não sabemos precisar quando apareceu o uso do termo “comunidade”, entretanto hoje 

o termo é usualmente falado em vários contextos, sobretudo no contexto intersocietário, 

quando no momento da interação social se apresentam aos outros “de fora” como uma 

“comunidade quilombola”. Internamente, a identificação é realizada por meio da relação com 

uma determinada família ou parente. Exemplo: “Maria é filha de Manuel dos Mouras”, ou  

“ele é filho de Maria das Dores [que é], irmão de Pedro” ou simplesmente pelos apelidos que 

são de maior conhecimento de todos, até mais que os nomes próprios. 

É nesse cenário que se insere Capoeiras quando, no ano de 2004, por meio da 

Associação Quilombola dos Moradores de Capoeiras, o pedido a FCP- Fundação Cultural 

Palmares para o reconhecimento de sua localidade enquanto “comunidade remanescente de 

quilombo” foi realizado. Configurando-se em uma das primeiras etapas para o processo de 

demarcação, titulação e regularização de suas terras, consolidando a busca por direitos legais 

reconhecidos por meio do Art.60 do ADCT. A luta por direitos sociais e acesso à cidadania 
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 Uma compreensão maior sobre esse fato é possível visualizar através do trabalho de FREIRE (2009). 
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também coincide com o processo de reorganização política interna, com o advento da 

institucionalização das “associações quilombolas”. Isso se caracterizou pela (re)organização 

política no modelo de representação (FREIRE, 2009). Como exposto, nos anos de 2006 e 

2007, foi elaborado o relatório antropológico RTID de Capoeiras, que atualmente encontra-se 

para ser publicado. 

A categoria “quilombo” está sendo constantemente acionada, utilizada e interpretada 

pelo grupo, de maneira mais comum entre os “jovens”. Como exemplo, temos o poema de 

Ana Cleide, morada de Capoeiras, que declara: “somos todos quilombolas, nunca devemos 

esconder nossa cor, nossa história”; ou até mesmo a apropriação feita pela quadrilha junina 

local, o Capô de Fusca, que no início da apresentação declara ser uma quadrilha que tem 

origem e história numa comunidade quilombola. Outras representações são verificadas de 

forma mais perceptíveis, como por exemplo o nome dado ao material de construção, que se 

chama “quilombo”, e também no grupo carnavalesco interno: “carnaquilombo”. Esses são 

alguns usos “modernos” do termo em assunção.  

Não obstante, o ano de 2003 tornou-se crucial para a mobilização política dos 

moradores de Capoeiras e de sua afirmação enquanto “comunidade quilombola” nos últimos 

anos. Sobretudo por meio da presença de integrantes do movimento negro, através da 

Kilombo- Organização Negra do Rio Grande do Norte. A Kilombo é uma sociedade civil sem 

fins econômicos, surgida no final da década de 1980, e que tem por intuito atuar no combate 

ao racismo e às práticas de discriminação, prestar assessorias em “comunidades quilombolas”, 

trabalhar a questão da negritude como uma positividade, entre outros objetivos. Esse 

mediador é bastante importante para se pensar hoje a identificação de “comunidade 

quilombola de Capoeiras”. De fato, é a partir desse trabalho e da atuação do agenciamento da 

Kilombo, que se estimula a discussão e a participação de alguns atores sociais em torno da 

questão étnica/racial e também da mobilização e organização dos grupos em associações. 

Essas são algumas funções que a entidade desempenha, atuando como uma “entidade de 

apoio”, no sentido de “articulação e manutenção de contatos” com comunidades negras rurais. 

Ela fez com que dois grupos (Capoeiras e Boa Vista dos Negros) fossem incluídos no circuito 

de conferências, seminários, palestras, cursos, oficinas sobre temáticas quilombolas e, deste 

modo, essas duas “comunidades” compuseram na época a Articulação Nacional de 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas.  
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Por isso, novas rotinas vão se somando ao povoado, por exemplo, as excursões de 

escolas públicas e de universidades particulares que chegam até Capoeiras para conhecer um 

“quilombo” de perto. Os pontos mais visitados pelo grupo são: o ponto de cultura, a casa de 

farinha antiga e a cooperativa da farinha de mandioca. As mulheres de Capoeiras, sobretudo 

aquelas ligadas ao grupo Kilomboart, aproveitando-se do momento proporcionado, vendem as 

bonecas pretas feita de tecido de pano para os visitantes. Isso ajuda na renda familiar. Na 

cooperativa também se vende a goma da farinha de mandioca e a própria farinha. 

Convém recordar que a nomeação dada a esses grupos é fruto da discussão que estava 

sendo tecida no final dos anos 1990 e início do ano 2000. Não se falava tanto em 

“comunidades quilombolas”. É salutar remeter as discussões para o nível nacional, em que 

essas populações reconhecidas atualmente como “comunidades quilombolas” estavam 

inseridas ou tentando se inserir nesse campo de possibilidades, como, por exemplo, 

visualizamos na “V Reunião da Comissão Nacional Provisória das Comunidades Negras 

Rurais Quilombolas”, ocorrida em São Paulo, no mês de maio de 1999. Essa reunião contou 

com lideranças de Capoeiras e da Kilombo.  

A mobilização dos grupos reconhecidos enquanto “quilombolas” estava sendo 

paulatinamente discutida. Foi através dessas reuniões que surgiu aquilo que conhecemos hoje 

como CONAQ- Coordenação Nacional de Quilombos, com sua coordenação executiva 

composta pela representação de diversos estados, entre eles o Rio Grande do Norte.  

  

 

1.6. Família, gênero e geração 

 

Esse tópico tem como intuito refletir sobre os grupos de idade dentro da família, 

destacando-se as relações intergeracionais e de gênero no contexto dos processos de interação 

internos à casa, espaço privilegiado para entender as dinâmicas que organizam as relações 

familiares. Começamos assim a perseguir o tema central deste trabalho: o perfil de projetos 

por parte dos jovens da comunidade negra rural. Logo, a tentativa é a de, em algum nível, 

“(...) penetrar na intimidade de um outro lar, absorver sua atmosfera especial, observar sua 

compreensão não-verbalizada” (BOTT, 1976:27) para então acompanhar esses mesmos 

jovens em distintas situações (ABRAMO, 2005). Percebendo assim, os acontecimentos 

cotidianos no plano familiar, as dinâmicas, os arranjos existentes, a articulação entre famílias, 
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sobretudo, a forma da organização familiar, destacando tanto a produção o gênero e da 

geração, quanto o modo como as redes dos cônjuges são afastadas ou entrelaçadas
21

 levando a 

outras redes intra e extra-comunidade.  Dentro dessas redes (BARNES, 1989) é que veremos, 

inicialmente, um certo perfil de juventude sendo definido e negociado (BOURDIEU, 1983). 

Neste ponto, dialogo com Comerford (2003:113) quando ele aponta que “a família é vista 

idealmente como reserva de respeito, de ausência de provocações, ao mesmo tempo em que o 

espaço por excelência da intimidade e a unidade básica da solidariedade de confiança, da 

ajuda mútua”, mas também, da política (COMERFORD, 2003, 2009) e da etnicização 

(EPSTEIN, 2006). Para fins analíticos, defino “família” inicialmente como: 

 
Correspondente a uma rede de “parentes entre si” que se consideram descendentes, 

em parte, de ancestrais comuns e que entendem que isso lhes propicia também 

algum tipo de comunhão de experiência de vida e de circunstância sócio-históricas 

que pode ser rememorada, revivida, celebrada ou transmitida a outros descendentes 

(DUARTE, 2008:161). 

 

Igualmente, como já mostrou Wolf (2003), as relações de descendência relacionadas 

às de compadrio e amizade são centrais na regulação dos usos da terra, na organização do 

trabalho, na socialização e distribuição das reputações de indivíduos e grupos corporados.  

Alguns sentidos e usos do pertencimento à família já foram expostos no tópico 

anterior, o intuito aqui é adentrar na intimidade da casa. Neste sentido, além de apresentar 

certo perfil representativo do que seja (a partir da intimidade) “ser jovem” localmente, se 

aposta também, como exercitou Herzfeld (2005:3), que no domínio da intimidade 

encontramos atores sociais “usando, reformulando, reorganizando os idiomas oficiais com 

interesses pessoais”. Afinal (Idem), “o controle das formas culturais permite ações 

significativas com conteúdo cultural”.  

Nosso cenário, a “casa”, “morada da vida” (HEREDIA, 1979), é então definido 

consoante Marcelin (1999) e Woortman (1982), como um “lugar no qual e pelo qual” seus 

membros se definem e amparam sua existência como pessoas, “espaço moral” ou “espaço 

social fundamental” (WOORTMAN, 1982:33), ao redor do qual um “conjunto de casas” é 

vinculado por certa “ideologia da família e do parentesco” (MARCELIN, 1999:35).  
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 Nos termos de Gluckman (1976:20): “entrelaçamento entre as redes do marido e da esposa e extensão do 

investimento nos laços cruzados”. 
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Ao longo de minha permanência em Capoeiras
22

, convivi especialmente com quatros 

núcleos familiares: duas famílias do “tronco” Santos, uma do Costa e outra do Moura. Em 

termos gerais, podemos considerar como tendência de organização da família e da casa em 

Capoeiras o modelo formado por um casal e seu filhos (são raros os casos de filhos únicos) 

vivendo em casas cujos cômodos variam de acordo com a situação econômica e o número de 

filhos.  Poucos foram os casos em que encontrávamos os avôs vivendo junto aos filhos e 

netos, mas muitos os em que estes viviam bem próximos, quando não no mesmo terreno.  

A família Santos pertencente à família de “Mãezinha” reside na sede, ou seja, na rua 

principal de Capoeiras, próximo à Igreja e à Escola local. Essa família mora próximo ao 

terreno de seu pai. A outra família dos Santos, de seu primo, seu Manuel, reside também na 

sede, embora a casa fique mais afastada das principais edificações de Capoeiras. A sua esposa 

morava em Pavilhão, comunidade que se encontra hoje em “processo de formação 

quilombola”. Quando ela casou, foi residir no território do marido.  

A família Costa também reside na sede, próximo à quadra de esporte. Em seu entorno 

moram seus membros, a exemplo da família de Lídia, com que tive contato.  Frente à sua 

casa, reside seu pai; no lado esquerdo, reside seu irmão com a família, e do lado direito, 

localiza-se a casa de sua filha.  

Por fim, a família de Maria, da família Moura, reside na favela. Maria foi morar neste 

local devido ao laço matrimonial com a família de seu esposo. Todos moram ao redor daquela 

localidade. Defronte à sua casa, reside a mãe de seu esposo; no lado esquerdo reside a avó de 

seu esposo. Este é o padrão de moradia geral, as mulheres se deslocam para o terreno de seus 

esposos. 

A rotina cotidiana de cada família tem variações, embora, seja possível aferir que se 

acorda cedo. A depender da rotina, desde às 5h30 se está de pé em Capoeiras. Quando se tem 

algo para fazer no roçado (como brocar, plantar, colher), tanto os meninos quanto as meninas 

vão trabalhar juntos com seus parentes. A mãe costuma cuidar dos afazeres domésticos junto 

com a(s) filha(s). Antes de tudo, varrem o “terreiro”, a parte da frente de suas casas, para 

então preparar o café da manhã. Quando se tem um quintal repleto de árvores frutíferas, a 

exemplo da acerola, umbu e caju, se costuma pegar o fruto e fazer suco. Há famílias que 

plantam feijão verde no quintal e que é utilizado no preparo do almoço. A maioria das 
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 Nos anos e 2006-2007 participei da elaboração do relatório antropológico, entre 2008 e 2009 realizei pesquisa 

para a monografia, posteriormente. Retorno a atividade de pesquisa no final de 2010 até março de 2012. 
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“jovens” apanha a vargem. Os quintais são também espaço para criação de animais, como 

porco e galinha. Na maior parte das vezes, mata-se e come-se um porco quando se faz uma 

atividade festiva, casamento ou aniversário. Ainda se pode criar e vender este porco para 

comprar alguns utensílios com o dinheiro da venda será utilizado para comprar roupa ou 

calçados nas feiras locais. A seguir, mostro os casos de variabilidade de formas em que o 

padrão geral pode assumir. 

Na pesquisa para o mestrado, convivi mais detidamente com uma família, a Moura, 

pois lá pernoitava e realizava as refeições do dia.  Em três dessas famílias, além de realizar 

refeições, dormia em suas casas. Começo com a família Santos, de “seu” Manuel, em cuja 

casa não era possível pernoitar devido ao seu pequeno espaço físico (com dois quartos, uma 

sala e uma cozinha). O banheiro era externo e por vezes se utilizava o banheiro do vizinho. O 

núcleo é formado por Manoel, sua esposa e seus cinco filhos. Um dos quartos pertencia ao 

casal e outro às suas filhas. Na época contabilizei quatro filhas em um pequeno cômodo. 

Algumas de suas filhas trabalhavam como empregada doméstica ou babá em Natal, as outras 

“ajudavam” a mãe com os afazeres domésticos dentro de casa, além de estudarem no período 

noturno. As que trabalhavam em Natal retornavam para casa nos finais de semana. A mãe 

permanecia dentro de casa, voltada para as atividades do lar. Pouco saia de seu espaço 

doméstico. Raras vezes a vi participar de eventos públicos. O pai constantemente saía. Todos 

os dias havia coisas para resolver envolvendo os assuntos locais. Por se tratar de uma 

liderança, estava sempre em circulação dentro e fora de Capoeiras. As filhas também 

acompanhavam o ritmo do pai. Influenciadas pela liderança paterna, estas também circulavam 

dentro e fora, com foco nos interesses políticos, sociais e culturais locais. Interessavam-se por 

reuniões, encontros e oficinas que possibilitassem a presença de jovens, em Natal ou em 

Macaíba.  

E pouco a pouco incorporavam o discurso e práticas da etnicidade, da identidade 

quilombola, por meio da vivência familiar cotidiana em articulação com as distintas situações 

que acompanhavam junto a pais e, por vezes, avôs. Reporto-me, por exemplo, a um fato 

ocorrido em Natal no ano de 2011, mês de julho, em que estava presente junto a diversas 

lideranças “negras e quilombolas” do RN. Era uma videoconferência realizada no 

Sebrae/Natal (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), proporcionada pela SEPPIR 

(Secretária de Políticas Para Promoção da Igualdade Racial)  e que  tratava da participação 

das “mulheres negras” nas conferências nacionais. Contou com representantes de diversos 
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estados brasileiros. Estava presente também uma jovem de Capoeiras, filha da liderança em 

questão. Na ocasião, esta explanou que estava “representando a juventude de uma 

comunidade quilombola no estado do RN” e que também estava em vias de consolidação 

“uma associação somente da juventude local”
23

. Acrescentou que estava satisfeita por poder 

participar daquela reunião, pois era o momento de “garantir visibilidade e reconhecimento e 

garantia de cidadania para as mulheres negras”. O objetivo da videoconferência foi 

aprofundar o debate em torno de temáticas comuns às “mulheres negras no Brasil”, com fins 

de “incentivar a participação” destas nas conferências municipais, estaduais e nacionais. Esta 

também destacou o dia 25 de Julho, data Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e 

Caribenha.  

Outra família foi a Costa, de Maria Lidía, também liderança, cuja residência 

frequentei no período de elaboração do relatório antropológico de Capoeiras e no início da 

minha pesquisa da graduação. Lídia tem um companheiro, embora este não resida com ela, 

habitando outra casa dentro do território. Ela é filha de uma liderança “antiga”, ligada ao 

sindicalismo rural e fundador do primeiro clube de futebol local, o Bangu Futebol Clube, na 

década de 1940. Esta residia com suas duas filhas e neta. Posteriormente, uma filha foi para 

Natal trabalhar em “casas de famílias” e estudar para ser técnica de enfermagem. Até os dias 

atuais, ela reside na capital e durante anos foi representante da Conaq (2006-2010) estadual. A 

outra filha que permaneceu construiu uma casa ao lado da casa da mãe, teve filhos e se 

“juntou” com um rapaz. Após o falecimento deste, tempos depois, ela saiu da comunidade e 

foi morar em outro estado a trabalho, deixando os seus filhos sob a guarda de sua mãe. Essa 

família segue uma trajetória de lideranças locais, sobretudo pelo reconhecimento da liderança 

que seu pai, Raimundo Basílio da Costa, desempenhou em outros momentos de Capoeiras. 

Lídia foi diretora da única escola do povoado e fez parte da Associação Quilombola dos 

Moradores de Capoeiras, como dirigente. Hoje, aposentada, trabalha em seu próprio bar, tenta 

mobilizar diversas mulheres em torno de uma associação específica para elas. Cuida dos netos 

e de uma bisneta que estar por vir. A neta “ajuda” a avó no espaço da casa. Em tempos 

recentes, visualizei atividades em conjunto entre elas, a exemplo da confecção de vassouras 
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  A consolidação da associação não foi concluída até a escrita deste trabalho, embora o empenho para este fato 

tenha partido dos jovens que se concentram nas atividades do Ponto de Cultura e que buscam assumir 

determinados postos de comando para construção de uma associação específica da juventude.  
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de material PET para venda,
24

 além de desempenhar serviços domésticos, como varrer a casa, 

lavar a louça, cuidar do irmão mais novo e, porventura, atender alguns clientes no bar da avó.  

Por diversos anos, a neta acompanhou a avó nas saídas para eventos em Natal, a 

exemplo dos encontros de comunidades quilombolas do estado e nas semanas alusivas à 

semana da consciência negra. Mas com o passar dos anos não se via mais a “jovem” no 

cenário de mobilização da juventude local e nem participando de projetos que esta pesquisa 

tentou acompanhar. Agora, ela está prestes a constituir família, com um bebê em gestação. 

Durante a pesquisa, as outras “jovens” tratavam com desdém esta, alegando que ela era 

“brigona”, que gostava de “brigar com todo mundo”.
25

 Isso era mais perceptível durante os 

jogos de futebol feminino, quando os “carrinhos” e as empurradas eram constantes. 

Na terceira família, família Santos, “Mãezinha” é uma senhora viúva que mora com o 

filho, que naquela época não trabalhava fora, só ajudava o avô no roçado. Acordava cedo e ia 

com o avô até a roça, mas com o passar dos anos foi trabalhar em um supermercado na 

capital. Também tinha uma filha casada que morava nas proximidades e que não trabalha fora 

e outra filha solteira que trabalha em Parnamirim/RN, como empregada doméstica. Esta 

última só retorna para casa apenas nos finais de semana. A mãe é a articuladora do grupo de 

quadrilha local, composta por jovens. Também é uma liderança da igreja católica, uma das 

responsáveis pelo cuidado da Igreja. Frequentemente, em sua residência, é preparado algum 

tipo de gênero alimentício para ser apreciado durante os festejos das vitórias dos campeonatos 

de futebol interno. Sua casa, ou melhor, o espaço que antecede a entrada de sua casa — 

espaço de convivência por excelência —, é um local para conversas, recreação das pessoas de 

Capoeiras. Por se concentrar na rua principal, é possível visualizar quem chega e quem sai do 

local em questão. É perceptível a circulação de pessoas e informações. Uma de suas filhas é 

responsável pela Pastoral da Criança, realizando acompanhamentos mensais a dezenas delas. 

Essa filha também é jogadora do time de futebol. O filho que trabalha em Natal atualmente 

reside em Parnamirim, junto com outros trabalhadores. Está com casamento “marcado” para 

este ano e sua casa está em construção na “comunidade”. A filha do meio não se casou, apesar 

de estar com 26 anos. Alguns alegam que a “idade dela tá passando”; outros dizem que ela é 
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 A confecção da vassoura com material PET, a exemplo de garrafas plásticas descartáveis, é realizada em casa. 

Na ocasião, presenciei a produção feita no bar da proprietária. A avó estava ajudando a neta a confeccionar, 

utilizando de uma ferramenta especifica para cortar as varas da vassoura em produção. 
25

 Fato que talvez corrobore o acontecimento durante as minhas idas com diversos grupos de jovens ao clube 

local, onde a jovem citada se envolveu em uma briga com uma mulher também da localidade. O pessoal presente 

justificou que a briga foi motivado por ciúmes.  
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“sapatão” e por isso ainda não se casou. A jovem mencionada pensa em casar e acredita que 

ainda não encontrou a pessoa “certa”. Durante a minha permanência em Capoeiras ainda não 

vi a “jovem” manter relacionamento com pessoas da localidade, apenas com rapazes de 

distritos vizinhos.  

Os casamentos locais são, na maioria das vezes, realizados entre primos, apesar de 

haver casamentos com pessoas de outras localidades, o que seria considerado inadmissível há 

cinquenta anos, por exemplo. Como Lídia me informou: “antigamente, os nossos pais num 

deixavam a gente namorar com pessoa de fora não, e se fosse namorar era difícil demais... às 

vezes a gente tinha que sair correndo, se alguém da família visse”. 

A família Moura, de Maria, foi com quem mantive mais contato e permanência entre 

os anos de 2010 e 2012. Durante minhas idas a Capoeiras, quase sempre ia nas quintas-feiras 

e retornava nas segundas, semanalmente, e dormia nesta residência. Esta cedeu a sua casa não 

só como ponto de apoio para a minha pesquisa, mas como um espaço que sempre que eu 

quisesse passar um final de semana sem “pesquisar”, a porta estaria aberta.  Maria figura-se 

entre as lideranças existentes. É integrante da Associação Quilombola dos Moradores de 

Capoeiras e fez parte, durante muitos anos, da Legião de Maria de Capoeiras, onde 

congregava diversas mulheres e jovens em torno de um grupo existente na Igreja Católica. É 

casada e mora com dois filhos, Raíssa e Rian. Quando lá permaneço, durmo no quarto de seu 

filho caçula, que é redirecionado para dormir na sala ou no quarto da mãe, quando o pai não 

está em casa.  A casa tem três quartos, sendo uma suíte para o casal e outros dois quartos para 

os filhos, um banheiro, sala e cozinha. A casa é bastante frequentada. A vizinhança é 

composta, em sua maioria, por parentes próximos à família de seu esposo, como nora, 

cunhadas e cunhadas. 

 O espaço da cozinha é também um ponto de encontro, lugar para conversar, recinto de 

fofoca, de confissões pessoais, de refeições, de preparo do alimento e troca de alimentos entre 

famílias. É lugar para risadas, ingestão de bebidas alcoólicas. É o espaço da interação. A sala 

é o ambiente de passagem para a cozinha e o quarto do casal. Na sala, as mulheres se 

embelezam, fazem as unhas, chamam as manicures locais, arrumam os cabelos e também se 

assiste a programas televisivos. Nos finais de semana, o aparelho de som constantemente fica 

ligado. A exceção para que isso não ocorra, é quando alguém da família tenha falecido
26
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 Em Capoeiras, quando alguém morre é comum realizarem o ato de “beber o morto”. Trata-se beber bebidas 

alcoólicas em prol do morto ao redor de uma enorme fogueira, passa-se a noite contado causos e piadas.  
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recentemente, então se passa por um período de silêncio. No quarto, espaço mais íntimo da 

casa, é possível visualizar algumas imagens de santo das quais a moradora é devota.  

Maria Barbosa de Moura é dona de casa e auxilia na renda familiar vendendo salgados 

feitos em casa. Já trabalhou durante alguns anos em Natal, em “casas de família”. Depois, 

quando se casou não exerceu essa atividade. No quintal dessa família tem um pequeno 

chiqueiro e a criação de algumas galinhas. O marido trabalha em Natal e retorna para casa nos 

finais de semana. Ambos frequentemente realizam a feira da semana na feira livre de Bom 

Jesus, aos domingos. A filha “ajuda” a mãe nos afazeres domésticos. Constantemente falta 

água dentro de casa e a “jovem” vai até a casa da avó, que fica em frente a sua casa, “pegar 

água” em baldes. Essa filha estuda à noite e, através da atitude conjunta de seus pais, tornou-

se umas das poucas “jovens” que atualmente faz o curso de técnica de enfermagem nos finais 

de semana, no distrito vizinho e também participa do grupo Pau-furado juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 12. Dia de domingo. Almoço entre 

famílias. Fonte: pesquisa de campo, Samara 

Freire, 2011. 
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Uma questão relevante nas relações familiares estabelecidas na localidade é o respeito 

aos, “mais velhos”, traduzida, sobretudo, no ato de pedir “a benção”. É recorrente uma pessoa 

mais velha ou a madrinha ou padrinho passar por um determinado local e os “mais-novos” e 

os afilhados imediatamente pedirem a “benção”. Para as crianças que ainda se encontram em 

processo de aprendizado, se por algum momento se esquece de pedir “a benção” é logo 

encorajado a fazer o tal ato. Percebi que houve um afrouxamento ou, em outros termos, uma 

flexibilização na relação pai e filha, a exemplo, do que se passava na casa da ultima família 

mencionada. A “jovem” com idade inferior a 18 anos, o pai por vezes, não deixava a filha 

circular por determinados espaços ou até mesmo ficar até tarde da noite do “lado de fora” de 

casa, na sede ou nas proximidades do clube onde os “jovens” costumam se agrupar à noite. 

Em certas ocasiões, o pai só deixava a filha sair se fosse acompanhada da minha pessoa, neste 

caso eu estaria “de olho” e “cuidando” de sua filha para que nada se desviasse do “padrão 

normal”. Por exemplo, namoros escondidos ou consumo de bebidas alcoólicas. Atuei por 

alguns momentos como pessoa responsável pela filha do casal e também do filho mais novo 

que saía conosco. E fui, em outros momentos, encarada como filha do casal. Sendo 

incorporada a esta família durante aqueles períodos em que permaneci. 

Outro ponto que chamou atenção é o dos novos arranjos de família e formas de 

organização dessas famílias, seja ela de forma “complementar”, “independente” ou 

“conjunta” (BOTT, 1976), que vão se estabelecendo: mães que vão trabalhar fora, filha que 

fica em casa cuidado do lar enquanto a mãe retorna apenas nos finais de semana, marido que 

cuida da casa e dos filhos ou parentes que cuidam de seus filhos enquanto trabalham. Há 

também o surgimento das babás internas no grupo (mulheres geralmente que não têm filhos e 

que ficam cuidado dos filhos e filhas de sua comadre enquanto a mãe tem que trabalhar e 

estudar em outra localidade). 

Ocorre uma diferença nas relações cotidianas familiares entre os grupos geracionais, 

com reajustes nos dispositivos de mudança nas relações de gênero. Por exemplo, o marido 

“cuida” dos filhos uma vez que a mulher trabalha fora, havendo assim um deslocamento de 

papéis, valores e comportamentos sociais em processo. No caso do trato dos filhos e netos, 

especialmente da parte dos pais, nota-se uma maior flexibilidade tanto com as escolhas 

matrimoniais, quanto com a maior autonomia dada aos “jovens” no que diz respeito não só 

aos projetos profissionais (sobretudo de formação de família e aquisição de formação e 

emprego), mas aos políticos. Isso traz tanto uma mudança na relação entre homens e 
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mulheres, quanto na inserção temporal das reuniões de assembleia e na produção de projetos 

sócio-culturais e econômicos. A mobilidade dos “jovens” é um exemplo disso. A saída para a 

cidade em busca de emprego faz com que a maioria das “jovens” mulheres tenha uma 

participação política dentro da comunidade e dentro de casa, ocupando posições de chefia. 

Elas são mais alfabetizadas e tentam prolongar os estudos, em uma busca constante por 

melhores condições de vida e de ensino. Procuram alternativas na renda familiar, seja através 

da cooperativa local, nos grupos de artesanatos, no emprego doméstico, na venda de roupas, 

nas butiques e nas mercearias internas, nos bares administrados por elas, no salão de beleza, 

nas atividades de manicure ou na venda de salgados e refrigerantes em sua casa. 

As solidariedades e reciprocidades se dão também entre os aliados, a exemplo das 

comadres e dos compadres, o que alarga as relações de parentesco. Por diversas vezes, pude 

perceber que na última família, quando a mãe estava sobrecarregada de atividades externas 

(podemos citar atividades da associação, entre reuniões e atividades em Natal), ela “chamava” 

sua comadre para “organizar” a sua casa. Em troca, recebia uma quantia em dinheiro ou até 

mesmo a atividade exercida era paga com alimentação, roupa para a comadre ou para a filha 

da comadre. Esta é umas das formas encontradas para “ajudar” os parentes ou aliados 

próximos em sua existência diária. Outra forma de solidariedade é o mutirão. Para construir a 

caixa d’agua da casa, o esposo chamou seus compadres para ajudá-lo na empreitada. Em 

troca, ele ofereceu comida e bebida aos presentes na obra. Assim, o que era a simples 

construção de uma caixa para armazenamento de água para a casa tornou-se um momento de 

sociabilidade e interação entre as famílias do entorno. Essa relação também é verificável na 

raspagem da farinha da mandioca, quando as mulheres chamam as suas comadres para ajudar 

na raspagem. Em troca, essa mesma mulher que chamou vai “pagar o dia de trabalho” para a 

comadre convidada em outro momento oportuno. São mantidas várias redes que vão 

interligando uma pessoa ou uma família a outras por modos de interação que são permeados 

pela solidariedade e pela reciprocidade. 

Em todas essas situações familiares foi possível perceber um pouco da dinâmica 

interna e reiterar que a família persiste constituindo o vínculo essencial na identidade e na 

organização social do grupo, ainda que com algumas mudanças nas funções e definições de 

posições de gênero e de geração. A autoafirmação enquanto grupo é articulado, no nível local 

da comunidade, ao pertencimento familiar, enquanto linhagem (“troncos”) e enquanto 

descendência comum (“aqui é tudo uma família só”). É através do reconhecimento da 
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assunção da identidade familiar de seus mais próximos, de pais, tios, avôs, mães, tias e avós, 

que os “mais novos”, nos últimos anos, vão se (re) definindo etnicamente e cada vez mais 

cedo são incorporadas na prática cotidiana os repertórios práticos e ideológicos da identidade 

negra quilombola.  

A construção dessa identidade se passa, no cotidiano, maiormente, pelo âmbito 

familiar, pelas relações estabelecidas dentro de casa e seu entorno, nas conversas, nos 

momentos de interação entre famílias, nas brincadeiras que vez por outra revelam expressões 

do tipo: “E tu, não é preto não? Olha a tua cor, somos tudo preto, negros” ou mesmo, “aqui é 

tudo quilombola sim, ainda existe uns mais claros, mas quilombola”. São falas que estão o 

tempo todo em circulação, em construção, e são acionadas de forma mais acelerada e debatida 

entre os grupos de idade mais “jovem”, espelhadas nas falas do ambiente familiar e nas arenas 

político-culturais que nos últimos anos têm mobilizado, sobretudo, esse segmento, seja pelas 

expectativas que lhe são direcionadas, seja pelo modo como estes, entre lealdades e a busca de 

autonomia, relacionam seus projetos pessoais aos projetos do grupo. 
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Capítulo 2. “Juventude” em Capoeiras 

 

 
Juventude é desses termos que parecem óbvios, dessas 

palavras que se explicam por elas mesmas. 

(ABRAMO, Helena. In Retratos da juventude Brasileira: 

analises de uma pesquisa nacional. 2005:37) 

 

 

Neste capítulo, apresento os interlocutores desta pesquisa: os(as) jovens negros(as) da 

“comunidade quilombola” de Capoeiras. Desde já, esclareço que a classificação étnicorracial 

“negro” é autoatributiva. Procurei apreender os usos e significados da noção de juventude 

acionadas, percebendo os pontos de vista do campo de idades local, com atenção especial para 

o modo como estes “jovens” concebem o termo. Da mesma forma, dei atenção aos usos da 

categoria “quilombola”, que acionam na construção de uma identidade política com perfil 

étnico e de idade, conforme a expressão “juventude quilombola”.  

Neste sentido, procuro perceber a imbricação dessas identidades que estão em 

permanente dialogo: “jovem”, “negro” e “quilombola”. A categoria “jovem” assume 

substância de acordo com a situação em que está sendo acionada. O que vemos em Capoeiras 

é o processo de politização da juventude dentro do vetor da etnicidade quilombola. Sendo 

assim, exponho uma síntese biográfica de alguns destes “jovens” que acompanhei e o modo 

como concebem o que seja essa “juventude quilombola” de Capoeiras. Privilegio como 

vivem, percebem e concebem sua experiência juvenil.  

 Além disso, já nos discursos compilados, explicita-se também a politização da dança 

do “Pau-furado juvenil” (tema do capítulo seguinte) como manifestação que passará a cumprir 

o papel de índice de identidade étnica, no caso, quilombola. 

 

 

2.1. Mapeando a juventude  

 

Como dito, neste ponto do exercício busco fazer um perfil da juventude em Capoeiras. 

Para tal, me interessa compreender como meus interlocutores definem discursivamente o que 

seja uma “juventude quilombola”, em que medida esta tem perfil semelhante a outros 

contextos etnográficos e em que medida traz questões locais para sua definição. Como se 

veem e como são vistos?  Como é que se coloca a questão da juventude nesse processo de 

politização em uma comunidade quilombola? Por politização compreendo o processo em que 

se insere hoje Capoeiras, de uma “comunidade negra rural” para uma “comunidade 
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quilombola”. Isso reflete na organização e mobilização dos “jovens” que se fazem presentes 

nesse tipo de modelo identitário. Para tanto, examino três tipos de materiais: o questionário, 

as entrevistas e redações dentro de uma oficina, somadas às observações sobre o cotidiano, 

registrando as práticas sociais e as expectativas destes “jovens”. 

Em relação ao cotidiano dialogo com Merlucci (2004), que aponta: 

 
As experiências cotidianas parecem minúsculos fragmentos isolados da vida, tão 

distantes dos vistosos eventos coletivos e das grandes mutações que perpassam a 

nossa cultura. Contudo, é nessa fina malha de tempos, espaços, gestos e relações que 

acontecem quase tudo o que é importante para a vida social. É onde assume sentido 

tudo aquilo que fazemos e onde brotam as energias para todos os eventos, até os 

mais grandiosos (MERLUCCI, 2004:13). 

 

Partindo deste princípio, estou interessada em aprender sobre o contexto de vida em 

que estes “jovens” estão localizados. Como se dá a construção da juventude no cotidiano e 

como essa construção é significada, reelaborada e reproduzida no momento da interação. 

Assim sendo: “(...) envolve a percepção de como isso ocorre, como estas aprendizagens e 

estratégias são processadas e como elas circulam pelos enunciados que os jovens produzem 

sobre seu cotidiano” (STECANELA, 2008:37). 

 Com aplicação do questionário, procurei delimitar o perfil daqueles com os quais 

dialoguei e de outros “jovens” que a pesquisa não deu conta de acompanhar e contemplar. O 

questionário envolveu perguntas relacionadas a aspectos sociais, econômicos e culturais do 

grupo em evidência. No total, foram entrevistados 94 (noventa e quatro) “jovens”. A 

aplicação dos questionários aconteceu da seguinte forma: contou com a participação de cinco 

“jovens” da localidade que realizaram a aplicação conjuntamente com a pesquisadora. 

Dividimos-nos por regiões dentro do território. A colaboração se deu por três mulheres e de 

dois homens. Reporto para alguns dados que considero cruciais para entender a natureza da 

juventude em questão. 

Após a organização dos dados, verificou-se que 43% deles se concentram entre a faixa 

etária dos 16 aos 20 anos. Entretanto, é interessante notar para o alargamento da faixa etária 

da juventude que deixei a cargo dos interlocutores mostrarem quem é “jovem” na localidade 

e, surpreendentemente, na tabulação dos dados os “jovens” entrevistados acompanharam a 

faixa etária dos 13 aos 30 anos. 
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Gráfico 01 – População jovem por idade (%) Capoeiras, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02 – População jovem, Homens e Mulheres (%) Capoeiras, 2011. 

 

Conforme o gráfico acima, 68% dos entrevistados são mulheres, o universo 

pesquisado em sua maioria pertence ao gênero feminino. Em relação ao estado civil, 52% dos 

entrevistados são solteiros e 48% são casados; destes, 35% têm filhos. De acordo com os 

gráficos abaixo: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 03 – População jovem por Estado Civil (%) Capoeiras, 2011. 
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Gráfico 04 – População jovem com filhos (%) Capoeiras, 2011.  

 

Quanto ao nível de escolaridade da juventude entrevistada, percebe-se uma baixa 

escolaridade. 41% desistiram de estudar e apenas 13% concluíram o ensino médio. 

 
Gráfico 05 – População jovem com Ensino Médio completo (%) Capoeiras, 2011. 

 

 

Entre aqueles que desistiram de estudar, são várias as justificativas acionadas. A maior 

parte delas está relacionada ao fato de terem que trabalhar. Isso se soma a outras situações, 

como “a falta de interesse”, “gravidez”, “falta de professor” e “alcoolismo”. Dos 94 “jovens” 

 Gráfico 06 – População jovem que desistiu de estudar (%) 

Capoeiras, 2011. 
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entrevistados, 45% permanecem estudando e um pouco mais da metade ainda se encontra no 

ensino fundamental
27

.  

Outra informação relevante é que 21% dos jovens trabalham em funções com baixo 

rendimento mensal, são principalmente agricultores, serventes de pedreiros, empregadas 

domésticas e o percentual restante “ajuda” em casa ou no roçado. 

 

 

   Gráfico 07 – População jovem que trabalha (%) Capoeiras, 2011. 

 

Foi possível elencar as principais dificuldades pela juventude que se sobressai: a “falta 

de emprego”, a “falta de educação escolar”, o “álcool”, aliado à uma série de fatores expostos. 

Quando indagados se desejam sair da comunidade, 79% responderam que não têm interesse 

em morar em outro local, mas que caso saísse seria devido ao trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        Gráfico 08- Se o jovem deseja sair de Capoeiras (%), 2011. 
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 As tabelas e os gráficos na íntegra podem ser consultados nos anexos.  
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Entre as justificativas apontadas para não sair de Capoeiras, são ressaltadas as 

seguintes falas: “é um bom lugar para morar”, “lugar calmo”, “aqui é uma terra que me deixa 

mais a vontade”, “é a minha terra”. São aspectos que destacam a identificação com o local de 

moradia, com o território. Com as informações advindas da análise de parte do questionário, é 

plausível pensar através da lógica exposta pela seguinte colocação, em que: 

 
(...) um processo identitário constrói-se, articulado ao senso de pertencimento que 

esse grupo encerra nas relações que se configuram desde o espaço reinventado nas 

esquinas da comunidade, numa espécie de vínculo social, num “estar-juntos 

comunitário”, a partir das vivências em comum, num mesmo território 

(STECANELA: 2008: 132.)  

 

É por meio desse “estar- juntos comunitários” que diversos destes não desejam sair de 

seu lugar de origem, por se sentirem, de certa forma, “protegidos” e amparados pelo grupo. 

Dessa forma, detém fortes laços de parentesco com a “comunidade” em sua totalidade. Seus 

parentes nasceram e vivem há anos no mesmo território. Se for para sair, vão somente à busca 

de empregos e, posteriormente, retornam aos seus lares. 

Outro dado relevante é que 21% dos “jovens” relatam que começaram a ouvir e 

compreender sobre o que é uma “comunidade quilombola” no ano de 2008. Foi a partir daí 

que passaram a identificar Capoeiras inserida nesse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 09- Quando ouviram falar sobre Comunidades Quilombolas (%). Capoeiras, 

2011. 

 

O ápice para ser no ano de 2008 pode haver relações com a inserção massiva do grupo 

nas atividades relativas ao 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Neste ano  
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Capoeiras contou com uma participação expressiva em alusão à programação destinada para a 

Semana da Consciência Negra e que conduziu a juventude em ônibus para a capital potiguar.  

A juventude de Capoeiras participou de palestras, reuniões na assembleia legislativa 

de Natal, passeatas, torneios de futebol quilombola destinados apenas às comunidades 

quilombolas do RN. Da mesma forma, ocorria o desfile da Beleza Negra em que os “jovens” 

e os “jovens” de Capoeiras foram premiados, por se posicionarem entre os primeiros 

colocados das competições. Deste modo, o ano de 2008 é muito lembrado, apesar de o 

processo de reconhecimento enquanto “comunidade quilombola” datar do ano de 2003 e o 

início da produção do relatório antropológico nos anos de 2006-2007.  

Quando indagados sobre o que é uma “comunidade quilombola”, podemos agrupar as 

respostas em quatro blocos, contemplando as seguintes interpretações: o primeiro está ligado 

ao fato de ser remanescente de um quilombo, resposta perceptível nas imediatas exposições: 

“ser descendente de pessoas de quilombo”, “pertencer a um povo negro”, “comunidade 

unida”; a segunda prerrogativa está ligada à afirmação da cor: “ser negro”, “ter orgulho de ser 

negra”; a terceira afirmativa condiz com a cultura: “manter a cultura viva’, “manter a tradição 

como a dança do pau-furado”, e por fim, a quarta estar ligada à questão dos direitos humanos: 

“ter direitos reconhecidos”, “ser respeitado”.  

Sobre a categoria “jovem”, as respostas são múltiplas e as indico agrupadas em cinco 

subtópicos. Primeiramente está ligada à noção de curtição, diversão, brincadeira: “curtir a 

vida com responsabilidade”, “curtir a vida e pensar no futuro”, ou simplesmente, “curtir a 

vida, “ser divertir”, “se divertir e aproveitar a vida”, “brincar e se divertir”; posteriormente, a 

responsabilidade: “ter responsabilidade”, “ter compromisso”, o aproveitar a vida também é 

invocado: “aproveitar a vida com respeito e responsabilidade”; à liberdade: “ser livre e fazer o 

que quiser”, “ter liberdade”; a questão da oportunidade: “ter oportunidade de estudar e ser 

alguém na vida”, “é repensar o passado para investir no futuro”; e, por último, com relação à 

faixa etária: “ é ter 15 a 29 anos”, “ respeitar os mais velhos”. 

Com a aplicação do questionário, pude situar essa juventude dentro de um quadro 

sinótico. A juventude de Capoeiras está localizada em uma zona rural, é majoritariamente 

dotada de parcos recursos. Alguns têm filhos, moram com os pais ou avós; poucos conseguem 

cursar o Ensino Superior, pouco mais de 20% dos “jovens” trabalham em atividades com 

pouca remuneração, reflexo também da escolaridade baixa. Aqueles que não seguem os 
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estudos desistem porque têm que trabalhar para ajudar em casa ou comprar bens materiais 

para si. A pesquisa mostrou que a maioria são “jovens” do gênero feminino. 

 

 

2.2.  Ser jovem 

 

Trago para o diálogo parte dos “jovens” em que o presente trabalho procurou dar 

conta. Apresento uma breve biografia destes procurando apreender como concebem, 

entendem e refletem sobre a categoria “jovem” e “quilombola” e de que modo se dá a 

participação, o que se espera com ela na vida social e política da “comunidade” em que 

residem. Esses são alguns pontos expostos neste tópico. 

Ana Cleide é uma “jovem” de 26 anos, conhecida por compor poesias. Dançarina do 

Pau-Furado juvenil, ela é uma liderança juvenil, filha de “Mestre” Deba
28

. Solteira, não tem 

filhos, concluiu o ensino médio. Está à frente do processo de reorganização do Pau-Furado, 

fato que será mais bem explicitado no capítulo seguinte. Começou a desempenhar papel de 

liderança juvenil, principalmente pela visibilidade que tem seu pai por meio da dança do Pau-

Furado. Com ele, passou a circular entre reuniões, encontros e eventos, tanto do movimento 

de sindicato rural (seja em Bom Jesus ou em Macaíba) quanto do movimento negro do RN. 

Cleide estabeleceu um intenso diálogo entre as secretarias em Macaíba, maiormente a 

Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde, que constantemente vão até esses 

espaços a fim de realizar alguma atividade em prol de Capoeiras. Como bem relatou durante 

uma conversa informal a respeito de suas andanças e o que isso ocasionou nos seus 

relacionamentos pessoais, conforme: 

 

Tenho que casar com um marido que entenda. Porque, eu acho que por isso, eu perdi 

o namorado, porque o negócio de ficar só ali sem fazer nada, não é comigo não. O 

meu negócio é andar pelo meio do mundo. Minha mãe diz: que tudo meu é em 

Natal, é em Natal, só eu que nasci em Natal, aí ela diz: to vendo a hora de perder 

essa menina pros outros (Cleide, abril de 2011). 

 

 

Quando indagada sobre como se deu sua participação em espaços políticos, declarou 

que não foi uma imposição de alguém ou alguma ONG “de fora”, mas uma curiosidade e 

                                                           
28

  Seu Deba, ou Mestre Deba como prefere chamado, é um dos “mais-velhos” que ainda canta, dança e comanda 

a dança do Pau-Furado. 
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interesse próprios. Contou com o apoio de uma professora e, posteriormente, de lideranças 

“mais-velhas”. Reproduzo a sua fala:  

 
Ei!Mas quando eu comecei assim, a primeira vez sentia muita vontade de participar. 

Mas só que ninguém assim nunca me chamava para nada. Aí eu disse: menina, como 

que é eu faço para participar desse negócio? Aí me juntei com Lucinete, uma 

professora que foi fundamental, pense se não fosse ela! (...) ela é uma professora 

ensinava em Traíras, ela foi a única pessoa dentro do colégio que defendia o povo de 

Capoeiras, era a única. Ela brigava e morria pela gente de Capoeiras. Ela falava 

essas coisas de Racismo, entendia de tudo... Os trabalhos assim, seminários falando 

sobre Capoeiras ela sempre ficava comigo, aí uma vez ela me chamou para fazer um 

curso, aí da minha sala quem foi escolhida foi eu, aí eu fiz um curso sobre Igualdade 

Racial, tinha alguns professores que davam aula com nojo parece que não gostou. Aí 

eu fiquei assim participando, e assim e tudo, eu ganhei certificado. Aí ela disse: 

Cleide, por que você não participa de algum movimento lá em Capoeiras? (Cleide, 

abril de 2011). 

 

Havia um grupo de “jovens” ligados à Igreja Católica e que comportava cerca de 

quarenta “jovens”. Estes se reuniam de forma regular, entretanto, o grupo foi desativado há 

três anos. Frequentemente o grupo elaborava peças teatrais com viés religioso. Hoje em dia 

existem dois grupos de “jovens” que se reúnem em torno de danças específicas e que tentam 

articular participação/ação política e cultural no dia a dia de seus afazeres, agregando 

preocupações coletivas e pessoais. A análise desse processo será explanada no capítulo a 

seguir. 

Retomando o contexto apontado pela interlocutora, de sua inserção em processo de 

politização, que perpassou desde sua passagem no sindicato rural (por residir em uma 

comunidade rural) à introdução em questões relacionadas a uma militância negra. Prossigo 

com sua fala:  

 
Aí Maria, (vice- presidente da Associação dos Moradores Quilombola de Capoeiras) 

uma vez me chamou, acho que estava na semana da consciência negra( em Natal) 

acho que foi em 2006 por aí assim. Assistir as palestras e tudo, ali surgiu um bocado 

de ideias, aí cheguei em casa e fui  escrevendo, escrevendo, escrevendo...  Aí 

Elizabeth (assistente social, militante movimento negro) estava lá, eu não tinha 

muito intimidade com ela, aí fiquei lá assistindo a palestra, não saia da palestra para 

nada, fiquei lá vidrada. Teve uma hora que Elizabeth falou da cultura quilombola 

todinha, só não falou de Capoeiras, aí eu pensei: olha essa mulher, eu aqui, não fala 

da cultura de Capoeiras, mas ela não sabia não, que eu era envolvida nessas coisas. 

Aí eu cá comigo, eu podia sair daqui agora! Aí ela falou de Boa vista dos Negros, aí 

ela falou de Zambê, eu disse: de Capoeiras! Aí falou: Sibaúma! Eu escutando essa 

mulher, ela não fala da cultura de Capoeiras. Aí me deu vontade de dizer, Capoeiras 

tem cultura, mas eu fiquei na minha(...) Se fosse agora eu não ficava calada não...Aí 

voltemos lá pra hotel, fiquei imaginando, aí no outro dia  Elizabeth voltou a falar da 

cultura, tem a cultura de Zambê em Capoeiras, mas parece que está caindo, não 

existe mais...Quando ela falou não existe mais, me deu uma vontade de pegar aquele 

microfone e dizer que existe! Aí eu disse  pronto, como é que faço para essa mulher 
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me ver, me conhecer? Aí teve aqui um casamento, parece que foi de Socorro, aí ela 

veio. Aí eu disse, olha Elizabeth é Ana Cleide, tudo bem? Aí ela estava junto de 

Maria, aí Maria disse assim, Elizabeth ela escreve poesia. Aí eu disse :prazer eu 

escrevo poesia, faço parte da cultura daqui, aí fui logo falando da cultura (risos), aí 

fui dizendo logo tudo, a partir daí começou (Cleide, abril de 2011). 

 

 

Ana Cleide contou como surgiu a ideia da recriação do Pau-furado juvenil, o caminho 

trilhado por ela na reconstrução do grupo. Como apontado, isso perpassou pelo seu interesse 

nos assuntos de Capoeiras, inicialmente incentivados por uma professora de sua escola e, 

posteriormente, se deu através do encorajamento da atual presidente da Associação dos 

Moradores Quilombolas de Capoeiras e da participação em cursos, oficinas, palestras, 

reuniões realizadas em Natal, por meio do Movimento Negro. De certa forma, Cleide está 

inserida entre os “jovens” que vão ocupar o espaço dos “mais-velhos” nos locais de liderança 

no grupo. Existe uma lógica de transmissão de conhecimento, bem como de troca dos espaços 

de interlocução das lideranças. Isso envolve uma renovação que passa também pela juventude 

local. Cleide recentemente foi convidada a participar, enquanto conselheira fiscal, do 

Conselho Tutelar de Macaíba. Interessante também identificar os espaços em que são 

negociados e produzidos elementos de tradicionalidade e como isso é verificado no cotidiano 

destes “jovens”: 

 

Eu tinha muitos projetos assim em mente, eu escrevia muita coisa que pensava que 

nunca ia sair do papel... E umas das coisas que eu via assim era a questão Pau-

furado, uma vez eu ia assistir o pau –furado assim, e eu mais pai, aí eu vi uma 

realidade muito assim, aí o pessoal não queria que antigamente que os meninos 

brincassem, sabe?, aí  pai,  enquanto os meninos lá de casa não brincasse, pai não 

brincava a dança do pau-furado. E uma coisa que eu via muito, era uma coisa da 

bebida, homi estraga demais o pau-furado daqui. Vinha tanta gente de fora ver, mas 

aquela bebida toda...Uma vez chegou um homem de São Paulo, aí soube que tinha 

pau-furado em Natal, aí veio, aí procurou alguém aqui, “quanto é que vocês 

brincam?”Aí disseram: “Não é nada não”, o homem que tinha os paus hoje em dia 

ele é um pouco afastado por causa disso, mas assim, eu não tenho raiva dele não. Às 

vezes ele brinca com a gente e tudo, mas assim, o que eu não quero dentro do grupo 

pau-furado juvenil é aquele negócio de bebida. Aí ele disse: “não precisa de nada 

não, só precisa dá uma cachacinha pra gente”. Homi aquilo me deixou tão... uma 

realidade tão acabou com Capoeiras, fiquei assim olhando. Como é que a gente faz 

para mudar isso?! Eu sozinha não mudo, aí eu voltei conversar com a professora, aí 

ela: Cleide vamos montar um grupo pau-furado escolar? Aí ela montou até camiseta 

e tudo, mas quando ela estava montando lá aqui já estava começando, ela já tinha 

passado a ideia para mim. Ela disse: eu consigo montar um grupo aqui na escola 

com o pessoal de Capoeiras aí você fica na comunidade. Aí assim foi por diante, eu 

saia daqui para dá aulas pros meninos lá em Traíras, mas os meninos sendo aqui de 

Capoeiras. Aí Maria uma vez me chamou, acho que estava na semana da consciência 
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negra acho que foi em 2006 por aí assim. Aí eu fiquei assistir as palestras e tudo, ali 

surgiu um bocado de ideias, aí cheguei em casa e fui escrevendo, escrevendo, 

escrevendo... (Ana Cleide, Abril de 2011). 

 

Política e cultura estão interligadas, como podemos perceber na fala da Cleide. 

Interessante notar o uso da noção de “projetos”, no caso relacionando projetos individuais 

com projetos de grupo em vistas a um novo modelo do “Pau furado”: “jovem”, que contempla 

tanto as mulheres quanto os homens, sem fazer uso de bebida alcoólica. Inclui também a 

indumentária, ou seja, a utilização de camisetas e calças específicas para os eventos públicos. 

Em outras palavras, se utiliza do “projeto” em dois sentidos: um no sentido de plano, de 

almejar um objetivo pessoal ou coletivo; outro no sentido de projeto social. Esses dois modos 

são contemplados pela interlocutora. 

Direciono a atenção para outro jovem, Josuel Manuel de Moura, conhecido em 

Capoeiras por “Ziel”. Tem 24 anos e mora com os pais. É solteiro, não tem filhos, concluiu o 

ensino médio em Traíra, distrito vizinho de Capoeiras, do 1º a 4º ano do Ensino Fundamental. 

Estudou em Riacho do Feijão, distrito pertencente ao município de Macaíba, porque a escola 

ficava mais próxima de sua residência. Faz parte do Pau-furado juvenil, é instrutor de 

percussão do grupo Baobá do Ponto de Cultura Quilombola.  É agente articulador de 

empreendimentos da economia solidária, delegado do Fórum Brasileiro de Economia 

Solidária, educador do projeto Brasil Educatizado, representante da juventude no Conselho 

Estadual da Igualdade Racial e representa a juventude quilombola na rede de jovens do 

nordeste. Como aludiu: “eu represento a juventude, participo do conselho estadual de políticas 

para igualdade racial. Participo do fórum de economia solidária e por enquanto eu trabalho 

para AACC”. 

Ziel é filho de uns dos conselheiros fiscais da Associação dos Moradores Quilombola 

de Capoeiras. Atualmente compõe o quadro de direção da associação, é representante da 

juventude. É o único “jovem” evangélico que a pesquisa dialogou mais de perto. As restrições 

a esse segmento são peculiares, pois dificilmente circulam nas atividades sociais e culturais 

que são desenvolvidas na localidade, à exceção de Ziel. Ele também nos apontou como se dá 

a sua inserção em assuntos que pleiteiam garantia de direitos para o “quilombo”. Da mesma 

forma que Cleide, ele alega: “eu sempre fui, como diz o povo, assim, disparado. Não gostava 

de ficar em casa, meu negócio era ficar no meio do mundo”. Justifica dessa forma as suas 

andanças e inserção em diversos espaços políticos.  
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Na época da pesquisa, ele trabalhava para a ONG AACC- Associação de Apoio às 

Comunidades do Campo do Rio Grande do Norte. Essa ONG trabalha com ações direcionadas 

à economia solidária em Natal. Igualmente estava envolvido com o projeto “Brasil Local” 
29

 e 

acompanhou associações e cooperativas, a fim de fortalecer esses empreendimentos que 

desenvolvem atividades relacionadas à economia solidária. Josuel fez o relato de como sua 

participação foi efetivada nas ações de desenvolvimento local, que contou por treinamentos, a 

exemplo do curso de Elaboração de Projetos Sociais, realizado pela COEPPIR- 

Coordenadoria de Promoção de Políticas Públicas Para Promoção da Igualdade Racial, órgão 

vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania de Natal, e participação em Conferências 

estaduais e nacionais. Segue locução:  

 
Atualmente eu trabalho com o projeto Brasil Local, acompanhando as associações e 

cooperativas. O trabalho é para o fortalecimento, ganho um salário mínimo, carteira 

assinada. Jair que é do CEPAC (Centro de estudos, pesquisas e ação 

cidadã/Macaíba) e nos convidou para participar de uma reunião de economia 

solidária, aí fui participando, fui ganhando espaço como delegado. Fui à conferência 

estadual, nacional. Aí, quando foi na conferência nacional, veio esse projeto dentro 

da economia solidária, dentro do Ministério do Trabalho, aí houve uma inscrição 

para as pessoas serem agentes da economia solidária, a mulher que estava 

coordenando perguntou se eu não queria me inscrever, aí eu disse que queria, fiz 

minha inscrição, tinha que ter algumas coisas assim, tipo curso de alguma coisa, até 

quem me ajudou muito foi o curso de elaboração de projetos, lá em Ponta Negra 

pela COEPPIR, pediu ensino médio, aí fui selecionado para ser o agente aqui em 

Macaíba ( Ziel, abril de 2011). 

 

Pude acompanhar a atuação de Josuel enquanto liderança juvenil durante uma reunião 

convocada pelo “jovem” aos cooperativados da agroindústria da farinha de mandioca de 

Capoeiras. Naquele momento ele propôs metas e como alcançar determinados objetivos, 

assim como solucionar problemas da cooperativa. Josuel me chamou a fim de que eu 

auxiliasse na passagem dos slides, no programa do Power Point, por meio do meu notebook, 

que ele havia pedido emprestado para tal iniciativa. Foi interessante perceber a relação 

daqueles que estavam presentes, ou melhor, a interação com os “mais velhos”. As pessoas 

com idade para ser pais ou avós do jovem, inclusive o pai dele se encontrava presente. Percebi 

como os “mais-velhos” ficaram atentos à apresentação de Ziel, embora tenha dito que era 

difícil falar ali para as pessoas do seu grupo, por serem mais velhos do que ele. 

                                                           
29

 O Brasil Local é um Projeto em convênio com a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) que 

tem como objetivo geral: promover o desenvolvimento local através do fomento à constituição de 

empreendimentos de Economia Solidária, assim como o fortalecimento daqueles já existentes. O mesmo é 

formado por 10 Entidades Executoras, entre elas a AACC.  Outra informação, disponível em: 

http://brasillocal.org.br/oqueehoprojeto.html, acesso no dia 23.07.2012. 

http://brasillocal.org.br/oqueehoprojeto.html
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Em outro momento, quando me preocupava em compreender o significado que a 

categoria “jovem” assume para Josuel, este me pontuou como um modo de “ser”, não 

entrelaçada à questão de idade, conforme ele diz:  

 
Ser jovem não é nem questão de idade. Eu acho que na consideração, no respeito, no 

modo de ser. Eu me considero jovem. Eu acho que deixar de ser jovem não é tão 

fácil, eu comparo deixa de Ser jovem, ou, aliás, ser jovem, eu comparo ao momento 

que a pessoa quando não tem a cor negra por fora, mas por dentro é negro, mesmo 

assim, é quando a pessoa é de idade e ainda se considera jovem (Abril de 2011). 

 

Dialoguei também com outras “jovens”, no sentido de aprender a interpretação que 

colocam em torno da classificação “jovem”. Deste modo, apresento outras interlocutoras para 

em seguida expor seus argumentos e, posteriormente, inferir reflexões.  

Raíssa Carolina Barbosa Moura, de 15 anos, mora com os pais, tem um irmão. Faz o 

1º ano na escola CERU- Centro de Educação Rural Alfredo Mesquita Filho no distrito 

vizinho, Traíras, no turno noturno. Participa do Pau-furado juvenil e da “dança afro” local. 

Em 2007, ganhou em primeiro lugar no desfile de beleza negra juvenil, realizado em Natal. 

Filha da vice-presidente da AQMC. Faz parte das poucas “jovens” que cursa em Bom Jesus o 

curso de Técnica em Enfermagem. Quando perguntei sobre a sua participação dentro de 

atividades que contemplam a juventude, Raíssa declarou: “eu participo do pau-furado e da 

dança afro. Eu fazia parte do grupo dos jovens da igreja, agora não tem mais. Falar a verdade 

nem gosto muito, fala muito e às vezes eu não entendo nada, mas a gente vai mais para 

apresentar”. 

Afirma em não ser jovem e assume outra categoria: adolescente. Sobre o sentido, 

declara: 

 

Eu acho que sou adolescente ainda. Acho que tem quer ter responsabilidade, eu não 

tenho muito. Jovem depois que se casa tem que ter muita responsabilidade, tem 

filhos (Maio de 2011). 

 

Conversei com outra “jovem”, Maria de Fátima de Moura, de 16 anos, estudante do 1º 

ano do Ensino Médio, em Traíras. Esta reside com os três irmãos e com os pais, também 

integra o grupo Pau-furado juvenil e a dança afro. Ainda problematizando, Maria de Fátima 

nos traz uma noção ligada ao divertimento pessoal, afirma: 

 
Ser jovem é se divertir, brincar, fazer novas amizades, fazer amigos. Eu acho que os 

jovens têm mais oportunidade para o futuro, a coisa ruim de ser jovem é que muitas 

vezes nós somos influenciados a usar drogas (Maio de 2011). 
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Apresento ainda, Valeska Camila dos Santos, 15 anos, aluna do 9ª ano, no município 

de Bom Jesus, durante o turno vespertino. Mora com os pais e cinco irmãos. Essa delimita a 

categoria numa faixa etária e atrelado à “liberdade”. Com isso, aponta: “ter mais liberdade, é 

sair, se divertir mais. Quando a pessoa deixa de ser jovem é com 19 anos, que já é dono do 

seu nariz e já sabe o que fazer da vida” (Maio de 2011). 

Já Orlando Costa Bernado, de 23 anos, estudou até a 5ª série e é filho de Mestra Deba. 

Considera-se “jovem” e fala de seu interesse e satisfação em participar da cultura local, 

apontando uma relação entre “jovem” e “cultura”: 

 

Eu me considero jovem, porque faço parte da cultura aqui e me considero jovem. Eu 

sou instrutor de percussão, para os meninos pegarem a batida, porque são iniciantes. 

Porque eu tenho facilidade de pegar a batida, desde 10 anos assim, eu toco o pau-

furado. Eu aprendi o pau-furado com o meu pai. Eu gosto de participar e acho 

importante porque faz parte da cultura da comunidade de Capoeira, porque é uma 

coisa que já tá no sangue, um cara negro assim tem eu penso em fazer parte da 

cultura, eu acho importante. Eu faço parte dali da capoeira, onde tem cultura estou 

dentro (Maio de 2011). 

 

Bruna Nascimento tem 19 anos e reside com a mãe e o padrasto da mãe. Faz o 9º ano 

no CERU, em Traíras, é estudante do turno vespertino. Para Bruna, a noção de juventude está 

relacionada à espontaneidade dos atos: 

 
Jovem tem que está espontâneo, pensativo, tem que ser alegre... Na minha opinião, a 

pessoa deixa de ser jovem na velhice, chega na velhice a pessoa não vai está com a 

mesma garra que tinha antes. Tem um certo nível dos jovens, aí depois vai baixando, 

baixando...Até não ter mais nada, só a hora de morrer (Maio de 2011) 

 

Considerando que o contexto em que estas entrevistas foram encaminhadas não era 

especialmente político, é de se notar que para estes jovens a condição juvenil é determinada 

pelas maneiras de se relacionar, de pensar, de tomada de atitudes frente ao outro, de fazer 

parte de um grupo. Nos termos de Ziel, é um “modo de ser”. Relações que são caracterizadas 

pela responsabilidade e aprendizagem, como por exemplo, nas expressões: “no respeito”, 

“muita responsabilidade”, “mais oportunidades para o futuro”, “ter mais liberdade”, “fazer 

parte da cultura”.  Preocupações e tensões entre se divertir e ter responsabilidade que se 

apresentam para outros grupos sociais que se encontram na mesma faixa etária
30

. Entretanto, 

percebo que a noção de juventude está também articulada a uma noção de cultura, “cultura” 

enquanto estado de “arte” e “cultura” enquanto “modo de ser”, no caso, pela idade e pela 

                                                           
30

 Vide, por exemplo, a coletânea: “Retratos da Juventude Brasileira: analise de uma pesquisa nacional”. Ed: 

Perseu Abramo, 2006.  
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condição quilombola. O “fazer parte da cultura” e “se considerar jovem” se inserem nesse 

contexto.  

 Para Viera (2006), a identificação de “jovem” é um processo histórico socialmente 

situado e, ao mesmo tempo, se constrói por autodefinição. Concordo com Pais (1993), quando 

alega: 

 
Torna-se necessário que os jovens sejam estudados a partir de seus contextos 

vivenciais, cotidianos - porque é cotidianamente, isto é, no curso das suas interações, 

que os jovens constroem formas especificas de consciência, de pensamento, de 

percepção e ação (PAIS, Machado 1999 apud Viena 2006).  

 

Por outro lado, foi possível apreender, para além das entrevistas e das conversas 

informais, as representações e subjetividades dos “jovens” de Capoeiras, através das redações 

produzidas durante as aulas, que eu ministrei na localidade. Essas aulas surgiram como forma 

inicial de “contrapartida” da pesquisa. Passei a ouvir queixas constantes, tanto dos “mais 

novos” quanto dos “mais velhos”, em direção daqueles que realizam pesquisas com aquele 

grupo e que, comumente, o pesquisador obtinha a nota esperada para o seu trabalho, mas 

“nada deixava para a comunidade”. 

Partindo da “queixa”, fiz um esforço para realizar uma pesquisa que tente ser menos 

hierarquizada, que seja mais horizontal, de aprendizado e conhecimento mútuo, colaborativa, 

dialógica (CLIFFORD, 1998; HARAWAY, 1995). Compreendo que há negociação na relação 

sujeito - pesquisador e sujeito - pesquisado, embora tenha tentado pautar para a construção de 

um novo tipo de relação, haja vista a minha “entrada no campo” ser anterior aos meus 

propósitos acadêmicos. De certa forma, isso me possibilita outro tipo de investimento, tanto 

afetivo quanto científico, na localidade.    

Concordo com Giraldi (2003:42) ao afirmar que: “assumir a relação dialógica como 

essencial na constituição de seres humanos não significa imaginá-la sempre harmoniosa, 

consensual e desprovida de conflitos”. Tal “iniciativa” de aprendiz de “antropóloga” para 

aprendiz de “professora” surgiu durante uma conversa com um “jovem” e uma “jovem” na 

sede da antiga Associação dos Moradores Quilombolas de Capoeiras, em que o “jovem” 

solicitou o meu auxilio na elaboração de um relatório de atividades sobre o seu trabalho. Vi 

que este, apesar de ter concluído o ensino médio, apresentava dificuldades na produção 

daquilo que era aparentemente simples de fazer. Naquele instante, propus ministrar aulas aos 

domingos, a fim de contribuir na produção e interpretação de textos, haja vista também o 
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interesse de outras jovens na produção de redação, pensando no vestibular a ser realizado no 

ano de 2011. 

Aglutinei a minha preocupação em saber o que estavam pensando sobre si mesmos e o 

interesse deles em desenvolver a habilidade da escrita. Minha primeira aula foi realizada na 

sede da AQMC (Associação de Moradores Quilombolas de Capoeiras), no domingo, às 10h 

da manhã do dia 15 de maio de 2011. Solicitei aos presentes (compareceram seis jovens) que 

escrevessem sobre a “juventude” de sua “comunidade”.  

Passo, neste instante, a expor algumas redações que apresentam as impressões sobre o 

assunto. São pequenos trechos que considero elucidativos para a compreensão das 

particularidades dos jovens da comunidade quilombola de Capoeiras, numa tentativa de 

desubstancializar a categoria jovem, compreendendo seus múltiplos sentidos. Esses trechos 

demonstram como essa juventude está sendo representada e pensada tanto na oralidade quanto 

na escrita. 

 

Título: Jovens na comunidade, cuja autoria é de Arlidiany, que cursa o 1º ano do 

Ensino Médio com 15 anos. 

 

Na nossa comunidade ser jovem é ser sincero e como todo jovem cada um tem mania 

de querer falar o que pensa, sem ter medo de magoar um colega ou não (...) o 

problema dos jovens da nossa comunidade é que a maioria está perdendo a sua 

juventude se envolvendo com droga, se envolvendo com que eles cada vez mais façam 

coisas que não devem (...) eu acho que nós poderíamos sim mudar a nossa realidade, 

pois eu sei que somos capazes de dizer eu quero isso vou ter isso, porque não somos 

capazes de mudar a nossa realidade. 

 

Título: Juventude quilombola de Capoeiras. Autora: Ana Cleide, 26 anos, concluiu o 

ensino médio. 

 

Na minha comunidade os jovens gosta de bastante curtição, mais também existe 

aqueles que luta pra ser alguém na vida. Juventude é esforço, esperança frutos de 

novas idéias (...) Capoeiras é uma comunidade grande mais são poucas as pessoas 

que cursou uma faculdade, temos que ter uma solução pra esses jovens ter uma 

qualificação e alcançar seus objetivos.Podemos procurar alguém que possa ajuda os 

jovens de Capoeiras, porque são eles que vão ser o futuro dessa comunidade, mais 

apesar de tudo isso temos uma cultura linda que estar sempre presente no meio da 

juventude. Os jovens tem que ser um meio de informação para orientar a comunidade 

mais pra isso os jovens tem que saber direitos e deveres de cidadão essa foi a minha 

visão sobre os jovens de Capoeiras. 
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Título: Ser jovem, pensar e fazer. Autora: Liliane, 16 anos, cursando o 3º ano do 

Ensino Médio. 

 

Ser jovem é missão impossível, agir sem pensar causam danos irreparáveis, achamos 

que nunca iremos envelhecer, e não iremos mesmo! A vida é uma interna juventude 

com começo, meio e fim, mas sempre sendo jovem. Devemos preservar e valorizar a 

cultura manifestada pelos jovens na comunidade sabemos que são muitas as 

dificuldades e maiores ainda são as qualidades. 

 

Título: Juventude em Capoeiras. Autora: Fátima Moura, 16 anos, cursando o 1º ano do 

Ensino Médio. 

 

Na realidade ser jovem na nossa comunidade é ser negro, se divertir procurar novas 

amizades. Ser jovem também é ter um pouco de responsabilidade mais também alguns 

jovens da que são um pouco irresponsável tipo bebem muito (...) E a dificuldade é de 

não acreditar em si próprio tipo não conseguir termina os estudos. Porque muito 

deixam de estudar para trabalhar em Natal porque os pais não o que eles querem. 

 

Tanto nas falas quanto nos excertos aqui colocados são evidenciados alguns elementos 

recorrentes. Por exemplo, o envolvimento com bebidas alcoólicas, que se torna cada vez mais 

frequente e cedo, bem como a preocupação em terminar os estudos e seguir uma carreira de 

trabalho. São vistos enquanto “futuro” promissor de Capoeiras e deterão informações, 

conhecimentos, que “os mais velhos” não possuem.  

Os textos escritos retratam a questão da inclusão de “jovens” dentro de projetos de (re) 

criação da cultura local, como se referem particularmente ao Pau-furado juvenil, “devemos 

preservar e valorizar a cultura manifestada pelos jovens da comunidade”. Outros momentos 

referem-se à cor da pele associada ao pertencimento a uma comunidade quilombola. Deste 

modo, o “jovem” que ali reside é perpassado por uma trajetória comum, sobretudo ligada à 

identificação étnicorracial, como afirma a “jovem” Fátima: “na realidade ser jovem na nossa 

comunidade é ser negro”. São formas de se referir a eles próprios, demonstrando sinais de 

pertença e revelando os obstáculos e dificuldades encontradas na juventude local. Também se 

pode notar a noção de “comunidade”, que se faz presente em grande parte das redações. 

Quando Fátima alega que ser “jovem” em sua localidade é “ser negro”, nos dá 

apontamentos para pensar a especificidade da juventude aqui abordada. O “ser negro” traz 

consigo processos de interpelação e autoidentificação. A percepção da diferenciação entre 
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outros “jovens” passa a ser “visível” no ambiente fora da “comunidade” quando no curso de 

suas histórias de vida. Maiormente, quando freqüentam outras escolas, distinta daquele 

existente em Capoeiras, quando passam a trabalhar em outras regiões ou até mesmo quando 

participam de encontros fora de seu local de origem, é nesse momento que se acirram as 

tensões étnicoraciais e por vezes o descobrimento do “tornar-se negro” (SANTOS, 1982) pela 

interpelação dos outros, que dificilmente é passada sem atritos, conflitos, como irei abordar 

nos próximos tópicos. 

 

 

2. 3. Ser quilombola 

 

Durante as entrevistas e o acompanhamento das oficinas do Pau-furado, os “jovens” 

me revelaram o que pensavam sobre o entendimento de sua “cor/raça” 
31

, especialmente no 

que concerne ao pertencimento a uma comunidade que hoje é reconhecida enquanto 

“comunidade quilombola. Apreendi o sentido que a palavra “quilombola” representava 

naquele contexto específico. Quando indagado sobre o aspecto do fenótipo, Josuel afirmou 

enfaticamente sobre a sua condição: sim, sou negro com muito orgulho! Posteriormente, 

relatou sua interpretação para aquilo que compreendia “ser quilombola”, conforme suas 

palavras:  

 
Uma parte interessante em ser quilombola é a parte do direito, igualar os direitos, 

não é ser mais do que ninguém. Antigamente os negros não eram considerados 

enquanto gente, né? Ah! Como um bicho aí qualquer, acho que ainda hoje existem 

pessoas com preconceitos com negros. Ser quilombola é pleitear direitos iguais 

(Josuel, Abril de 2011). 

 

Aqui se expõe a questão dos direitos sociais, a busca por “igualar os direitos”. Se 

existe a percepção de “igualar” é porque esses direitos não se encontram em condições de 

nivelamento com outros direitos sociais, por isso a necessidade de “pleitear diretos iguais”. 

Passando para a compreensão de que a questão fenotípica ainda é motivo de discriminação 

social.  

De forma semelhante, a “jovem” Raíssa se define fenotipicamente enquanto preta, 

desdenhando daqueles que se referem a ela como morena: “me considero negra, eu sou preta, 

tem gente que diz que sou morena, eu sou preta olha aqui!” [Aponta para a cor da sua pele] 

(Raíssa, Maio de 2011). 

                                                           
31

 Utilizo raça na concepção social do termo. 
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Outras declarações corroboram para o sentido conferido à expressão “ser quilombola”, 

ligadas, sobretudo, ao local de moradia e à afirmação de pertencimento racial, conforme os 

relatos de Fátima e Valeska: 

 
Ser quilombola é ser negro é assumir a sua raça, é assumir o que você é. Eu vou ser 

quilombola até morrer, não importa se eu mudar de país, de cidade, eu vou ser 

quilombola, porque eu morei aqui, eu sempre morei aqui, nunca sair daqui (Fátima, 

Maio de 2011). 

 

Ser quilombola é ter orgulho de nossa cor, do jeito da nossa comunidade. Tem gente 

que nem liga para isso, mas eu me considero quilombola. Me chamam de negona, e 

eu gosto (Valeska, Maio de 2011). 

 

 

Para Fátima, “ser quilombola” é uma coisa intrínseca à sua pessoa, vai ser “até 

morrer”, mesmo que venha residir em outro país. Valeska aponta elementos para pensar o 

quilombola como algo relacionado à sua comunidade, “do jeito da nossa comunidade”. 

O intuito de expor estas falas é mostrar como estão sendo operacionalizadas as noções 

do tornar-se negro e de torna-se quilombola pelos meus interlocutores, que perpassam pelo 

processo político e cultural que Capoeiras vivencia. Isso se intensifica por uma juventude que 

se encontra em processo de politização e etnicização e que reconhece a diferenciação pela cor 

e pelo local de moradia de onde se fala. “Juventude negra,” “juventude quilombola”, são 

categorias que aglutinam uma atuação política/cultural. “Juventude quilombola” trata-se de 

uma categoria acionada para organizar aqueles que se identificam numa conjuntura política de 

afirmação de identidade étnica. Neste sentido, é uma categorização com um forte fundo 

político. Esta afirmação étnica nem sempre se deu dessa forma. Foi consolidada por meio da 

presença do Movimento Negro na localidade no início da década de 1990 e tornou-se crucial 

para motivar, reforçar e consolidar identidades negras.  

 

 

2. 4. Sociabilidades 

 

Os momentos livres, geralmente nos finais de semana, são privilegiados para perceber 

uma maior circulação de “jovens” dentro da comunidade e, até mesmo, fora dela. Quando 

permanecem em Capoeiras, acompanham os jogos de futebol, que ocorrem principalmente 

aos domingos. Há dois times de futebol em Capoeiras: o Bangu Futebol Clube e o 

Independente Futebol Clube. Há existência da quadra de esporte na via central de Capoeiras e 

que  é destinada para a atividade do futebol, à noite ou no entardecer, sendo  frequentado tanto 
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por “jovens” quanto por “adultos”, homens e mulheres. É também nessa mesma quadra que, 

nas segundas e quartas, à tarde, diversas mulheres fazem atividades físicas e jogam futebol 

sob a orientação de um “jovem” de 18 anos. No final de semana, a via central é povoada por 

“jovens” que ficam em torno da quadra e próximos a dois bares vizinhos. Eles conversam, 

riem e, sobretudo, namoram. 

 É lá onde há maior concentração de “jovens”, que saem de suas moradias, em “becos” 

e “favelas”, para encontrar e rever amigos e namorados (as). No campo de futebol, durante o 

jogo, alguns homens aproveitam o momento para jogar o “Bozó”; as crianças brincam nas 

árvores, correm soltas ao redor do campo; as mulheres vendem salgados, picolés, pipocas e 

cana em pequenas carroças que também vendem balas e chicletes; os “idosos” assistem ao 

jogo, conversam, brincam, contam piadas; alguns adultos bebem. 

No mês de maio, assisti a um jogo do time local, o Independente. Enquanto o jogo não 

começava, os homens “mais jovens” tocavam instrumentos percussivos e músicas de samba. 

As meninas também aproveitavam esse momento para namorar, paquerar, pessoas de dentro e 

de fora de Capoeiras. Foi um dia de muita euforia no jogo. Grande parte das mulheres, 

“jovens” e “crianças”, se posicionaram em um lado especifico do campo, próximo à trave. 

Outra parte, a dos homens, se concentrava na lateral no campo, todos em pé, não havia bancos 

para sentar. 

Outro espaço de interação e de lazer é a lagoa da “Cabaça”, onde os jovens e adultos 

tomam banho, se divertem, bebem, comem. Quando é período da cheia, é ponto de encontros 

afetivo-amorosos e piqueniques. Marcado por ser um local de encontro de casais. Existem 

igualmente, os chamados “banhos”, que começam com a indagação: “tu vai pro banho?”, 

como é comumente conhecida a saída em grupos de Capoeiras para alguma praia em Natal ou 

em Lagoa, nos municípios vizinhos, onde se paga uma determinada taxa para garantir a 

condução até o determinado local. Os bares são outros espaços onde circulam estes jovens, 

local propício para paqueras e namoros. 

Há estratégias de diferenciação internas, perceptíveis através das divisões de grupo. 

Como comentou uma “jovem”, à caminho do famoso “Bar da Bé”, sobre as divisões dos 

grupos das meninas. Por exemplo, as meninas que pertencem ao grupo x são denominadas 

como as “damas do álcool”, por fazerem uso constante de bebida alcoólica em eventos 

públicos. Têm até mesmo, “jovens” que se denominam “as morais”, “as forrozeiras”, as 

“plays”. Informou-me que quando há festas desses grupos, convidam-se entre si, deste modo, 
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só é possível entrar nestas festas quem tiver a senha e a camisa do grupo a que faz parte. 

Quando acontece festa na localidade, não é raro ver “jovens” com camisas desses grupos 

acima citados. Geralmente circulam entre os pares, havendo várias denominações para 

diferentes grupos de “jovens” que são caracterizados de acordo com o pertencimento a algum 

grupo específico, de acordo com suas atitudes e prerrogativas. 

As falas de Raíssa e Valeska sintetizam as preferências das atividades nos momentos 

livres: 

 

Nos finais de semana eu gosto de sair com as minhas amigas, mas eu gosto mesmo é 

de jogar bola, mas às vezes eu saio para jogar fora. Aqui tem um time de meninas de 

18 e de 17 anos. Pai não deixa ir lá pra Bé não, ele diz quem vai para lá é puta 

(Raíssa, Maio de 2011). 

 

Eu gosto de ir para festa, dançar, se divertir, nos domingos quando tem jogo ir para 

o jogo (Valeska, maio de 2011).  

 

 

O Bar de Bé localiza-se na saída de Capoeiras. É um bar frequentado tanto pelos 

“quilombolas” quanto por outros moradores das regiões vizinhas. É comum visualizar os 

“jovens” e os “adultos” da “comunidade” neste espaço. Maiormente a juventude. Alguns pais 

são receosos em permitir que suas filhas visitem o bar, sobretudo pelas “pessoas de fora”, uma 

vez que “não sabem quem ali estão”.  

  O Clube, “Espaço do Forró”, torna-se igualmente outro espaço de encontro para a 

juventude. As festas neste podem ocorrer quando um time de futebol local ganha, então os 

torcedores reúnem-se para festejar. A esse evento se dá o nome de “barca”. Outro momento é 

quando bandas de forró de pequeno porte se apresentam no clube, geralmente por volta das 

22h da noite. São festas pagas. Além do mais, no mesmo espaço, encontramos a 

“Domingueira”, o próprio nome anuncia que são festas que acorrem aos domingos, com 

caixas de som tocando diversos tipos de música. É notável a presença de moradores de 

distritos vizinhos, bem como de comunidades em fase de reconhecimento enquanto 

“comunidade quilombola”, a exemplo de moradores de Grossos e Pavilhão, comunidades 

pertencentes ao município de Bom Jesus. 

Outro momento para intercâmbio é a apresentação do Pau-furado juvenil, quando se 

reúnem diversas pessoas ao redor, para prestigiar a apresentação, realizada em datas festivas, 

como na “Noite Cultural de Capoeiras” (realizada anualmente). Além disso, o Pau-furado 
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juvenil também se apresenta nos finais de semana, na festa da padroeira, em escolas e através 

de convites em apresentações culturais diversas. 

Em períodos de comemorações religiosas, como no mês de outubro (quando ocorre a 

festa da padroeira de Capoeiras, “Nossa Senhora de Aparecida”), acontece uma grande festa 

no clube, logo após a missa da Igreja Católica e do leilão de alimentos e animais. 

Outro momento de divertimento e interação que presenciei foi quando uma “jovem” 

mudou-se pra uma nova moradia. Esta possuía um bebê recém-nascido e, com a ajuda das 

amigas, realizou a mudança. Pegou alguns móveis que estavam na casa de sua mãe e trouxe 

para a casa nova. Além das amigas ajudarem na mudança dos móveis, elas realizaram a 

pintura e lavagem da casa. Ao final, como forma de agradecimento pelo trabalho 

desempenhado pelos pares, a “jovem” que se mudou comprou algumas cervejas e foi 

comemorar com as amigas. Outra ocasião de sociabilidade e encontro são as festas de 

casamentos e aniversários. Na última vez em que presenciei um casamento, havia uma grande 

tenda em frente à casa da noiva, com cadeiras e mesas pra os convidados, familiares, vizinhos 

mais próximos e também para as pessoas “de fora”, havia crianças, adultos e idosos 

prestigiando o “jovem” casal, que são primos. Geralmente as festas de casamento são 

preparadas com cerca de um ano de antecedência.  

 

 

2. 5. Como são vistos por outros grupos de idade 

 

Para além de contar com a representação que estes “jovens quilombolas” fazem sobre 

si. Decidir por saber o que pensam os “mais velhos”, os adultos de Capoeiras, em relação a 

sua juventude. Para isso, conversei com a atual presidente da Associação dos Moradores 

Quilombolas de Capoeiras que incentiva a participação e o engajamento dos “mais novos”, 

nos assuntos sociais, políticos e culturais do grupo social. Ao relatar o que é “ser jovem”, e 

como são estes “jovens” em Capoeiras, Maria Moura, passou a descrever como foi a sua 

trajetória na juventude. Que de certa forma, se assemelha a tantas outras histórias de vida das 

mães e pais, avós e avôs daqueles (as) que pude conversar e vivenciar. 

 
Ser jovem é isso, construir um caminho para o futuro. Era tudo o que eu queria fazer 

na minha juventude, de manhã fazer uma coisa e de tarde fazer outra e de noite fazer 

outra, chegar em casa só a noite. Eu nunca tive essa oportunidade. Eu tive que 

trabalhar cedo em casa de família para ajudar a minha mãe e meus irmãos (Maria, 

fala proferida quando estava entrevistando Ziel, maio de 2011). 
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Como veremos mais adiante a cerca das expectativas dos “jovens” de Capoeiras, 

“trabalhar em casa de família” é justamente um dos eixos que estes pretendem evitar quando 

delimitam seus projetos pessoais. Maria relata novamente sobre a falta de interesse e 

incentivo para continuar os estudos, aos casamentos que acontecem “muito cedo”. 

 

É porque a juventude daqui eles não tem assim um incentivo de estudo, por 

exemplo, eles terminou [o ensino médio] para eles acabou a escola. Mas agora, eu 

estou até vendo um pouco de avanço nisso, mas até o ano passado, retrasado a gente 

via que os jovens não tinha muito interesse.Muitos casam logo cedo. Aí passou da 

infância já tá pensando em beber e namorar.  Já cresce com essa mentalidade assim: 

crescer, namorar e casar. E casa muito cedo, isso é uma coisa que tá na maioria da 

juventude. E também porque, as mães já vieram assim né?Aí eles não ligam muito 

para que os filhos pensem diferente. A grande maioria pensa assim, mas a gente já 

está vendo outros que já tem um pouco mais de interesse, hoje por conta de muita 

luta que o povo já vem lutando. Incentivando a estudar , como por exemplo, o 

ENEM, isso foi um incentivo grande. Nas escolas tem desconto em cursos de 

informática, inglês. Fazendo assim, eles se interessam mais. Até então, os meninos 

não estavam nem aí para fazer curso, eu vou fazer curso para quê? Se preocupam 

ainda com outras coisas, acho que alguns tem o interessem em namorar e na bebida. 

Cresceu, namorou, casou pelo menos foi assim a minha trajetória, eu cheguei no 

grau que eu pensei que eu poderia ter avançado mais (Maria, maio de 2011). 

 

Do mesmo modo, argumenta sobre a falta de empenho na participação dos “jovens” 

em “projetos sociais”, antes quase nulo e agora se percebe o envolvimento destes. Durante a 

pesquisa pude perceber a presença dos “jovens” para além do Pau-furado juvenil e das 

atividades do Ponto de Cultura local, a participação nas reuniões de planejamento para a 

melhoria da qualidade de vida dos idosos, dos “mais velhos” de Capoeiras. Principalmente, 

através de um projeto conduzido pelos “jovens”. A proposta é de que estes desenvolvam 

atividades recreativas/desportivas com os idosos. Retomo para a explanação da Maria: 

 

Antigamente era difícil chamar os jovens para se envolver em projetos sociais, 

perguntavam logo: mas vamos ganhar o quê? Até porque as mães e os pais, diziam 

não vai não e não sei o que... Aí hoje você viu tem uma pequena quantidade, mas 

tem. Não é um número grande, porque não adiantaria chamar um número grande, 

mas eles vêm trabalhar. Ah, precisamos limpar o ponto de cultura, aí aparecem 

jovens. Eu estou vendo que aparece mais do que antes, antes não aparecia nada, era 

zero mesmo. Eu tenho um exemplo claro disso na cooperativa, só tem gente de mais 

idade, não tem jovem não.  Na associação, é porque aqui é mais os pais ou as mães 

que são os titulares. E aqueles jovens que estão no ponto de cultura, são filhos de 

associados, nem todos, mais a grande maioria que recebem incentivo dos pais e 

dizem: aquela casa ali é da gente, aí eles comparecem (Maria, entrevista, maio de 

2011). 

 

Visualizei que a participação dos “jovens” nos assuntos da comunidade se dá, em 

grande medida, pelas lideranças de seus pais, que desempenham papel de destaque em 
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Capoeiras. São filhos de membros e associados da AQMC instituição que focaliza e centraliza 

debate e busca soluções para os diversos “problemas” de Capoeiras. Embora, a participação 

dentro da associação de poucos anos para cá se fez mais presente, e a consagração disso é o 

cargo instituído no final de 2011 no quadro de dirigentes da associação para a juventude e 

quem ocupa é uma liderança “jovem”. 

 

 

2. 6. Percepções do racismo: casos relatados 

  

A desistência em continuar os estudos, da mesma forma, as relações sociais 

estabelecidas no ambiente escolar foram umas das questões que surgiram durante a pesquisa. 

A escola (que na maioria das vezes faço referência) está localizada no distrito vizinho, 

Traíras, pertencente ao município de Macaíba, para lá, vão os “jovens” que iniciam os estudos 

a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. Em Capoeiras a escola só leciona até o 5º ano. 

Sendo assim, a opção é continuar os estudos em Traíras no CERU. No período 

vespertino cursam-se os anos do Ensino Fundamental e no período noturno  cursa-se o Ensino 

Médio, ou ir para as escolas dos outros distritos vizinhos, como Bom Jesus ou Riacho do 

Feijão. Majoritariamente os estudantes freqüentam a escola em Traíras. A escola e o processo 

de escolarização é um lugar privilegiado para compreender o tipo de socialização que estes 

“jovens” mantém. É interessante atentar para o papel da escola na vida cotidiano destes, visto 

que é possível perceber as interações cotidianas entre outros “jovens” e professores, tornando-

se umas das primeiras situações de contato interétnico mais intenso entre membros do grupo e 

o entorno social. 

Pude acompanhar diversas idas deles até a escola em Traíras, sempre no turno 

noturno, alunos do Ensino Médio que são conduzidos por meio de um ônibus
32

, dentro da 

condução os “jovens” de Capoeiras são bem mais animados, em detrimento, ao restante dos 

estudantes dos distritos vizinhos. Brincam, conversam, cantam e na maior parte das vezes, se 

situam no final do ônibus e permanecem sempre juntos. 

Quando descem da condução, o grupo fica no aguardo até a hora em que a escola é 

aberta ao público. Enquanto isso, estes ficam aglomerados do outro lado da pista que separa a 

rua, no extremo oposto e nas laterais ficam outros “jovens” de outros distritos e 

                                                           
32

  Encontra-se em má conservação do veiculo. Numa certa ida a caminho da  escola no período noturno com os 

jovens, o ônibus interrompeu o seu funcionamento cerca de  seis vezes por problemas mecânicos O  trajeto que 

dura em torno de 25 minutos. 
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assentamentos rurais da região. Durante o intervalo se juntam novamente, as meninas e os 

meninos são logo identificados como pertencente a Capoeiras pela tonalidade da cor da pele, 

pelo uso de tranças.  

 Na escola, conversei com o coordenador pedagógico da instituição, que apontou 

algumas dificuldades destacando a grande evasão escolar tanto de “jovens” de Capoeiras 

quanto de outras localidades. Pontuou também, a redução da duração das aulas no período 

noturno, do desinteresse dos estudantes e quando se referiu mais especificamente para os 

alunos de Capoeiras, ele declarou que: “são os alunos muito reivindicatórios, exigem as 

coisas”.  Não soube precisar quantos alunos eram originários de Capoeiras, apesar de ter na 

hora consultado o número de alunos nas turmas do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio e deduziu 

que a escola comportava cerca de 250 alunos. 

O estudo de Telles (2003) mostrou o quão, “as escolas podem ser os locais mais 

importantes para examinar a discriminação racial”, nesse sentido, é relevante: 

 

(...) Destacar também um aspecto decisivo no interior da organização escolar: as 

práticas docentes, no seu estilo mais amplo. A observação etnográfica permitiu 

verificar claramente que o tratamento dispensado pelas professoras aos alunos 

brancos – mesmo na educação infantil- é mais acolhedor, carinhoso e favorável. E, 

mais ainda, foi possível observar a existência de investimentos docentes 

preferenciais para alunos brancos: os professores tornam-se responsáveis pela 

criação e veracidade das profecias autocumpridas quando se permitem submergir na 

imagem negativa dos negros difundida pela sociedade (TELLES; 2003, apud, 

BARBOSA; 2005). 

 

Oportuno evocar o depoimento exposto por Raíssa em alusão as relações vivenciadas 

no ambiente escolar, por vezes, permeada por conflitos: 

 
Já teve muito tempo atrás, mas não tem não, Já teve assim mais preconceito, por 

exemplo, comigo, já me chamaram de negra nojenta, um bocado de nome, só 

preconceito mesmo. São meninos da sala mesmo. Eu não conhecida ainda essa lei 

(Discriminação racial), ah! Eu estava na hora da merenda, aí o menino me chamou 

de nega nojenta, eu estava com um copo na mão joguei na cara do menino e comecei 

a dar no menino, aí eu não gostei daquilo aí fui na diretoria reclamar. Mas eu 

também estava sem razão porque não tinha que bater nele. 

 

Imprescindível notar também a conversa que tive com Josuel a esse respeito: 

 
“Ziel”: Teve uma época que eu desisti de estudar, aí os professores ficaram em cima 

de mim. 

 

Samara: Por que desistiu de estudar? 

 

“Ziel”: Cabeça quente nos estudos, eu não estava, quase não entendo nada... O 

professor mandava fazer o exercício em casa, aí quando eu chegava em casa eu não 
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tinha tempo... Trabalhava na roça, todos os dias de segunda a sexta, agora não 

trabalho, porque estou mais no movimento social. Eu plantava, limpava, era das sete 

às dez e meia; de dez e meia até onze e meia era o tempo de voltar para casa, aí 

chegava em casa tomando banho almoçava e ia para o colégio, aí chegava em casa 

de cinco e meia, quando estudava a tarde. Quando chegava a noite, de manhã de sete 

as dez eu trabalhava, vinha para casa, a tarde fazia o “Projovem Trabalhador”, aí 

ficava lá até as cinco horas, das cinco as seis eu tocava na banda do colégio, aí o 

ônibus vinha embora e ficava lá, jantava lá no colégio, aí de sete as dez estudando. 

Passei seis meses nessa correria, no terceiro ano. 

 

No relato acima de “Ziel”, é perceptível a “ginástica” feita para concluir o Ensino 

Médio. A conciliação entre as atividades do roçado que passava durante o período matutino 

com as atividades escolares aliado com as atividades do Projovem Trabalhador
33

, demonstra 

a dificuldade em terminar os estudos, são poucos que conseguem terminar o Ensino Médio 

Completo. Conforme corroborado com os dados estatísticos apresentados.  

 Parte da juventude em questão vai trabalhar em “casa de família” como porteiro, 

vigilante, jardineiro ou embalador de sacolas em grandes mercados na capital, empregos que 

às vezes não se exige uma maior escolaridade, entretanto, essa mesma juventude, passa a 

vislumbrar outros campos de possibilidades e questionar certas atividades socialmente 

ocupadas. Dessa maneira, é pertinente a republicação das conclusões referente aos jovens 

negros e a educação, de acordo com os estudos de Rosa & Silva (2009): 

 
A educação constitui uma dimensão central para ampliar as chances de uma inclusão 

promissora no mercado de trabalho. Ela é fator particularmente relevante para o 

acesso a um mercado de trabalho, que cada vez mais, requer trabalhadores 

qualificados, capazes de fazer frente à competitividade entre empresas e indivíduos, 

à demanda crescente de aumento de produtividade e à complexidade dos processos 

produtivos, incluindo os relacionados à oferta de serviços. A educação também 

propicia acesso diferencial a outro conjunto de bens e atividades, como os culturais, 

tecnológicos, e os informativos, todos potencializadores de oportunidades de renda e 

de ampliação de bem-estar [...] Revelam-se, assim, tão dramático que os estudos 

realizados, ao longo das últimas décadas, tenham constantemente reafirmado que, no 

campo da educação, os negros estão em desvantagens em praticamente todos os 

aspectos observados. A título de exemplo, pode-se lembrar que a proporção de 

analfabetos, assim como a de crianças e jovens que não freqüentam a escola, é maior 

entre os negros. Estes também detêm as maiores taxas de repetência defasagem 

idade/série e abandono escolar (ROSA; SILVA; 2009:262-263) 

 

Como supra-citado, a escola é o local onde os conflitos de professor-aluno, ou aluno-

aluno é presenciado/experimentado, neste caso, evidenciado por meio da experiência da 

discriminação racial. Abaixo, exponho relatos advindos durante o processo de pesquisa, bem 

como, falas enunciadas após a minha participação durante as atividades da oficina do Projeto 

                                                           
33

 Trata-se de uma iniciativa do governo do estado em parceria com as prefeituras visando a promoção de cursos 

profissionalizantes para jovens de classe não-favorecida e que estejam desempregados. 
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Pau-furado juvenil. Como exposto em outro momento, fui convidada a proferir uma palestra 

sobre a temática do racismo, na ocasião, apresentei o racismo enquanto crime na legislação 

brasileira, e após, a explanação, o público “jovem” principalmente as meninas, contaram os 

casos de discriminação sofrida na escola, nos eventos públicos, no shopping.  Como podemos 

perceber nas falas a seguir: 

 
Raíssa: Teve um ano aí que um professor disse: você não tem vergonha na cara não, 

minha filha?! Por se preta, negra e feia e ainda ser assim?! Aí depois ele disse na 

minha cara que foi mentira, ele falou isso, porque ele disse que eu estava 

bagunçando na aula. Isso na frente de todo mundo, aí teve um colega do lado, e 

disse: Raíssa tu é muito besta, não disse nada! Antes era besta, se fosse esse ano era 

outra coisa. Já teve assim mais preconceito, por exemplo, comigo, já me chamaram 

de negra nojenta, um bucado de nome, só preconceito mesm! São meninos da sala 

mesmo. Eu não conhecida ainda essa lei (Discriminação racial), ah! Eu estava na 

hora da merenda, aí o menino me chamou de nega nojenta, eu estava com um copo 

na mão joguei na cara do menino e comecei a dar no menino, aí eu não gostei 

daquilo, aí fui na diretoria reclamar. Mas eu também estava sem razão porque não 

tinha que bater nele (Maio de 2011). 

 

Lucileide: Na maioria das vezes, você é discriminado sem querer, porque às vezes 

você passa com um monte de gente, fazendo assim, zuada. Quando é um jogo assim, 

por exemplo, e difícil não dizer: esses negros são lá de Capoeiras, esse tal de negro, 

macaco. É difícil você não escutar isso (...) Tinha dia que nós saia pro colégio já 

tinha a intenção, quando chegava chamando a gente de negra. Era chamando e nós 

resolvia. Aí dizia: Mas vocês não são preta mesmo? Sim, somos pretos, se a gente é 

preta ou é branco, cada um é do jeito que é a cultura definida por Deus. Aí assim, 

quando dava pra resolver na conversa mesmo, a gente resolvia ia pra diretoria 

conversava a gente resolvia. Aí quando as meninas ficavam xingando: “cabelo ruim” 

e não sei o quê, ah! Ia pra tapa! (...) Há dois anos atrás, eu estava querendo comprar 

uma máquina digital aí eu andava pesquisando lá no Midway, aí fomos lá na Rabelo 

a loja que estava em promoção aí eu queria comprar a máquina, aí olhei, olhei, olhei 

e nada... Aí procurei um rapaz e falei assim: o gerente da loja está aqui? Aí o rapaz, 

falou assim: tá não, porque você quer falar com ele? Porque eu tenho certeza se 

fosse uma senhora branca que chegasse aqui no salto, não precisaria ser nem no 

salto, bastasse ser branca que vocês correriam para atender. Eu pensei assim, eles 

pensaram que eu por ser negra não tinha condições de comprar uma máquina. 

Agora, mais recente na faculdade, meus professores graças a deus, a maioria são da 

África, aí o meu professor disse que quando saiu do banco, tinha uma senhora atrás 

dele e quando olhou para ele, disse: um ladrão! Aí ele virou olhou pro um lado 

olhou pro outro, aí ele pensou: se ela soubesse que eu sou apenas um advogado... 

(Fala proferida após a palestra do projeto pau furado-juvenil, abril de 2011). 

 

Cleide: Teve um tempo aí atrás, assim que a maioria do pessoal que tavam 

terminando o ensino médio, estudando lá em Traíras sofreram muito preconceito. 

Foi obrigado, Elizabeth vim pra dá uma palestra, quando Elizabeth foi dá uma 

palestra lá melhorou, mas assim, depois voltou quase tudo a mesma coisa. (Fala 

proferida após a palestra do projeto pau furado-juvenil, abril de 2011). 

 

Esses são alguns relatos da vivência dos casos discriminatórios experimentados pela 

juventude em questão. Tornando-se uma constante no cotidiano daqueles que passam a 

freqüentar e a circular em outros espaços sociais distintos de seu local de moradia, da sua 



94 

 

família, que possuem a pigmentação da pele muito próxima da sua ou igual. A maneira que 

encontram para livrar das interpelações, muitas vezes, como na escola, são resolvidas, “na 

tapa”.  Como me foi demonstrado um vídeo gravado em um aparelho celular que estava a 

mostrar uma briga de garotas moradoras de Capoeiras. Uma da qual seus pais e avós já 

residiam em Capoeiras e a outra sua família havia chegado recentemente na localidade. 

Oportuno perceber a participação de lideranças do movimento negro local, conforme exposto 

na fala de Cleide: “Foi obrigado Elizabeth vim para dá uma palestra”, isso foi no ano de 2004 

quando a Kilombo- Organização Negra do Rio Grande do Norte, foi solicitada para passar 

uma tarde desenvolvendo atividades com vistas a minimizar, conscientizar e informar sobre as 

práticas de racismo que estavam ocorrendo naquela instituição. 

Como apontou Comas (1970):  

 
A pigmentação relativamente escura é uma marca de diferenciação que condena 

numerosos grupos ao desprezo, ao ostracismo e a uma posição social humilhante O 

preconceito de cor é tão acentuado em certas pessoas que dá origem a fobias quase 

patológicas, estas não são inatas, mas refletem, de uma forma exagerada, os 

preconceitos do meio social (1970:26).  

  

 

O racismo presente nos discursos explícitos dos professores e nos livros didáticos 

reforça também esse lugar de “subalternidade”, conferida a estes “jovens”.  

 

 

2. 7. Em casa de família, eu não trabalho, não! 

 

 

Neste tópico procuro apresentar o cotidiano familiar destes “jovens” na vida 

doméstica. Algumas famílias apresentam divisão de trabalho de acordo com o gênero e classe 

de idade, em outras tanto os homens quanto as mulheres desempenham a mesma atividade 

dentro do espaço casa com alternância de atividades durante a semana. Embora, mais 

comumente as meninas estão ligadas ao trabalho doméstico da casa, e os meninos ligados ao 

espaço do roçado, no “arisco”. Procuro apontar para tensões entre as expectativas sociais e a 

experimentação subjetiva da realidade, que se fazem presentes nos discursos dos “jovens” de 

Capoeiras em relação as seus anseios profissionais e o “não-desejo” de seguir a trajetória de 

suas avós, mães, pais, irmãs, irmãos no que condiz a ocupação de determinados empregos. 

Pois visualizam como posições de subalternidade e que majoritariamente as mulheres 

“jovens” se encontram em situação de desprestígio.  
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Desta forma, durante a condução da pesquisa fator que me chamou atenção no que 

condiz respeito ao lugar de trabalho. Onde as “jovens” negras se percebem e verbalizam 

explicitamente a não vontade em trabalhar como empregadas domésticas. Essa afirmativa 

decorre, maiormente, das colocações do movimento negro em Capoeiras e num vislumbrar de 

uma melhoria de condições de trabalho para as gerações mais recente. Chamo atenção 

igualmente para como a noção de “trabalho”, esta vai assumir diversos significados para 

contextos distintos. Relevante notar que a categoria “trabalho” foi particularmente estudada 

por Sidney Mintz quando da sua investigação no Caribe sobre história e força de trabalho 

naquela região, este no traz dois aspectos para pensar essa categoria: “(...) o trabalho como 

meio de conferir sentido à vida, e o trabalho como fonte de orgulho e autoestima para o 

indivíduo” (MINTZ, 2010:64). E com bases nesses dois aspectos acima citado que procuro 

conduzir a analise desse tópico. 

Acompanhei com maior intensidade o cotidiano de uma “jovem” de 15 anos tanto no 

dia de semana quanto nos finais de semana. Durante a semana, esta acorda por volta das seis e 

meia, faz o café, toma banho, ajuda a mãe nas atividades da casa: varre a casa, lava a louça, 

lava o banheiro e quando a mãe, por algum motivo, não se encontra em casa faz o almoço 

para ela e o irmão mais novo, quando chega a hora do irmão ir para a escola à tarde, leva-o até 

lá de moto. À tarde, procura realizar as atividades escolares, visita as amigas e a noite 

prepara-se para pegar o ônibus escolar até a escola no distrito vizinho. 

 
Em casa lavo roupa, varro a casa, lavo os pratos, faço de tudo. Eu decidir lavar 

roupa hoje tive que acordar bem cedo ás cinco e meia por aí. Quando minha mãe, 

não está em casa eu fico cuidando da casa, eu não gosto muito, mas as vezes é bom 

(Raíssa, maio de 2011). 

 

Esta dinâmica não é muito diferente da de Fátima: 

 
Costumo ajudar a minha mãe dentro de casa, lavo casa, varro casa e apanho feijão. 

É divido na semana toda, pronto agora de manhã eu não fiz nada, então a tarde a 

casa toda vai ser minha (Fátima, maio de 2011). 

 

O “ajudar”, ou a expressão: “dar uma ajuda”, ditas pelos “jovens”, caracteriza pela 

maneira de se referirem à distribuição de tarefas do espaço doméstico, algumas vezes 

permeadas pela diferenciação de gênero, comumente as mulheres são responsáveis pelo 

trabalho na casa como: varrer o terreiro, varrer a casa, lavar louça, lavar roupa, “pegar água”, 

cuidar das crianças da família, alimentar os animais de criação: porco, galinha, entre outros 
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animais, os homens “ajuda” o pai no roçado, plantando, mas pode também como a mulher, 

“pegar água”, limpar e colher os derivados alimentícios advindos da plantação, seja no espaço 

no roçado ou no quintal de casa. Entretanto, as tarefas da vida familiar estão pautadas de 

acordo com configuração de cada unidade doméstica, do número de integrantes de cada 

família que auxiliam na produção de sua subsistência doméstica. 

A divisão de social do trabalho no grupo doméstico de acordo com as relações de 

gênero, bem trabalhada por Woortmann (1995), esta apontou para uma percepção de 

produção ponderada e exercida através de uma cultura de divisão de papéis a serem 

executadas por homens e mulheres. Penso gênero enquanto uma categoria relacional 

(GROSSI, 1998) pautada nas relações de poder, tomado como prerrogativas para a 

organização social deste modo dialogam com Scott (1990), no qual afirma que: “gênero deve 

ser visto como elemento constitutivo das relações sociais, baseadas em diferenças percebidas 

entre os sexos, e como sendo um modo básico de significar relações de poder” (SCOTT: 

1990).  

A participação na subsistência familiar, por vezes, dificulta a permanência na escola, 

havendo que trabalhar alguns desiste de terminar o ensino médio e quando terminam poucos 

“escolhem” cursar uma universidade, seja ela pública ou particular
34

, no último caso, 

geralmente aqueles que cursam, as aulas ocorram apenas durante os finais de semana.  

É expressiva a quantidade de “jovens” que se deslocam para trabalhar em Natal, ou 

Parnamirim (RN) e até mesmo, em capitais, como São Paulo e Fortaleza. Pude notar isto 

quando se inicia a segunda-feira, o ônibus que parte para Natal às 05h30min é repleto de 

“jovens quilombolas” que vão trabalhar como dito, nas “casas de família” e em grandes redes 

de mercado como estoquistas ou embalador de caixa ou outras profissões como: motorista, 

segurança isso para os homens e para as mulheres a trajetória de trabalho ainda é pautada por 

meio do serviço doméstico que perpassam as redes de trabalho feminino existente na 

localidade. Não é raro, encontrar várias gerações: avó, mãe e filha trabalharem em uma única 

casa. Em grande medida a juventude de Capoeiras, apresentam-se dificuldades em encontrar 

uma “ocupação”, o que causa informalidade nas relações trabalhistas com baixos 

rendimentos, refletindo a condição da vida social de um (a) jovem negro(a) quilombola: 

 

                                                           
34

 Cerca de cinco jovens fizeram ou ainda estão cursando o ensino superior em instituições privadas e nenhum 

em escola pública federal.  
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De um lado, consta-se um ambiente escolar pouco hospitaleiro para os negros, que 

engendra a evasão ou torna a trajetória educacional; de outro, a grande dificuldade 

de inserção qualificada no mercado de trabalho (...) é obvio que esse quadro não 

favorece a esperança, não estimula a dedicação aos estudos, não alimenta uma 

perspectiva otimista para o futuro (BENTO, Maria; BEGHIN, Nathalie; 2005:195) 

 

Conversando com Ana Cleide sobre a questão do trabalho em Capoeiras relacionada à 

faixa etária me informa: 

 
Samara: Tem muito jovem aqui que trabalha fora? 

 

Cleide: Tem, tem... Lá em casa chegou um dia desses, uma mulher abusada, e eu 

disse um desaforo a mulher. A mulher chegou lá em casa querendo uma pessoa pra 

trabalhar. Aí eu disse: olhe minha fia no momento eu não pretendo trabalhar em casa 

de família não. A mulher achou ruim, porque eu disse isso. Aí perguntou se eu não 

queria trabalhar, aí veio com uma conversa, você não quer trabalhar na minha casa 

não? Eu moro sozinha e não sei o que... Eu mesmo não, não quero trabalhar em casa 

de família não. A mulher olhou pra mim e disse: o povo daqui não gosta de trabalhar 

não?! Aí eu disse: sinto muito minha filha, gostar, gosta, mas eu em minha opinião, 

em casa de família, eu não trabalho, não! Aí ela disse: que sou muito orgulhosa aí 

eu respondi uma outra coisa, eu nem lembro o que foi...(Conversa informal, abril de 

2011). 

 

Samara: aí você não quis trabalhar, não? 

 

Cleide: Eu não quis trabalhar não, se eu quisesse trabalhar já estava trabalhando em 

casa de família, mas não é esse o meu objetivo não. Eu acho que o pessoal daqui, 

criaram uma ideia na própria cabeça deles mesmo, porque assim por ser de área 

rural, aí dizia assim: ah! Esse negócio de estudo não adianta não, porque você é 

agricultor e não sei o que, isso não vai dá futuro nenhum. Aí com isso, o pessoal foi 

criando aquilo, de não querer estudar, de não se interessar pelo estudo, aí com isso 

aconteceu o quê? O povo de fora que veio trabalhar aqui. Porque tem gente de fora 

trabalhando aqui, é merendeiro, o ASG do posto daqui que era pra ser daqui, só tem 

uma merendeira que trabalha aqui o resto, os professores são de Macaíba, de Natal, 

aqui de Capoeiras mesmo só tem uma, não tem duas (Abril de 2011). 

 

 O discurso expresso por Cleide, também é compartilhado por outras meninas que não 

querem trabalhar como empregadas domésticas
35

 e que visualizam um tipo de vida distinto de 

suas mães que passaram por “casas de famílias”, e que hoje, são donas de casas. O que se 

assemelha ao que Mintz (2010) apontou como trabalho ligado a autoestima. Vejamos: 

 
O segundo ponto é que o trabalho, expressando de fato competência é habitualmente 

relacionado pelo trabalhador à auto-estima. Acredito que a relação entre trabalho e 

auto-estima pode se tornar ainda mais importante para o trabalhador de que as 

condições nos quais o trabalho é realizado e de fato pode se tornar até mesmo mais 

                                                           
35

 O trabalho doméstico só foi reconhecido enquanto profissão 1972, de acordo com a promulgação da Lei 5.856, 

e passou a ser definido como aquele que seja “realizado por pessoa maior de 16 anos que presta serviço de 

maneira contínua e de finalidade não-lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, compõem a 

categoria, na legislação brasileira, as pessoas que trabalham como cozinheiro(a), governanta, babá, lavadeira, 

faxineiro(a), vigia, motorista particular, jardineiro(a),acompanhante de idosos”.  
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importante do que a natureza da economia e da ideologia nas quais o trabalho é feito 

(MINTZ:2010:58). 

 

Estas almejam fazer o vestibular, cursar uma graduação, admitindo outras carreiras 

profissionais, embora como visualizado, esse acesso a universidade ainda é restrita e 

particular. Para aqueles que cursam numa faculdade particular, optam por cursar pedagogia 

durante os sábados e domingos. Como podemos notar nos relatos abaixo: 

 

Já pensei muito alto queria ser pediatra. Pensar, eu penso em fazer vestibular, mas 

também penso em trabalhar logo. Mas eu não quero trabalhar em casa de família 

não. Por causa o que mãe já me disse, ela disse que sofre muito, eu que não quero 

mesmo. Minha mãe passou uns 10 anos trabalhando em casa de família tinha que 

sustentar a família dela. Eu ainda não era nascida (Raíssa, maio de 2011). 

 

Eu não quero trabalhar em casa de família, eu quero estudar. Eu não quero passar 

pelo o que minha passa e o que ela ainda tá passando hoje. Minha trabalhava em 

casa de família, aí desistiu, por causa que ela ficou doente da coluna, aí saiu (Fátima, 

maio de 2011). 

 

Para casa de família eu não quero trabalhar não, porque eu tenho muita preguiça, 

mas eu pretendo trabalhar em outra coisa (Valeska, maio de 2011). 

 
Quando eu começar a trabalhar, eu não pretendo vir muitas vezes aqui em Capoeiras 

não, porque vai gastar muito né? É aqui não tem trabalho, como é que vou 

trabalhar?! Não em casa de família, porque se não, eu já estava em casa de família. 

Minha mãe trabalha em casa de família, e só volta nos finais de semana, a minha 

irmã que mora fora trabalha em Parnamirim, a minha outra irmã trabalhava, aí 

voltou para cá está aqui parada, inclusive os patrões dela ela chama de painho e 

mainha. Eu não sei como foi a convivência dela lá com eles (Bruna, maio de 2011). 

 

Já passou na minha cabeça fazer o ENEM, mas tipo pela cabeça dos outros, né? 

Como acabei de te falar, não tenho muita paciência não, de estudar muito tempo 

aquela coisa... Atualmente eu trabalho com o projeto Brasil Local, acompanhando 

associações, cooperativas, o trabalho é para o fortalecimento, ganho um salário 

mínimo, carteira assinada. Eu sempre gostei de uma vida de ação, o meu sonho era 

ser um policial, e eu pretendo ir atrás dessa carreira militar (Josuel, maio de 2011). 

 

As constâncias de laços pessoais no recinto do trabalho são influencias do período 

escravista e patriarcal, essa ocupação foi marcada como uma atividade socialmente 

desqualificada, desvalorizada, local de discriminação, bem como, de exclusões. Ainda é 

desempenhada em sua grande maioria por mulheres e negras como alternativas de acesso a 

alguma renda. Nos dias atuais as “jovens” em relação às gerações anteriores possuem maiores 

oportunidades educacionais, embora as “jovens” negras, continuem a frente deste espaço em 

detrimento das “jovens” não-negras, umas vez que as oportunidades são mais abertas a este 

ultimo segmento. De acordo os dados do Ipea (2011): 
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O perfil dessa ocupação remonta não só as raízes escravistas da sociedade brasileira, 

mas também às tradicionais concepções de gênero que representam o trabalho 

doméstico como uma habilidade natural das mulheres. O emprego doméstico tem, 

assim, ocupação central nas possibilidades de incorporação das mulheres ao 

mercado de trabalho, particularmente das negras, pobres e sem escolaridade ou 

qualificação profissional. (Comunicados do Ipea. Situação atual das trabalhadoras 

domésticas no Brasil, nº 90. 2011).  

 

 A falta de estratégias e políticas públicas que possibilitem que estes “jovens” 

trabalhem na comunidade com algo que de garantia de renda, é ainda deficiente, “É aqui não 

tem trabalho, como é que vou trabalhar?!”, são indagações destacadas nas falas. Como 

apontou Mintz: “Nos Estados Unido e, provavelmente, no Ocidente em geral, o trabalho 

diretamente físico tornou-se, cada vez mais, a responsabilidade de populações estrangeiras e 

normalmente não-brancas” (MINTZ, 2010:59). 

Uns dos meus interlocutores é exceção, a exemplo do Ziel que trabalha com carteira 

assinada em um projeto que visa acompanhar, avaliar e realizar um diagnóstico de 

empreendimentos da economia solidário do município de Macaíba, entre esses 

empreendimentos, consta a Cooperativa de Beneficiamento da Farinha de Mandioca de 

Capoeiras e o QuilomboArt- grupo de fuxicos das mulheres quilombola de Capoeiras.  

Quando da compilação dos meus dados do campo, me apareceu as diversas formas 

como o “trabalho” estava a ser acionado e verbalizado, é ilustrativo perceber as sequências da 

fala da minha interlocutora a fim de problematizar os diversos sentido da noção de trabalho, 

conforme prerrogativa do tão citado Mintz.  

Primeiro, o “trabalhar fora”, no sentido de desenvolver atividade remunerada fora da 

localidade, somado ao “trabalho da gente” com referências as atividades feitas em prol da 

coletividade, na maioria das vezes sem receber investimento financeiro também relacionada a 

cultura traduzido na dança do Pau-furado juvenil. Vejamos: 

 
Eu hoje era para estar trabalhando, recebi vários convites de trabalho para trabalhar 

fora, mas eu não quis. Porque se eu fosse, certamente a cultura daqui ia morrer, 

porque não ia ter ninguém para pegar recursos lá fora, ia ficar só pai sozinho, 

sozinho também não ia conseguir. Então assim, eu resolvi ficar por aqui na 

comunidade mesmo estou vendo o resultado deste trabalho. Eu não ganho nada com 

isso, mas me sinto muito satisfeita com esse tipo de trabalho que faço e as pessoas 

que aqui chega gostam e tudo isso. Tem gente que não vê esse tipo de trabalho, mas 

para gente é muito importante.  Assim, a gente vai se apresentar tem pequenos 

cachês, o cachê é repartido dentro do grupo, pai que faz isso aí, minha parte é só 

divulgar o trabalho. E quando a gente vai se apresentar o pessoal perguntar quanto é 

que é o cachê da gente, eu digo, o trabalho da gente, a cultura da gente não tem 

preço, não tem dinheiro no mundo que compre essa cultura nossa. Se você quiser dá 

uma gratificação a gente agradece, mas não tem dinheiro no mundo que compre a 
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cultura nossa. Porque nossa é nossa, e por isso que não tem nenhum preço (Cleide, 

abril de 2011). 

 

 A segunda noção de trabalho refere-se ao “trabalho voluntário”, é destacada a 

associação entre morar numa comunidade quilombola e realizar um “trabalho voluntário” 

como fosse uma prerrogativa para aqueles que lá habitam. Sendo assim: 

   

Então é muito importante, outra é um trabalho voluntário mesmo, se a gente não 

tiver um trabalho mesmo, a nossa comunidade não anda. A gente mora dentro de 

uma sociedade dentro de uma comunidade quilombola, então tudo que a gente for 

fazer tem que ser um trabalho voluntário. Ah, eu não vou fazer eu não vou ganhar 

nada daqui, mas só em você fazer tá valorizado e preservando a sua cultura você está 

ganhando bastante, ganhando conhecimento, sendo uma pessoa capacitada para 

fazer mais coisas (Cleide, abril de 2011). 

 

Por fim, a noção de “trabalho cultural” acionada, para além da questão da labuta, mas 

no sentido de ajudar ao outro a desempenhar uma função que irá beneficiar alguém, esse 

alguém no texto acima, são os idosos que são os sujeitos da ação do “trabalho cultural” 

desempenhando por pai e filha. Sinônimo de trabalho “social”:  

 
Aí o quer que  eu  fiz, o nosso trabalho cultural de eu e pai. Pai já tem um trabalho 

de marcação de exames, aí eu só fiz fortalecer esse trabalho, o que é que eu fiz? Eu 

vi que as pessoas aqui, aquelas que têm maiores dificuldades de marcar os exames, 

são os idosos, mas só que tem muita gente aqui que quer marcar exame, mas a gente 

tá dando prioridade as pessoas de idade. Se eu pegar os exames todinho da 

comunidade de Capoeiras, vou passar o ano todinho marcando exame, aí a gente tem 

que dar prioridade aquelas pessoas que mais precisam (Cleide, abril de 2011). 

 

 

 “Trabalho voluntário”, “trabalho cultural”, “trabalho da gente”, pode ser mencionadas 

como modalidades que conferem e procura dar sentido as ações da vida, como bem, apontou 

Mintz: “de tal modo que me parecia que o que eu chamava de “trabalho” e o que ele chamava 

de “trabalho” não eram de forma alguma a mesma coisa (...) O trabalho dele e o meu só 

tinham em comum o esforço que investíamos em fazer-lo bem” (MINTZ, 2010:57). 
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2. 8. Participação, responsabilidade e interesse   

 

 

Como vimos de acordo com a aplicação do questionário entre as preocupações dos 

sujeitos que essa pesquisa dialogou foram elencadas: o envolvimento tanto os meninos quanto 

as meninas em relação à ingestão precoce das bebidas alcoólicas, o pouco incentivo a 

manifestações culturais locais, sobretudo, a dança do Pau-furado; a falta de reconhecimento 

por parte de alguns “jovens” das iniciativas de outros “jovens” no envolvimento nas “coisas 

da comunidade”, como por exemplo, a participação em reuniões, encontros, oficinas, assim 

como, a falta de outras atividades recreativas e educativas, como é possível percebe nesta fala: 

“no final de semana não tem nada para o jovem fazer”. Neste também recupero outras falas 

que conduzem para a percepção da juventude nos assuntos cotidianos locais focalizando 

noção como: “participação”, “responsabilidade”, “reconhecimento” e “interesse”. 

É novamente Josuel que aponta para as dificuldades de reconhecimento da “cultura” 

local e do envolvimento da juventude: 

  
O que mais me preocupa aqui é o apoio a nossa cultura, que nós temos pouco, não é 

todas as instituições que nos ajuda... Tem assim, a responsabilidade da juventude 

que me preocupa um pouco que não se dedica a nossa comunidade quando a gente 

fala da nossa comunidade mora aqui e nem liga para a comunidade da nossa cultura 

ao qual faz parte também. Mora na própria comunidade e é negro também. E a gente 

vai em reuniões em busca de projetos de melhoramentos para a nossa comunidade e 

tem muita gente que não vê isso, não considera (Ziel, entrevista, maio 2011). 

 

Para Raíssa, a preocupação reside no uso excessivo da bebida alcoólica:  

 

O pior defeito daqui [dos jovens] é que bebe demais. Parece que as meninas bebem 

mais do que os meninos. Você vai ver amanhã, sexta-feira ali na favela, vai encher 

de meninos, começa de noite e só para no outro dia (Raíssa, entrevista, maio de 

2011). 

 

Fátima também corrobora o argumento de Raíssa, ao afirmar que a “juventude tá 

bebendo demais”: 

 
Eu penso assim, porque a juventude daqui geralmente tá bebendo demais, aí é por 

isso que eles não vão (para reuniões). Se falar assim, vai ter um aniversário ali e vai 

ter um litro de cana, eu aposto que a maioria dos jovens de Capoeiras todos iam 

beber, geralmente eles estão bebendo demais. Os jovens daqui estão se acabando, 

são poucos que fumam, agora na cachaça vai descendo, viu. Idade pra beber não tem 

não, 14 tem até de 12 anos, é muito cedo, bebe aqui muito cedo. Eu acho que 

quando eles quiserem sair vai ser tarde não escuta a mãe nem ninguém, aí vai ser 

tarde (Fátima, entrevista, maio de 2011). 
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Em relação aos espaços públicos de mobilização e discussão da juventude, a jovem 

Bruna relata: 

 
Os jovens daqui são muito desinteressados. Na hora que vejo que tem reunião, já 

está acontecendo, eu não gosto de chegar no meio da conversa que eu não vou 

entender nada, ou já estar terminando.Sempre é aqui, ali ou na igreja. Já fui para um 

monte de reunião, mas seu Manuel avisa em cima da hora, ou eu já tinha outro 

compromisso, aí às vezes não dá. Para mim, seria muito importante participar, 

porque eu sou muito curiosa... Participo do pau-furado, da percussão, do grupo das 

meninas. A gente ia começar um grupo de jovens lá na Igreja, mas o pessoal 

desinteressou. Porque antes tinha grupo de jovens com também mulheres de idade 

avançada, mas como algumas tornaram dona de casa, engravidaram, aí deixaram de 

lado O problema daqui é que no final de semana não tem nada para o jovem fazer, aí 

lá fora eu vejo que os jovens fazem um cursinho aqui, outro ali, vejo os jovens 

fardado indo para ali e acolá, e aqui os jovens daqui são parados não faz nada, joga 

bola fica ali e realmente isso é um problema... Se eu pudesse ajudar, eu ajudava, mas 

eu não tenho como sozinha (Bruna, entrevista, maio de 2011). 

 

É válido apontar para o sentido que a palavra “interesse” assume nas falas dos 

interlocutores, mas precisamente para a “falta de interesse” ou “desinteressado”. Sinônimo 

muitas vezes de “participação”, “desejo” e “preocupação” em realizar alguma coisa. Encarado 

como uma categoria é admissível a seguinte definição: 

 
“Interesse” sinaliza aproximações e distanciamentos em relação à “motivação”, 

“vontade”, “disposição”, “desejo”, “senso de oportunidade”, entre outras, aplicadas 

de maneira recorrente nos modelos de explicação a cerca de suas condições de vida. 

(SCHWADE, 2010). 

 

Em relação ainda a participação, Cleide chama atenção para o engajamento pessoal em 

se envolver e relata que não gostava de reuniões, mas viu que era necessário ter uma atuação. 

Que por sua vez, foi iniciada através do Sindicato dos trabalhadores rurais de Bom Jesus. 

 
As coisas funcionam, mais ou menos assim na minha opinião, você tem que 

participar do sindicato, eu participo muito do sindicato de Bom Jesus, o pessoal 

manda me chamar também, e assim por diante...Eu também não gostava de reunião 

não, tinha pavor de reunião (Cleide, abril de 2011). 

 

Entretanto o jovem Orlando, em detrimentos de seus amigos acima citados, demonstra 

que atualmente, os “jovens” de Capoeiras estão mais interessados em participar, apesar do 

processo ser lento: “os jovens estão mais interessados em participar, tá devagar, mas estão 

interessados em participar das oficinas, reuniões” (José Orlando, entrevista, maio de 2011). 
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Por outro lado, visualizamos no discurso de Raíssa, em alguns momentos não 

compreender quase nada do que são debatidos nas reuniões
36

 que ocorrem, embora compareça 

nesse espaço nem que seja para se apresentar alguma dança, o Pau-furado ou a “dança afro”. 

 

Eu fazia parte do grupo dos jovens da igreja, agora não tem mais. Falar a verdade 

nem gosto muito, fala muito e às vezes eu não entendo nada, mas a gente vai mais 

para apresentar (Raíssa, maio de 2011). 

 

É esperado que a população reconhecesse o investimento conferido pelos “jovens”. 

Traduzidas na importância em frequentar reuniões almejando melhorias para a comunidade 

que ocasiona motivo de queixa pelo não reconhecimento devido. A “responsabilidade” que é 

também depositava nos “jovens”, estes tem que se “preocupar”, não deixado somente a cargos 

de outros. As reuniões por outro lado são espaços para trocas de conhecimento, aprendizado, 

visibilidade pessoal, encorajamento político. Assistimos lentamente um processo de 

distributividade da mobilização política, antes se concentravam em poucos “jovens”, hoje 

mais visíveis entre aqueles que participam das atividades do Ponto de Cultura. Do mesmo 

modo o espaço político era o da Igreja, através do grupo de jovens da Igreja católica, 

atualmente não existente grupo, porque as jovens que estavam à frente de tal iniciativa “estão 

casadas e são donas de casa”, como declarou Bruna. 

 

 

2.9. Estética e afirmação da identidade negra e quilombola 

 

É expressiva a quantidade de mulheres tanto “jovens” quanto “adultas” que fazem uso 

das tranças feitas de kanecalon, ou até mesmo, das tranças nagôs/raiz em suas cabeças, nos 

diversos modelos de penteados que são inventados. O uso intensivo desse tipo de estética é 

freqüente tanto por parte das “jovens” e quanto dos “jovens”. Manifestação desses “estilos” 

que remonta há pelo menos dez anos dentro de Capoeiras o uso das tranças sintéticas com a 

utilização do fio especifico, o Kanecalon. E as tranças raízes um hábito “mais antigo”(sem 

uso de cabelos sintéticos) no tempo de antigamente, as mulheres já usavam.Do mesmo modo, 

o uso de turbantes, por vezes coloridos, pode-se ser visto  mais comumente utilizado pelas 

mulheres “mais velhas”. O diferencial de hoje é que as tranças raízes utilizam de formas 

geométricas cada vez mais engenhosas no couro cabeludo. 

                                                           
36

 Em relação às “reuniões” farei uma abordagem abrangente no capitulo seguinte.  
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 As tranças podem ser traçadas individualmente ou coletivamente. Parte da juventude 

adquiriram agilidade e destreza para trançar em suas próprias cabeças. Para Nilma Gomes 

(2006), que realizou pesquisa nos “salões étnicos” em Belo Horizonte, com o intuito de 

apreender como o cabelo crespo era manipulado, reinventado e recriados a partir de penteados 

de origem étnica africana, nos informa que: 

 

O uso das tranças é uma técnica corporal que acompanha a história do negro desde a 

África. Entretanto, os sentidos de tal técnica foram alteradas no tempo e no espaço. 

Nas sociedades ocidentais contemporâneas, algumas famílias negras, ao arrumar os 

cabelos das crianças, sobretudo, das mulheres, fazem-no na tentativa de romper com 

os estereótipos do negro descabelado e sujo. Outras o fazem simplesmente como 

prática cultural de cuidar do corpo. Mas, de modo geral, quando observamos 

crianças negras trançadas, notados duas coisas: a variedade de tipos de tranças e o 

uso de adereços coloridos (GOMES, 2006:209). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 13: Uso de lenços e turbantes. 

Fonte: pesquisa de campo. Samara Freire, 

2011. 
 

Fotografia14: Tranças com fibra de Kanecalon. 

Fonte: pesquisa de campo. Samara Freire, 

2011. 

 

Fotografia 15: Uso das tranças nos jovens. 

Fonte: pesquisa de campo. Samara Freire, 

2011. 

 
Fotografia 16: Longas tranças. 

Fonte: pesquisa de campo. 

Samara Freire, 2011. 
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A valorização da beleza negra é estimulada desde crianças, estas são incentivadas a 

trançar os cabelos, apresenta-se com umas das primeiras técnicas utilizadas em suas cabeças, 

trançadas por sua mãe, irmã, ou outro parente. Essa forma especifica de lidar com o corpo, é 

certamente proporcionado por um determinado momento histórico, político e cultural do qual 

o grupo passa. A presença do movimento negro, como dito anteriormente, contribuiu para a 

construção desse corpo negro que agora se torna belo e ornamentando e bem visto. Vem 

acompanhando os movimentos internacionais e nacionais de afirmação políticas dos negros 

por volta da década de 60, que podemos incluir, os black power e os dreadlocks, essas foram 

umas das estratégias de apelo a ancestralidade africana utilizadas pelos movimentos ativistas 

negros para a valorização da estética negra. Como argumentou Nilma (2006:225), “O cabelo é 

nesse momento reforçado como ícone identitário e cultural”.  

Essa forma de se expressar, seja na estética do cabelo ou na maneira de se vestir e de 

se paramentar, utilizando-se lenços e turbantes para as mulheres, ou no uso constantes de 

bonés e chapéus para alguns homens, são marcadores de diferença social, que por vezes, é 

vista por uma coisa exótica e estranha. O que me fez lembrar esta conversada relatada pela 

jovem negra que faz uso das longas tranças: 

 
Teve uma mulher que chegou lá em casa, de Santa Catarina, conversei com a mulher 

e tudo. Aí a mulher bateu uma foto, aí eu disse: ei! Não, não, eu gosto que bata foto 

não, aí ela disse por que mulher?! Seus cabelos são tão lindos, e não sei o quê. Não, 

eu num gosto de fotos não! (...) Aí quando eu estava distraída, a mulher não bateu 

uma foto minha! Eu peguei e mandei ela apagar (Cleide, abril de 2011). 

 

Sabendo que por vezes, é tratada enquanto uma “exótica”, ou como fonte de pesquisa, 

Ana Cleide desenvolveu uma maneira para que os trabalhos produzidos sobre a comunidade 

fossem entregues. Para isso realiza o “controle da pesquisa”, por exemplo, Cleide pede para 

aquelas pessoas que vão empreender pesquisas na localidade assinarem um caderno 

“vermelho” específico para tal fim, é preciso se identificar colocar endereço, telefones, e-

mails, caso a pessoa não retomar na data explicitada para apresentação da pesquisa ela ligará 

“cobrando” o trabalho produzido. Isso nos dá pistas para problematizar a maneira como está 

sendo hoje em Capoeiras operacionalizada o acompanhamento de pesquisas realizadas no 

local.  

Procurei expor alguns pontos a fim de apontar elementos que esse grupo juvenil 

diferencia de outros contextos de pesquisa, o sentimento de pertença a um território, a vontade 

de permanecer em seu lugar de origem, a relação com a sua cor que reforçam para uma 
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afirmação da identidade negra e quilombola, maiormente, se estabelece por meio da 

“preservação da cultura” que pode ser traduzido na dança do Pau-furado juvenil onde os 

jovens estão à frente nesse processo de reafirmação de sua identidade de um projeto político 

especifico. E também que se encontram pontos de convergência com outros “jovens” a 

exemplo das periferias do estado brasileiro que possuem pouco acesso à educação ao 

emprego. São “jovens” que passam a reinventa maneiras de ser jovem através da sua situação 

juvenil por meio de trajetórias, experiências e vivências cotidianas. Transversalmente entre 

esperanças subjetivas e oportunidades objetivas modificam o percurso social a ser empregado, 

por meio da vontade de alguns em participar e interagir nos assuntos locais, destacando a fala 

de Ana Cleide: Esse povo de fora vem, pensa porque agente é do interior, a gente não sabe 

falar, né? Menina! Tá brincando comigo?!  

Tentei mostrar um possível quadro da realidade da “juventude quilombola” de 

Capoeiras, penso que a análise dos diferentes contextos etnográficos mostrou que “ser 

jovem”, na comunidade quilombola em questão, está marcado por um processo de politização 

desses e afirmação de uma identidade étnica, entre perspectivas de melhorar/ajudar a situação 

local e a de mudar a sua própria realidade. O intuito foi demonstrar a presença de uma 

juventude no campo político (ainda incipiente) quilombola que será realçado no próximo 

capítulo onde passo a centrar mais detalhadamente como está se dá a formação das lideranças 

juvenis e o lugar conferido ao Pau furado e da Swingueira Quilombola nesta investida de um 

projeto político de uma juventude quilombola. Merecem lugares de destaque as estratégias de 

valorização comunitária, mormente, através das apresentações públicas do Pau-furado juvenil, 

do grupo de percussão Baobá e do grupo de “dança afro”- são caminhos para pensar a 

participação da juventude na implementação/reafirmação do projeto político quilombola. 
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Capítulo 3. Juventudes, etnicidade e disputas: os casos do Pau-furado juvenil e da 

Swingueira quilombola.  

 

 
A cultura é um bem de todos, se nós 

preservar é muito importante, nós, 

quando digo, nós, é a juventude.  

 

Cleide. 

 

    

 Neste capítulo, pretendo concentrar a reflexão em dois projetos que possuem como 

público- alvo de suas ações, os jovens quilombolas. Almejo compreender de que maneira são 

negociados, apropriados e viabilizados esses projetos sociais pelos “jovens”, atentando para 

produção da noção de juventude estabelecida nestes, assim como, os conflitos de interesses 

existentes na disputa dos “jovens” que participam do Pau-furado juvenil e da Swingueira 

quilombola.  

Privilegio os “jovens” inseridos dentro das atividades de cada um e os agentes 

externos que possibilitaram a organização da juventude em torno desses modelos de projeto. 

Fiz acompanhamentos das oficinas, palestras, reuniões, ensaios e apresentações no qual 

estavam envolvidos os interlocutores da pesquisa nos dois projetos que envolviam a juventude 

local. 

Dessa forma, proponho pensar o lugar da juventude na construção de uma identidade 

política quilombola na comunidade de Capoeiras, quanto aos projetos da dança do Pau-Furado 

Juvenil e a Swingueira Quilombola. Nesse sentido, pensar o Pau-furado, bem como, a 

Swingueira como veículo privilegiado para a organização de redes de sociabilidade, para o 

fortalecimento de sentimentos de pertença e para a construção de dinâmicas de mediação 

social, destacando-se o que se é esperado que os jovens façam nesses grupos e como está 

sendo colocado a questão da juventude nestes espaços sociais, como se dá a construção desses 

grupos que se aglutinam a juventude em torno dela. Pretendo compreender a natureza das 

relações estabelecidas por meio desses dois grupos. Com quem estão dialogando? Quais são 

as redes sociais envolvidas e articuladas em prol de uma representação e performance 

cultural? E de que maneira essas são acionadas e valorizadas para reafirmar o local de 

pertença ao grupo, além de compreender, como essas duas iniciativas se encontram e se 

distanciam em suas metodologias e propostas. Esses são alguns questionamentos que o 

presente capítulo pretende desenvolver.  
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O Pau-Furado é uma dança classificada como tradicional que é dançada há mais de 

cem anos pelo grupo, também referenciada por Zambê. Atualmente, assume nova 

reconfiguração, uma vez que o Pau-Furado de antigamente era brincado pelos mais-velhos 

junto ao uso de bebidas alcoólicas. Presentemente, os jovens tomaram a iniciativa de 

ressignificar trazendo outra roupagem ao grupo, que perpassa, desde o uso de novos 

instrumentos musicais até a interdição da bebida. A segunda dança, a Swingueira, trata-se de 

uma proposta em algum termo distinta da anterior, a iniciar pelo estilo musical e composição 

das letras adotadas, que por vezes, acarreta conflitos entre o grupo anterior, apesar de 

arregimentar mais jovens do que a anterior, nos momentos de ensaio, entretanto quando da 

apresentação pública esse contingente se reduz, em detrimento do Pau-Furado que ocorre a 

situação inversa. 

Durante o trabalho de pesquisa em Capoeiras, quando da minha busca para uma nova 

perspectiva no trabalho etnográfico, me deparei com uma reunião de “jovens” que ocorria no 

Ponto de Cultura, nesta reunião estava presente uma liderança “jovem” que falava da 

comunidade para alunos estudantes da Escola Agrícola de Jundiaí que analisavam o tipo solo 

encontrado nas terras férteis, no roçado, de Capoeiras. Chamou-me atenção para a 

mobilização que este “jovem” fazia e a conversa que se passava naquele instante. Almejava 

organizar um grupo de jovens dentro do território em questão, apesar de passar por aquele 

espaço brevemente foi possível extrair essas observações. Somado a isso, deparei-me com o 

andamento do projeto intitulado Pau-furado Juvenil nos meses de abril e maio de 2011 e o 

projeto da Swingueira Quilombola, nos meses de novembro e dezembro de 2011.  

Segui esses projetos que reuniam de forma significativa e sistemática, vários “jovens” 

da localidade com quem poderia estar em contato frequentemente. É com recortes nestes que 

pretendo fazer analise do material em questão para o entendimento do que se é esperado e 

como se é esperado, articulado e funcionado as questões que envolvem a juventude em 

Capoeiras a partir da construção de certos ideais do que seja “ser jovem” nos dois projetos 

citados. 

Acompanhei com especial atenção os encontros e as reuniões do Pau-Furado juvenil e 

da Swingueira Quilombola por partilhar de propostas que desde Gluckman (1940) e os 

estudos de caso desdobrado (Van Velsen, 1989) se propõe acompanhar certos processos 

sociais, com atenção para as situações de ação formalizada, sejam ela rituais, sejam políticas 

como reuniões de associação. Sigo mais de perto a proposta de John Comerford (1999), 
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quando analisa as reuniões das associações de assentamento rural e do Sindicato dos 

trabalhadores rurais no Rio de Janeiro. Com isso foi possível pensar as reuniões para além de 

seu caráter meramente instrumental de tomadas de decisões, na discussão de interesses 

comuns, para processos de padronização das ações e objetificação de realidades. Elas podem 

ser entendidas como fator importante: 

 

Na medida em que geram espaços de sociabilidades que contribui para a 

consolidação de redes de relações que atravessam a estrutural formal das 

organizações, estabelecem alguns dos parâmetros e mecanismos para as disputas 

pelo poder no seio dessas organizações, possuem uma dimensão de construção 

ritualizada de símbolos coletivos e colocam em ação múltiplas concepções de 

representações relativas à natureza das organizações de trabalhadores e ao papel de 

sés dirigentes e membros, bem como sobre a natureza da própria categoria que essas 

organizações propõem a representar (COMERFORD, 1999:47).  

 

A proposição acima citada possibilita também pensar o universo das reuniões e 

encontros do projeto Pau Furado Juvenil e da Swingueira Quilombola, no instante que penso 

esses espaços como de sociabilidade, consolidação e construção de redes sociais que vão 

sendo estabelecidas e que perpassam por uma ritualização de símbolos compartilhados entre o 

grupo, como por exemplo, a produção de documentos como atas, pautas, listas de presença, 

relatórios, certificados das oficinas e palestras 

 Tentou-se por meio deste pressuposto realizar uma análise das reuniões dos dois 

grupos. Do ponto de vista dos “jovens”, o que seria uma reunião, qual é o sentido atribuído a 

esta? Anseio realizar uma descrição dos encontros locais, de como se tecem e são resolvidos 

os “problemas”, os conflitos pela ótica do grupo. Nestes espaços são possíveis os encontros 

com familiares e amigos, o aprendizado, o questionamento, a conscientização, a discussão 

participativa, caracterizando ser um momento reflexivo e interativo. 

É elucidativo dessa retomada ao trabalho de campo em Capoeiras, os meus escritos no 

diário de campo que refletem esses momentos. Interessante apontar que volto às atividades de 

pesquisa na comunidade, após uma reunião convocada pelo grupo aos agentes do INCRA 

responsável pelo processo de regularização fundiária. A reunião tratava basicamente da atual 

situação de Capoeiras frente ao processo de titulação de suas terras e sobre um conflito gerado 

por um “não-quilombola” residente em Capoeiras que estaria “atrapalhando” o procedimento. 

Este estaria arguindo com os residentes do quilombo que “esse processo do Incra não existe, é 

tudo mentira”, conforme fala do atual presidente da associação quilombola dos moradores de 

Capoeiras. Nesta reunião, estavam presentes os diretores e associados da associação 
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quilombola de Capoeiras. Neste encontro Cleide e o “seu” Deba participaram, bem como, 

lideranças das comunidades vizinhas a Capoeiras, a exemplo da comunidade de Grossos que 

permanecia interessada sobre o inicio do procedimento na sua comunidade. Cito trecho do 

diário: 

Na entrada de Capoeiras, encontrei Josué, filho de seu “Boê”, fiscal da associação 

quilombola dos moradores de Capoeiras, este conhecido por “Ziel”, estava portando 

refrigerantes no lado direito de sua mão e partia a caminho do Ponto de Cultura, 

neste iria acontecer uma reunião com os jovens Enquanto estávamos na reunião com 

o INCRA em outro ponto da comunidade, deu pra escutar os meninos tocando os 

tambores no Ponto de Cultura, o grupo de percussão afro se faziam presente naquele 

espaço Então, posteriormente fui até o ponto de cultura. Encontrei um grupo de 

meninas e meninos e três alunos da escola agrícola de Jundiaí que estavam 

desenvolvendo pesquisas no solo de Capoeiras. Quando cheguei, Josué estava 

falando sobre sua comunidade. Após, Cleide, comentou da dificuldade que se tem 

quando abre mão de coisas pessoais para participar de reuniões no qual julga serem 

importantes para ela e para a comunidade. Em relação ao Pau-Furado Juvenil 

argumentou que muitas vezes saiu de lá (Capoeiras) com apenas sete reais para 

“brincar” em Natal e não se arrepende. Segundo, a brincante, “onde tiver espaço e 

lanche a gente vai”. Reconheceu a importância que assume hoje a comunidade, 

enfatizou muito a presença de pesquisadores de Universidades, estava contente com 

a aquisição dos instrumentos para o Pau-Furado. No final seu “Deba” chamou a 

gente para ver os tambores e iniciou a tocar o pau furado o que causou certo 

incomodo para os presentes, pois ainda se encontram conversando, estavam em 

reunião, mas o seu “Deba”, não se viu preocupado com aquela situação (Diário de 

campo, 06 de abril de 2011). 

 

Antes de partir para a análise dos dois projetos em questão que tem como ponto 

central a dança, é notória a menção ao estudo realizado por Mitchell (2010 [1956]) que 

investigou a dança Kalela na Rodésia do Norte como forma de compreender os aspectos das 

relações entre africanos urbanizados. Trata-se de um estudo pioneiro na antropologia onde se 

coloca em foco a dança para entender a dinâmica de dado contexto social, o que me faz 

remeter para alguns dos aspectos existentes na dança Kalela que também visualizamos nas 

danças que proponho analisar. Na Kalela, os integrantes eram em sua composição,  

maiormente, jovens, com exceção do “rei”, outro membro do grupo. Existe na dança Kalela a 

figura de um “líder” que usa o apito de futebol a fim de marcar os tambores, no Pau-furado 

juvenil encontramos a presença de um “mais-velho” que também se utiliza do apito para 

marcação do grupo, para além do apito, existe os tambores que proporcionam o 

desenvolvimento da dança. Como declarado, o pau-furado de Capoeiras antigamente 

constituía-se e era dançado por homens adultos e idosos, que por vezes, aliavam a dança com 

a ingestão de bebida alcoólica. Hoje, o pau-furado adquiriu uma nova feição. Há um grupo de 

jovens com idade dos 15 a 27 anos que dançam o pau-furado, tanto mulheres quanto homens, 
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e até mesmo crianças. Os instrumentos adquiriram outra roupagem, sobretudo, com aquisição 

de novos atabaques por parte do projeto acima citado.  

Apresentado alguns cruzamentos de elementos das danças acima, sigo para a descrição 

dos tipos de relações advindas tanto no Pau-Furado Juvenil quanto na Swingueira 

Quilombola.  

 

 

3. 1. Pau-Furado Juvenil 

 

O Pau-Furado Juvenil teve surgimento no ano de 2008, sob a iniciativa da liderança da 

jovem Ana Cleide. Embora o Pau-Furado exista na localidade há algumas gerações, antes, 

como declarado, era dançado por homens adultos geralmente ao redor de uma fogueira 

fazendo uso concomitante a ingestão de bebidas alcoólicas. A construção dessa iniciativa foi 

visualizada em parte no capítulo anterior. Trago neste momento o projeto que detém o mesmo 

nome do grupo, assim como, a “Noite Cultural” de Capoeiras. Trata-se da noite em que é 

apresentada a dança dos “jovens” do Pau-furado não só para os moradores locais, mas para a 

sociedade mais ampla.  Esta Noite já foi realizado por três vezes, em anos distintos. No ano de 

2011 ocorreu no mês maio e coincidiu com a finalização do projeto em curso “Pau-Furado 

Juvenil”. 

O projeto é apresentado como: “uma mobilização cultural para custeio da vestimenta e 

equipamento de música, sendo constituído de atabaques, pandeiros, triângulos e afoxés para 

jovens quilombolas perpetuarem na dança do Pau Furado exclusiva da comunidade” 
37

. Como 

veremos, mais do que “vestimentas e atabaques”, o projeto serviu como eixo fomentador de 

articulação de certa juventude local. Além disso, mais do que lugar de “perpetuação” de uma 

tradição, parece ser em grande medida “invenção” de uma tradição (Hobsbawn & Rangers, 

1989). Contou com o apoio do Ministério da Cultura, programa Mais Cultura, Banco do 

Nordeste e Fundação José Augusto do Estado do Rio Grande do Norte. O público-alvo do 

projeto foram 30 “jovens” de 16 a 27 anos e foi desenvolvido e gerenciado por eles e teve 

duração de quatro meses (fevereiro, março, abril e maio), teve como intuito atender “jovens 

quilombolas de Capoeiras” que fazem parte do grupo e estimular os que ainda não participam 

do Pau- furado, seja na parte da dança, música ou tocando instrumentos, deste modo: “visando 

                                                           
37

Trecho retirado do site da prefeitura de Macaíba, disponível em: 

<http://www.prefeiturademacaiba.com.br/noticias.php?id=404&idsec=20>. Acesso em: 9 de agosto de 2011.  

http://www.prefeiturademacaiba.com.br/noticias.php?id=404&idsec=20
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à melhoria da qualidade de vida afastando-os da vulnerabilidade e da ociosidade, muitas vezes 

provocada pela falta de projeto de inclusão na comunidade” 
38

. 

 É interesse também destacar os objetivos expostos no projeto Pau-furado Juvenil:  

 

1. Garantir o fortalecimento do grupo cultural juvenil do Pau Furado da 

Comunidade Quilombola de Capoeiras; 

2. Preservação e continuidade da cultura do Pau furado; 

3. Valorização da identidade e cultura negra da Comunidade Quilombola de 

Capoeiras; 

4. Auto-estima da juventude quilombola. 

 

 Publico uma fala que considero elucidativa para compreender do que se trata o projeto 

para aquele que é público-alvo das atividades:  

 
O objetivo desse projeto da Cultura é o seguinte: ele veio para fortalecer o grupo, 

pois assim, a gente estava com uma dificuldade muito grande de roupa, de 

instrumentos... Esse projeto veio para o fortalecimento desse grupo, é importante a 

presença de vocês aqui, se não fosse vocês não tem como funcionar (Cleide, durante 

as oficinas do pau-furado, maio de 2011). 

 

Cleide expõe que o objetivo da proposta do projeto reside para o fortalecimento da 

cultura local. Fortalecimento que pode ser traduzido tanto pela aquisição de materiais quanto 

pela visibilidade proporcionada ao grupo em questão e na nova forma didática que o projeto 

estabelece. 

Em outra ocasião, Cleide exibe o desejo para uma ampla participação de “jovens” no 

projeto, bem como, relaciona o grupo de “jovens” à “cultura” e a identidade étnica de 

Capoeiras, vejamos: 

 
Esse grupo aqui formado era para ter bastante jovem, então estamos aí nessa batalha. 

Quero dizer pra vocês que a cultura é uma coisa muito importante, principalmente 

quando a gente é de uma comunidade quilombola, porque assim, cada comunidade 

quilombola tem um jeito de transmitir a sua cultura... da gente daqui é o Pau-Furado, 

como a gente conhece. Temos que valorizar a nossa cultura cada vez mais tanto o 

jovem quanto na parte masculina e feminina, porque não tem isso, a gente tem que 

dá essa misturada, homem e mulher. É importante que essa cultura não se acabe, é 

importante que tenham jovens. Quando eu não puder continuar esse projeto e outros 

projetos , que um de vocês passe a frente, junte um grupo de três ou quatro, a gente 

vai correr atrás daquilo e aquilo outro (...) Cada comunidade quilombola tem uma 

coisa diferente, se for  negro e faz parte do quilombo, com certeza alguma coisa dos 

                                                           
38

 Exceto retirado entre os objetivos da proposta gerais do projeto “Pau Furado Juvenil”. 



113 

 

nossos antepassados a gente tem herdado (Cleide, durante as oficinas do pau-furado, 

maio de 2011). 

 

Importante notar na fala de Cleide duas acepções do que seja “cultura”: algo que deve 

ser “valorizado”, que se institui através de “incentivos” em projetos que levam a 

“fortalecimentos”, e para além do caso em particular, em termos mais abrangentes, “uma 

forma de falar sobre identidades coletivas” (Kuper, 2002:24). E uma identidade que além de 

ser quilombola, é quilombola de Capoeiras. Além disso, questões de gênero são levantadas: a 

importância do encorajamento dado a participação dos “jovens” “na parte masculina e 

feminina”. No Pau-furado Juvenil as jovens que participam do grupo (em sua grande maioria) 

desempenham durante as apresentações atividades direcionadas para a dança. Já para os 

jovens além de “dançar”, tocam os instrumentos musicais. Mas quando o assunto é no sentido 

de organizar, operacionalizar as atividades do grupo, as “jovens” desempenham um papel 

preponderante. 

Uma das hipóteses que a partir do processo etnográfico comecei a perseguir foi a de 

que a (re) interpretação e (re) invenção no uso objetivado e estratégico da “cultura” revelam 

agência e a intencionalidade dos atores envolvidos.  O que vemos é a politização da “cultura” 

dentro de uma arena política de identidade étnica, ou seja, a politização e o uso das 

“tradições" locais
39

 para articular identidades étnicas. As práticas culturais “tradicionais” têm 

sido objetivadas politicamente como índices de identidade em diversos lugares (Jolly & 

Thomas 1992), como poderão notar nas falas seguintes.  

Essa fala do Mestre “Deba”, durante as oficinas do pau-furado juvenil, ocorrida nos 

quatro meses do projeto, aponta para esse momento de “recriação” do pau-furado em 

Capoeiras, apesar da ênfase de que se trata de algo herdado: 

 

Sou Deba, dançarino do Zambê. Lutei com a minha filha Cleide, lutemos, lutemos... 

Hoje eu recriei o Zambê pra não cair dentro de Capoeiras (...) tem os meus filhos 

José Otavio, José Cassiano, José Airton e tamos aí fazendo o Zambê. Hoje nós 

temos esses instrumentos aí, deu luta, deu trabalho e vamos fazer a festa no dia 28 

de maio, vai ter uma banda, forró dos vaqueiros pra todo mundo dançar, a festa vai 

ser grande e de que horas a festa vai terminar?! De três horas da manhã, porque vai 

ser a festa do zambê da comuna de Capoeira! (Deba, Maio de 2011). 

 

Nesta perspectiva, o Pau-furado serve como articulador das memórias do grupo de 

forma a produzir uma memória coletiva no contexto da luta pela terra e pelo reconhecimento 

identitário. No bojo da construção de uma comunidade política, no caso de Capoeiras, são os 

                                                           
39

 Estou pensando a tradição como, “modelo normativo para conduta diária” Linnekin (1992:251) 
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“jovens” que assumem essa função para a “manutenção” e “reativação” de um dado elemento 

cultural. Nos termos de Linnekin (1992) e Jolly & Thomas (1992), de politização e 

reinvenção desse elemento que passa a representar a Cultura como um todo, quilombola, e de 

Capoeiras. Como bem apontou Linnekim (1992), em relação à construção cultural: 

 

Cultural construction implies instead that tradition is a selective representation of the 

past, fashioned in the present, responsive to contemporany priorities and agendas, 

and political instrumental (1992:21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Projeto para “fortalecer e divulgar a tradição” 

 

 

Considero oportuno relatar o processo de construção do projeto “Pau-furado Juvenil”, 

voltando atenção, neste momento, para os agentes externos envolvidos na reformulação da 

dança em curso, a fim de mapear as relações e redes sociais (Barnes; 1987) em que o grupo se 

insere. Para isso, realizei uma entrevista com a mentora do projeto, Giselma Sacramento, 

então aluna do curso de graduação em Ciências Sociais, UFRN e militante do movimento 

negro, da Kilombo, Organização Negra do Rio Grande do Norte. 

Segundo suas declarações, esta visualizou o edital do Ministério da Cultura através do 

programa Mais Cultura e pensou na possibilidade de levar a proposta do projeto para 

 Fotografia 17: Mãos que tocam os novos 

tambores. Fonte: pesquisa de campo. Samara 

Freire, 2011. 

 

Fotografia 18: Seu Deba (chapéu preto) 

seguido de seus filhos, José Airton e José 

Cassiano (lado esquerdo da foto). Fonte: 

pesquisa de campo. Samara Freire, 2011. 
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Capoeiras, para isso entrou em contato com Ana Cleide que já a conhecia fazia alguns de anos 

devido a sua inserção no movimento negro, em encontros, reuniões e acionou a jovem e esta 

concordou em dar prosseguimento a iniciativa: 

 

Desde 2003, quando eu entrei na Kilombo que passei a ter contato com 

algumas comunidades quilombolas e umas delas é Capoeiras que fica em 

Macaíba, dessas idas e vindas à Capoeiras, eu conheci Cleide, aí ela sempre 

falava do Pau-Furado e também conheci o pai dela, o Deba. Durante uma 

atividade que aconteceu o encontro da Coordenação Estadual de Quilombos 

em 2009 em Capoeiras, sempre nos momentos de socialização das 

conversas, nos bastidores e ela foi contando como é que funcionava (Pau-

furado) e aí, umas das coisas que me chamou atenção eram que uma 

manifestação cultural estava sendo ressignificada.  No início da história do 

Pau-furado, era uma dança, estritamente masculina e que naquele momento 

ganhava uma nova roupagem que tinha a participação das mulheres e isso 

me chamava muito atenção, inclusive, não só das mulheres, mas também dos 

jovens e naquele momento quem tava na frente era Cleide, uma jovem negra 

que tava no processo. (Giselma, março de 2012). 
 

 

Após esse contato, Cleide foi informando a Giselma do que se tratava o grupo e que 

havia a necessidade de recursos para poder dá continuidade ao grupo, pois constantemente 

eram convidados a se apresentar fora de Capoeiras, e por vezes, não detinham de instrumentos 

suficientes e nem de indumentárias para que a exposição do grupo acontecesse fora da 

localidade. 

 O que ela colocava como dificuldade era que essa dança acontecia na 

comunidade, só que o fato dela só estar na comunidade... Aí o fato que ela 

estuda, de participar de reuniões, palestras, porque ela vai para outros 

lugares e ela achava que precisava de instrumentos de camisas de materiais 

dessas coisas que para levar para o outro para fora da comunidade. Era 

necessário aquela coisa mais elaborada, e aí envolvia a questão de recursos e 

pelo o que ela contava era uma luta muito grande, tanto dela quanto do pai 

dela de procurar apoio da Fundação José Augusto, da Coeppir, também, que 

eles chegaram a procurar no tempo em que Elizabeth era coordenadora 

chegaram até conseguir camisas, mas ainda sentiam que estava faltando 

coisas. A partir dessas informações eu comecei a ficar atenta eu sempre 

estou atenta a questão dos editais e tudo, aí surgiu essa oportunidade 

(Giselma, março de 2012) 

 

 

Com o edital lançando Giselma convocou uma reunião que aconteceu na COEPPIR- 

Coordenadoria de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial no ano de 2009 que 

se fazia presente duas lideranças de Capoeiras, Ana Cleide e Maria Barbosa, conjuntamente 

com Elizabeth Lima na época coordenadora da COEPPIR no estado do RN e Silvana 
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Rodrigues liderança da comunidade de Moita Verde em Parnamirim. Nesta reunião foram 

feitos ajustes no projeto. Giselma ficou responsável por sistematizar a história do surgimento 

do Pau-furado e o relativo a questão dos instrumentos, materiais e orçamentos que seriam 

necessários para o bom andamento da iniciativa ficou a carga da Ana Cleide, auxiliada por 

Elizabeth Lima dada a experiência que detém na elaboração de projetos sociais. O projeto só 

foi contemplado na segunda chamada do processo seletivo, para só no final do ano de 2010, 

os recursos estarem disponíveis a fim de dar início ao processo suscitado. 

 
 Eu tava como coordenadora, mas participou Deba e Cleide que foram as 

pessoas assim mais atuantes para mim, eram nós três, que estavam o tempo 

todo andando. Então assim, foi bem interessante que eles mesmos diziam, 

que passaram a ter uma noção de como é que funciona essa coisa do projeto, 

essa parte mais burocrática, mas é necessário por que se trata de recurso 

público e que possa acontecer (Gilsema, março de 2012). 

 

 

 

No início de 2011, eles atualizaram o projeto para poder se inserido na proposta do 

edital, acrescentaram o “juvenil” no final do nome do grupo: 

Aí esse lance juvenil foi uma coisa bem nova, porque como a ação do 

projeto ele tinha ... E as ações teriam que ser voltada para juventude, então, a 

gente ressignificou mesmo o Pau-Furado. Mas a gente tinha que entrar nessa 

categoria, então, vamos acrescentar, o pau-furado juvenil. Aí pôs o pau-

furado juvenil, mas Deba se fez sempre presente, não poderia faltar de jeito 

nenhum, ele é o mestre, como ele diz, né? (Giselma, março de 2012). 

 

O seu “Deba” é o único mais velho a participar do grupo. Desde o começo desse 

grupo, por se concentrar a organização em torno de uma jovem, esta queria agregar a 

juventude dentro do Pau-Furado, diferentemente do tempo em que a bricandeira era brincada 

por seu pai e em que se concentravam pessoas da mesma faixa etária dele. 

Em relação ao processo de envolvimento dos jovens locais, Giselma nos informa 

como se deu: 

Aí lá vai o processo de pensar como vai ser a roupa, e as meninas foram 

dando as ideias da cor da roupa como seria o desenho, fizeram várias 

sugestões e a gente acabou juntando um pouquinho de cada para fazer a arte 

das camisas. No dia em que a gente foi comprar os instrumentos, os irmãos 

de Cleide, eles foram também pra ver, pra testar qual é o melhor material e 

tudo e assim todo o processo eles participaram. E teve pessoas que não 

puderam participar vindo para Natal, mas dentro da comunidade tiveram 

uma atuação muito grande... porque  eles passaram desde o inicio do projeto 

até maio, as atividades tinham que acontecer, tinham que acontecer porque 

tinha que registrar a formalidade. (Giselma, março de 2011). 
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O público-alvo do projeto seria contemplar trinta jovens, da faixa etária dos 17 aos 29 

anos. Entretanto, surgiram outros jovens que não se encaixavam dentro dessa faixa etária e já 

participavam antes e queriam fazer parte do projeto.  

Uma preocupação suscitada na conversa foi a questão de tornar a “brincadeira” em 

algo que necessitasse entrar nos moldes do projeto, como haver lista de presença, registro de 

atas, fotografias. Como apontou Giselma: “aquilo que é uma prática que eles faziam no final 

de semana para se divertir virou oficina”. 

 

Na realidade, isso já acontecia aquilo que é uma prática que eles faziam no 

final de semana para se divertir virou oficina. E era uma coisa bem 

interessante que eu achava... Assim ouvindo nas falas dos jovens e tal e uma 

das coisas que eles sempre falavam muito que a gente que vai de fora assim, 

a gente vai levando nossas concepções nossas visões e às vezes a gente leva 

um certo choque, né? De fazer oficinas, fazer isso aquela coisa de ter que 

passar uma lista, de ter que ter a data de ter a hora. E assim, tinha muito 

medo de acabar transformando aquilo que eles chamavam de brincadeira de 

outra coisa chata. Porque, antes quando os meninos falam, quando o seu 

próprio Deba fala “que a gente não pode deixar a nossa brincadeira acabar”, 

e aí de repente você transformar isso numa coisa que tem lista de presença 

que tem horário, então, a gente tá acabando com o teor da brincadeira, uma 

coisa lúdica para se descontrair no final da tarde e tal, eu tinha muito receio 

disso. Mas, ainda bem que os tramites burocráticos não conseguiram impedir 

não, então hoje tá sendo uma brincadeira mais que inclui algumas coisas que 

eles estavam querendo:  uma caixa de som, um microfone, instrumentos que 

eles tinham, mas que estavam bastante velhos e assim... E como tinham uma 

quantidade maior de jovens é eles queriam fazer um som mais alto, então 

tinha que ter mais instrumentos para tocar (Giselma, março de 2012). 

 

O público-alvo do projeto seria contemplar trinta jovens, da faixa etária dos 17 aos 29 

anos. Entretanto, surgiram outros jovens que não se encaixavam dentro dessa faixa etária e já 

participavam antes e queriam fazer parte do projeto.  

 

Aí tinha meninas de 12, 13, 14 anos que dançavam que só, tocavam que só, e 

agora num vai ganhar [usufruir dos materiais conseguidos dentro do projeto], 

não? Aí foi feita uma conversa que naquele momento tínhamos que seguir 

todas aquelas regras, mas que posteriormente isso teria que ser uma coisa do 

grupo, ficava a critério deles (...) Outra coisa, também bem bacana que eles 

conseguiram, foi a questão da máquina fotográfica, dos registros que eles 

não tinham. Tudo registrado só na mente e na oralidade mesmo e a partir de 

agora não, tem registro fotográfico. E bem bacana que acaba despertando 

outras habilidades no caso de fotografar, todo mundo revezava, todo mundo 

queria ser fotografo. Todo mundo tinha que escrever um pouco que estava 

acontecendo ali, todo mundo tinha que ser locutor, tinha que falar. Foi 

massa, porque foi um momento de descoberta também. O potencial que a 

juventude tem a juventude negra de Capoeiras. (Giselma, março de 2012). 
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Considero oportuna a reprodução de mais um trecho da conversa realizada com a 

interlocutora supracitada: 

 

Samara: Você avalia como importante essa participação da juventude? 

 

Giselma: Considero importante porque é um marco de certa forma na 

comunidade. É a gente ver uma atuação de uma coisa que já exista desde que 

a comunidade existe que essa manifestação cultural existe, mas que os 

jovens só podiam ver. E acho que as crianças nem ver podiam e de repente 

passam eles a fazer aquilo que antes só podiam observar. E você repara que a 

mudança acontece a todo o momento, a exemplo, do senhor, seu Mestre 

Deba que deve tá com seus sessenta anos que o pau-furado só podia ser 

brincado por homem e quando chega um determinado momento que a filha 

dele pede o consentimento e ele concorda é uma satisfação muito grande. 

Imagina você entrar no ambiente masculino e hierárquico, porque seu 

Deba,tá ali para mostrar a sua hierarquia, ele tá sempre arrumado, engomado 

e de repente você deparara com uma jovem negra liderando essa questão.  

 

Samara: Eu percebi que as meninas têm mais participação ativa nas 

atividades, interagem mais do que os meninos. 

 

Giselma: É assim, tanto é como na palestra que você falou sobre Racismo, 

quando foi aberto para que os públicos presentes pudessem falar e tal, as 

meninas arrasaram lá, falaram bastante, timidez ali não rola muito não. Aí a 

gente percebe que são as mulheres que estão com a escolaridade maior que 

estão na faculdade isso vai transbordando para outras esferas. 

 

Em outro momento, Ana Cleide fala da contribuição de Giselma para o 

desenvolvimento da iniciativa: 

 

Giselma ajudou, e até hoje continua ajudando, porque se não fosse também 

ela, esse momento não estaria acontecendo. Porque é importante agarrar tudo 

que vier, porque daqui a algum tempo são os filhos de vocês que vão está 

aqui pra fazer parte desse grupo (Ana Cleide, Abril de 2011).  

 

3.3. Acompanhando os passos: encontros, oficinas e palestras 

 

Durante a vigência do projeto “Pau-Furado Juvenil” que também é o mesmo nome do 

grupo nos meses de: fevereiro à  maio do ano de 2011, pude acompanhar as atividades da 

iniciativa durante os meses de abril e maio. Os encontros foram realizados nos sábados no 

turno matutino ou vespertino. Nesses pude perceber a maneira como estavam sendo 

conduzidas as reuniões, os encontros, as palestras como se dava o processo de ritualização das 
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reuniões do projeto, sobretudo, o papel que as lideranças juvenis desempenham nesses 

espaços. 

As atividades do projeto Pau-Furado Juvenil se dividiram em: “oficinas” e “palestras”. 

As oficinas tornou-se uma nova forma de transmissão de conhecimentos, o foram 

direcionadas para o aprendizado da dança do pau-furado, para os ensaios e para realização de 

reuniões sobre o andamento das ações que envolvia o Pau-Furado. As ações do projeto foram 

realizadas no Ponto de Cultura
40

 “Baobá”.  

A implantação do Ponto de Cultura Quilombola “Baobá” ou “A barrigudinha”, como 

é conhecida em Capoeiras refere-se a árvore nativa do continente africano, emblema nacional 

do Senegal, Baobá (andasonia grandieri), devido ao diâmetro do tronco, existe uma 

“barrigudinha” em umas das estradas que conduzem até o quilombo, para que percorre o 

distrito de Jundiaí. A consolidação do ponto de cultura ocorreu no ano de 2009, através do 

projeto que teve como parcerias: o Ministério da Cultura e a Fundação Cultural Palmares. 

Naquele ano foram desenvolviam oficinas de trançados, percussão, dança e estética afro, entre 

outras atividades. Esse espaço de interação durante a vigência inicial de sua construção e 

implementação contou com a presença de outras comunidades que atualmente se encontram 

em processo de formação quilombola: Grossos e Pavilhão, comunidades que apresentam 

laços de parentesco com Capoeiras, localizada no distrito vizinho, Bom Jesus (FREIRE, 

2009). 

É interessante notar que o Ponto de Cultura- Baobá da comunidade quilombola de 

Capoeiras se insere dentro das propostas de políticas culturais, de acordo com a noção 

sugerida pelo antropólogo argentino Néstor Canclini (2005), as políticas culturais resumem-

se:  

 

Al conjunto de intervenciones realizadas por el estado, las instituciones civiles y los 

grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer 

las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden 

o de transformación social (CANCLINI; 2005:75). 

  

                                                           
40

 Segundo definição dada pelo Ministério da Cultura, Ponto de Cultura são iniciativas desenvolvidas pela 

sociedade civil, que firmaram convênio com o Ministério da Cultura (MinC), por meio de seleção por editais 

públicos, tornam-se Ponto de Cultura e fica responsável por articular e impulsionar as ações que já existem nas 

comunidades. O Ponto de Cultura não tem um modelo único, nem de instalações físicas, nem de programação ou 

atividade. Um aspecto comum a todos é a transversalidade da cultura e a gestão compartilhada entre poder 

público e a comunidade. 
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A consolidação de um Ponto de Cultura em Capoeiras aponta para as dinâmicas 

recentes de mobilização política do grupo, maiormente, através das redes e alianças que são 

estabelecidas nos níveis Federais, Estaduais e Municipais concretizadas nos encontros, 

seminários e conferências sobre a questão quilombola, nas quais o grupo articula em prol de 

uma singularidade cultural com vistas à implementação de políticas públicas específicas. No 

Rio Grande do Norte, além do ponto de cultura em Capoeiras existe outro ponto de cultura 

quilombola na comunidade quilombola de Boa vista dos Negros, localizado no município de 

Parelhas. 

Outro adendo que considero importante são os objetivos almejados com a instalação 

do ponto de cultura, extraídos do folder de apresentação do projeto, dentro eles, destaco 

alguns pontos que são fundamentais para compreensão do que se propõe: 

1. Fortalecer a Coordenação Estadual de Quilombos do RN, resgatando a 

valorização da população negra e sua auto-estima; 

2. Divulgar a importância da cultura afro por meio do desenvolvimento de 

atividades sócio-culturais. 

A proposta teve também a pretensão de abarcar as comunidades quilombolas que 

compõem a Coordenação Estadual de Quilombos do RN
41

. Durante as observações 

participantes nas oficinas do ponto de cultura e das conversas informais com o público alvo 

do projeto
42

, principalmente com jovens, foi possível apreender, o ponto de vista do 

pesquisado sobre o referido projeto. Naquele momento, pude compreender por meio das 

conversas que os sujeitos de Capoeiras, vêem-se diante de um novo momento rumo à 

formação de uma singularidade cultural dentro de um campo de possibilidades. Entendo que a 

singularidade cultural acionada é relacional, situacional e provisória. Desta forma, para o 

grupo, o ponto de cultura visa ser mais um espaço de formação e qualificação com vistas à 

inclusão social, por meio de atividades culturais e políticas que possam alcançar adultos, 

jovens e crianças em suas ações. Percebo que as ações do projeto resultaram na proposta de 

atividades que oportunamente, reforçam a importância da organização política, histórica, 

cultural e representativa dos quilombolas na efetivação das políticas públicas em suas 

comunidades.  

                                                           
41

 Ou pelo menos as lideranças dessas comunidades: Pavilhão( Bom Jesus), Grossos( Bom Jesus), Moita Verde 

(Parnamirim), Nova Descoberta( Ielmo Marinho), Gameleira( São Tomé), Jatobá( Patu). 
42

 Durante o ano de 2009, quando da elaboração do trabalho monográfico para o curso de graduação em Ciências 

Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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É neste espaço onde se desenvolvem o projeto Pau-Furado Juvenil e da Swingueira 

Quilombola que abordarei no próximo tópico. As ações do Pau-furado Juvenil eram iniciadas 

com a fala de um jovem ou uma jovem que anunciava os nomes dos patrocinadores do 

projeto. Conforme, podemos demonstrar com a apresentação de Ziel que obedecia a mesma 

ordem em todos os encontros, lia-se os nomes dos patrocinadores que estavam anotados em 

um papel e eram mencionados por vezes, no microfone: 

 
Dando inicio ao encontro, vamos agora fala dos nossos patrocinadores: programa 

Mais Cultura, Projeto Pau-Furado Juvenil. Participação do Governo Federal, 

Ministério da Cultura, Programa Mais Cultura, Banco do Nordeste e Fundação José 

Augusto (Abril de 2011). 

 

Em seguida, dava-se inicio a proposta esperada para aquele dia, na qual muitas vezes a 

atividade esperada não ocorria da maneira em que foi planejada, por vezes, alguns jovens que 

participam do projeto estavam envolvidos em cursos profissionalizantes que ocorriam nos 

distritos vizinhos, outras vezes ocorria jogo de futebol, ensaio da quadrilha junina, ainda 

assim, os jovens participavam da proposta em questão. A liderança Ana Cleide, em umas das 

suas interlocuções argumentou sobre a importância do projeto. Entre as falas, considero 

elucidativa esta sobre a iniciativa:  

 
Muitas vezes a pessoa não está nem aí, com uma coisa que é tão importante para 

nossa comunidade. Temos que preservar a nossa cultura, agarrar com todas as 

forças, porque não foi fácil esse projeto, com essas oficinas, só eu, Pai, Giselma e 

Maria sabem a dificuldade que a gente teve... Porque é importante agarrar tudo que 

vier, porque daqui a algum tempo são os filhos de vocês que vão está aqui pra fazer 

parte desse grupo (Abril de 2011). 

 

No mesmo dia, Cleide fez referência à entrada de pesquisadores provindos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e como esse fato é importante para o Pau-

Furado que de acordo com a liderança não é tão valorizada como se espera em sua 

comunidade. 

 

Muitas pessoas ainda não estão dando valor a nossa cultura, que é uma cultura tão 

rica porque, assim, quase todos finais de semana vêm representantes de fora pessoas 

de fora, da UFRN que vem fazer pesquisa. É muito bom ter essa cultura dentro da 

comunidade, é isso que eu queria dizer nessa tarde, obrigada. 

 

Posteriormente a sua fala, no tom de afirmação e reconhecimento daquela palavra 

proferida pela interlocutora, os jovens que estavam presentes neste dia vibraram com a 

exposição acima, os meninos tocaram os tambores freneticamente e aplausos foram extraídos 
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do grupo. O momento de descontração e de reconhecimento do grupo seguiu durante este dia, 

foi solicitado a apresentação de cada pessoa que se encontrava no local que iniciava 

informando o nome, a idade e o estado civil que por vezes, quando pronunciado o “estado 

civil”, era seguido por risadas, pois diziam que “estou enrolado”, “ a procura”, “solto na 

pista”, além disso informavam  a função que desempenha dentro do grupo, se é relator(a), 

fotógrafo(a), dançarino(a) do projeto e fora do grupo, se seria estudante ou trabalhador. As 

falas nos encontros do projeto passaram a ser verbalizada através de microfones e caixas de 

som, adquiridos pelo orçamento do mesmo, novas formas de interlocução com os presentes 

vão sendo acionadas. 

 Quando havia palestras, os momentos destinados para os ensaios eram conduzidos de 

maneira breve para possibilitar a fala do palestrante do dia. Durante o acompanhamento das 

reuniões do grupo ocorreram duas palestras, uma realizada por uma quilombola residente na 

comunidade quilombola de Moita Verde, localizada no município de Parnamirim, a Silvana 

Rodrigues pertencente a  Coordenação Estadual de Quilombos do Rio Grande do Norte. A 

palestra proferida teve como tema as políticas de ações afirmativas
43

 para a população negra, 

em especial, as políticas voltadas para o acesso e permanência de negros (as) nas 

universidades seja ela pública ou privada. 

No dia da palestra da Silvana, houve um contratempo, pois a palestra estava prevista 

para acontecer pela manhã, ocorreu à tarde, causando surpresa na palestrante que se 

programou para o período matutino, uma vez que a tarde havia outro compromisso. Apesar do 

imprevisto a tarde seguiu com a programação postergada. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Para maiores explanações do que se trata as chamadas as ações afirmativas , ver  a publicação de Gomes 

(2001). Este retrata que as ações afirmativas “Consistem em políticas públicas (e também privadas) voltadas à 

concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação 

racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. Impostas ou sugeridas pelo Estado, por 

seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, elas visam a combater não somente as 

manifestações flagrantes de discriminação de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade”. (Gomes, 

2001:6-7). 
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Os “jovens” quilombolas ficaram atentos a comunicação da Silvana Rodrigues, 

Fátima, umas das “jovens” mais ativas do grupo, no que condiz a fala e envolvimento nas 

atividades, realizou perguntas a respeito das cotas nas universidades, indagava quais as 

regiões do estado brasileiro que esse modelo estaria implementado. Outro “jovem” relatou da 

situação precária em que se encontra o ensino público local, “como é que vou terminar os 

estudos, se na escola que estudo, mal acontece as aulas faltam professores?”. Silvana 

Rodrigues estimulou o público a continuar a estudar, apesar das adversidades encontradas, 

instigou aos “jovens” presentes a fazer outros processos seletivos, como o Enem (Exame 

Nacional do Ensino Médio), o ProUni (Programa de Universidade Para Todos), Fies (Fundo 

de Financiamento Estudantil),  que são programas de ação afirmativas (no caso do ProUni) do 

Fotografia 19: Dia de Palestra. De pé a 

Ana Cleide. Fonte: pesquisa de campo, 

Samara Freire, 2011. 

Fotografia 20: Jovens relatando casos de 

racismo. Fonte: pesquisa de campo, 

Samara Freire, 2011. 

Fotografia 21: A juventude quilombola 

de Capoeiras e seu Deba, o “mais-velho” 

entre o grupo. Fonte: pesquisa de campo, 

Samara Freire, 2011. 

Fotografia 22: A palestrante Silvana 

Rodrigues. Fonte: pesquisa de campo, 

Samara Freire, 2011. 
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Governo Federal para aqueles que querem cursar uma faculdade pública ou privada, outras 

estratégias de acesso ao ensino superior.  

Silvana relatou a sua experiência, em cursar Serviço Social numa instituição particular 

em Natal por meio do Fies, umas das poucas que se afirma enquanto jovem quilombola a 

cursar uma faculdade, outro exemplo é uma “jovem” da comunidade quilombola de Acauã 

(RN) que cursa Direito em uma instituição também particular em Natal. No grupo pesquisado 

quando estes finalizam o ensino médio, poucos são os que freqüentam o ensino superior, e 

quando terminam o Ensino Médio, cursam faculdades particulares, a exemplo, da UVA- 

Universidade Veiga de Almeida grande parte realiza o curso de Pedagogia nos finais de 

semana em Macaíba. 

 A outra palestra, proferida pela minha pessoa, conforme convite realizado por Cleide 

e Giselma, cuja temática foi abordagem da questão do racismo enquanto crime na legislação 

brasileira. São de certa forma agendas temáticas pautadas dentro do movimento social, como 

“racismo” e “cotas”. A palestra da qual foi convidada me expuseram a problemática do 

Racismo no qual deveria abordar as leis existentes para combater esse tipo de crime na 

constituição brasileira, ao aceitar o convite visualizei como uma boa oportunidade para 

interagir com o grupo ao qual estava dialogando. 

 No primeiro momento da exposição, apresentei didaticamente com o auxilio do data 

show as definições de racismo, preconceito e discriminação, assim como, uma breve 

apresentação  da lei de 7.716/1989 de 05 de Janeiro de 1989, conhecida como Lei Caó, que  

define os crimes resultantes de preconceito de raça e cor , declara o racismo enquanto crime 

inafiançável e imprescritível, de acordo com constituição brasileira.  Não é demais salientar, 

por ser uma comunidade negra, acaba-se tornando inevitáveis os casos de racismo sofridos 

pelos “jovens”, como apontados no capítulo anterior. Sendo assim, no segundo momento, 

passei a palavra para o público na tentativa de que fizessem perguntas sobre a compreensão da 

explanação e se conheciam alguém que sofreu discriminação racial. Inicialmente, ficaram 

calados, mas logo suscitaram falas em torno da problemática. As meninas interagiram mais, 

fazia mais perguntas, opinavam, davam exemplos, relatavam situações vivenciadas por elas, 

casos de preconceitos em lojas na capital, na escola em que estudam, no ambiente de trabalho. 

Além do convite para ministrar a palestra constantemente fui “solicitada para “ajudar” 

nas atividades em que necessitassem de “ajuda”, como por exemplo, passar algum vídeo-

documentário, ligar o data show do Ponto de Cultura, utilizar o meu notebook, tirar fotos, 
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gravar vídeos, fazer entregas das camisetas e calções do projeto Pau-furado juvenil, passar a 

lista de presença, ensinar alguns “jovens” nas atividades escolares, imprimir trabalhos 

escolares, essas são algumas funções no qual a pesquisadora foi cooptada.  

 Nos encontros passei a visualizar como os “jovens” interagiam e participavam das 

atividades locais. Nas reuniões, me chamou atenção a participação em grande escala das 

meninas, em detrimento dos meninos. A participação que incluía desde o abrir o Ponto de 

Cultura até resolver questões mais burocráticas: abrir conta bancária para receber o dinheiro 

do projeto, passar a lista de presença, fazer ata de reuniões, mobilizarem o grupo, organizar as 

atividades do Ponto de Cultura, planejar a Noite Cultural, além das falas onde as meninas se 

posicionavam, argumentavam de modo mais preponderante do que os meninos. É elucidativa 

a colocação de Cleide quando afirmou conversando comigo que “nós, meninas, que temos 

mais agilidade”. A questão da “agilidade” ou falta dela, foi um do fator destacado para a 

tímida participação dos meninos dentro do processo de organização do grupo. Percebi desde o 

inicio da minha pesquisa em Capoeiras, aqui também me referindo a pesquisa de conclusão de 

curso em Ciências Sociais no ano 2009, que a presença das mulheres nas atividades públicas e 

políticas é uma constante são elas nas maiorias das vezes que saem vão participar de reuniões, 

eventos, são as que perguntam mais, são articuladas com pessoas de fora da localidade, são 

elas que constantemente vão a Natal a trabalho como atividade remunerada, enquanto o 

marido ou parentes próximos ficam em casa cuidando dos filhos, são elas que dão 

continuidade aos estudos, ou pelo menos, se esforçam se comparando com os homens, essas 

prerrogativas também são vivenciadas pelas “jovens”, elas interagem mais, se posicionam em 

detrimento dos meninos que se apresentam de forma mais tímida. Esses são alguns 

apontamentos para pensar as relações de gênero que são estabelecidas dentro do grupo.  

Quando não apareciam “jovens” suficientes para acontecer as atividades programadas, 

uma conversa numa manhã de sábado foi elucidativa no sentido de exposição das queixas e 

dificuldades apontadas por dois “jovens” que considero crucial para uma tentativa de 

mobilização do grupo de jovens, estou me referindo a Cleide e a Josuel, comumente 

conhecido por, “Ziel”.  

Neste dia, me relataram da dificuldade de conseguir o histórico de conclusão de 

Ensino Médio, aqueles que terminaram estavam necessitando do documento para fazer o 

processo de seleção do vestibular, além do relato ao desestímulo em participar das atividades 

de engajamento social na comunidade, do envolvimento e uso cada vez mais cedo do 



126 

 

consumo de bebidas alcoólicas, a cachaça e a cerveja.  Mencionaram também as atividades 

em que desenvolvem para a construção de um bem estar social da localidade a forma que 

encontraram para solucionar problemas cotidianos e rotineiros, como é caso vivenciado por 

Cleide na marcação de consultas da população local, maiormente os “mais-velhos”, como 

apontado no capítulo anterior, observemos: 

   

Porque as pessoas daqui não sabem levar as coisas daqui para procurar um meio de 

resolver, por exemplo, a questão da marcação de exames. Menina, para marcar é 

uma dificuldade grande na secretária, isso eu pude observar. Aí eu fico analisando, é 

um descaso grande, tinha até idosos daqui na fila lá que eu observei, idoso não tem 

prioridade?! Lá não tem prioridade. Muitas vezes, a pessoa sai daqui para Macaíba 

marcar exames, pagando passagem, quando chega lá não marca (Cleide, Abril de 

2011). 

 

De certa forma esse engajamento foi auxiliado pela imagem do pai que possui 

visibilidade dentro de Capoeiras e também fora dela, por ser uma figura emblemática da 

cultura local possibilitou a inserção da “jovem” na administração pública do município, 

dialogando diretamente com os gestores municipais.  

Durante a conversa foram surgindo outros relatos dessa vez partindo das colocações de 

Ziel, em alusão aos moradores do local como “nosso povo”, o que aponta para uma noção de 

pertencimento ao grupo, o de pensar no plural, de acordo com sua fala: 

 

Uma outra coisa que estamos também tentando para o nosso povo, é se reunir com o 

sindicato rural o número do IS, da identificação Social, tem muitas que tem da 

família que é aposentada, mas tem outros que não que no projeto de cisterna, tá 

pedindo o número do IS que não tiver, não vai ter a cisterna. 

 

E novos apontamentos vão surgindo como se pode verificar em relação aos jovens e 

sua participação na vida social da comunidade e para além dela, nos encontros, nas reuniões 

tornam-se reveladoras do processo de aprendizado da interlocutora em questão: 

 

(...) E outra coisa que eu estava observando aqui em Capoeiras também, tem jovens 

de 16 até 17 anos que não tem documento completo, outro negócio grave. A 

secretária de Educação e assistência social faz esse tipo trabalho só não tira CPF, 

mas carteira de trabalho. Se aqui tivesse assim, uns dez jovens que fizesse um 

trabalho que a gente tá fazendo (Cleide, Maio de 2011). 

 

Relevante salientar para a percepção que as reuniões vão despertar no grupo, 

destacando assim a importância desses encontros na vida social, como apontou, Cleide: 
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O pessoal diz que Capoeiras não vai para frente, mas cabe a população aqui também 

ajudar, não é só. Ah! Muitas vezes o povo dizem, ninguém vai para reunião hoje 

não? Porque é Maria (vice-presidente da associação quilombola dos moradores de 

Capoeiras), é Manuel Batista (atual presidente da associação) e não tem o que falar. 

Mas eles já vão na reunião para dizer o que acontece para trazer para cá. Outra coisa, 

o pessoal daqui tem raiva de reunião, não vão apreender as coisas nunca, porque 

reunião e palestra é aonde você aprende as coisas, e ninguém me ensinou não. Sabe 

o que eu fazia para aprender as coisas?! Eu pegava jornal, eu pegava livros. Porque 

muitas vezes você tem direito das coisas e não sabe, tem um estatuto de lei federal lá 

em casa, do que o cidadão tem direito, foi a partir daí que eu comecei a ter visão das 

coisas, para você aprender as coisas, não é só em reunião não, pegando um livro 

falando sobre os direitos humanos, pegando uma revista, pegando um jornal e daí 

que você aprende. Se eu não fosse, nas reuniões, se eu não estivesse participando 

das reuniões dentro desse projeto( Pau-furado juvenil) eu estava nadando, eu não ia 

saber de nada (Maio de 2011). 

 

A acuidade que as reuniões adquirem servem como ponto para o aprendizado, de 

acordo com o relato da jovem: 

 

Parte das coisas que eu resolvi, Giselma, pai, Maria, seu Manuel não podia ir, eu 

resolvi, eu que abrir conta, tirei Xerox de documentação, dei entrada na Caixa 

(Econômica), eu que sempre estava na Fundação( José Augusto) para saber...Tudo 

isso eu aprendei através de palestras e reuniões... É um beneficio para o grupo, mas 

só que através de informação que eu não tinha obtido, eu não ia saber comandar. Por 

isso que eu digo, aqui em Capoeiras é assim, não precisa ser nem dez jovens, uns 

seis jovens que nem eu e Ziel eu acho que ajudaria mais. Tanta coisa simples aqui 

que o povo não sabe informação eu fico bestinha... Mas eu acho assim, que aqui 

também caberia, como aqui tem poucas professores formados na comunidade, eu 

acho que deveria tá passando um pouco isso para a juventude daqui. 

 

A questão do histórico ninguém sabia, foi através de uma reunião escolar e colegas 

que conheço me falaram... As coisas funcionam, mais ou menos assim na minha 

opinião, você tem que participar do sindicato, eu participo muito do sindicato de 

Bom Jesus, o pessoal manda me chamar também, e assim por diante...Eu também 

não gostava de reunião não, tinha pavor de reunião, eu aprendi com Maria. Pai é 

uma pessoa que não sabe ler, mais inteligente, não é porque o meu pai não. Ele é 

uma pessoa inteligente, pai participava de reunião há muito tempo, muito antes, 

muito tempo, tudo que tinha aqui o povo chamava pai, às vezes ele nem sabia do que 

se tratavam, mas ia. O pessoal botava ele dentro do carrinho e ia se embora. Quando 

ele chegava, já era tarde da noite, naquela época eu nem me interessava por essas 

coisas, eu tinha pavor de reunião... Aí teve uma vez que eu e Paula (irmã) fomos 

nessa reunião, menina nessa reunião demorou, demorou... Aí a partir daí eu comecei 

a ir em reunião, eu aprendi também muitas coisas a partir de pai, pai levava muito a 

gente, todo mundo lá em casa é desenrolado graças a pai (Maio de 2011). 

 

As reuniões e as palestras são espaços privilegiados para o aprendizado e diversas 

vezes são negligenciados pelos moradores em geral, como apontou Cleide, “Eu também não 

gostava de reunião não, tinha pavor de reunião, eu aprendi com Maria”. O “aprender” com 

uma pessoa “mais-velha”, seja ela parente próximo ou não. No caso, é ressaltada por Cleide, o 

conhecimento adquirido por meio de seu pai, esta ia para as reuniões sem saber do que se 
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tratava, ele levava consigo os filhos, desta forma, o acompanhamento das reuniões somado ao 

investimento da vice- presidente da associação que instigou a “jovem” a participar dos 

trabalhos locais. A “não participação”, por vezes, não ganha maiores legitimidades, por serem 

os encontros conduzidos por pessoas próximas que estão ali sempre por perto e que 

consideram não haver a necessidade de terem um momento formal para repasse dos assuntos 

locais, a questão do: Porque é Maria, é Manuel Batista e não tem o que falar. Mas eles já vão 

na reunião para dizer o que acontece para trazer para cá. Outra coisa, o pessoal daqui tem 

raiva de reunião, não vão apreender as coisas nunca (...). 

A passagem pelas reuniões que acontecia dentro do sindicato rural de Bom Jesus, 

município vizinho a Capoeiras, corroborou para o apreço e de certa forma, para uma 

conscientização, “é um beneficio do grupo”, destacando o lugar que esta participação 

desempenharia, somado ao interesse e investimento pessoas nas leituras, “porque muitas 

vezes você tem direito das coisas e não sabe (...) a partir daí eu comecei a ter visão das 

coisas”. O “ter visão das coisas”, funciona como uma maneira de perceber a realidade social 

em sua volta, de deter conhecimento sobre fatos antes desconhecidos. 

Outras vezes, as oficinas eram interrompidas por repórteres ou pesquisadores que 

chegavam até a localidade. Fato interessante ocorreu na véspera da programação da Noite 

Cultural acontecia um encontro com a juventude para divisões de tarefas do dia 21 de maio 

dia da comemoração da Noite Cultural de Capoeiras e que marcava também o final do 

projeto. A reunião estava marcada às dez horas da manhã, após cinqüenta minutos, grande 

parte dos “jovens” convidados não havia comparecido, com exceção de Ziel, Cleide e Maria, 

posteriormente, as “jovens”, Raissa e Fátima apareceram, Raissa participou um pouco da 

reunião e posteriormente Gabriel (participante das atividades do ponto de cultura) que estava 

passando na rua naquele instante foi convidado a participar. Bem, enquanto a reunião não 

começava, chegam Maria e Ziel dentro de um carro, com dois rapazes, um foto jornalista e o 

outro pai do repórter, estes foram à Capoeiras no intuito de entrevistar a poetisa da 

comunidade, a Ana Cleide. O repórter se direcionou a mim e perguntou se eu seria a Cleide. 

Cleide neste momento estava a usar o meu computador a fim de elaborar um certificado de 

participação no projeto pela apresentação da palestra do dia anterior. Contundo, apresentou 

dificuldades com a máquina, escrevia e não compreendia o que estava escrito, precisou de 

ajuda na digitação. Parou o que estava fazendo e foi para a entrevista, o repórter entrevistou-a 

rapidamente, antes de iniciar a entrevias esta olhou para o gravador do repórter, este percebeu 
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a ação e falou: “finja que ele não está aqui”.  Cleide afirmou que se envolveu com o 

movimento da juventude em Capoeiras no ano de 2005, e que trabalha com a poesia de rima, 

que tem inspiração em Auta de Souza
44

, falou do projeto aprovado através do Programa “Mais 

Cultura” do Minc (Ministério da Cultura), argumentou que cada “jovem” dentro deste 

desempenhava uma função, e no final, discorreu sobre a participação dos “jovens” em 

processos seletivos para cursar um curso superior, no último ano, apenas três pessoas tentaram 

o Enem, ela e mais três meninas. O repórter era da UFRN, da agência FOTEC, embora 

informasse que a reportagem estaria disponível no dia seguinte a mesma não foi encontrada. 

 Cleide possui um caderno vermelho que consta assinaturas de indivíduos que 

realizaram algum tipo de pesquisa na comunidade. A minha assinatura consta no tal caderno 

vermelho, o repórter também teve que assinar. Havia assinaturas de professores da UFSC, e 

uma autorização de imagem anexada ao caderno, com autorização de imagens da Cleide para 

o projeto: “Relendo o mundo pelas histórias da vida: Memorial da comunidade remanescente 

de quilombo de Capoeiras” trata-se de um documentário produzido por de uma turma de 

Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Muitas vezes, presenciei a passagem da Ana Cleide até o Ponto de Cultura, para 

chegar até o estabelecimento sempre passava em frente a casa onde eu estava, diversas 

ocasiões, fui até o Ponte de Cultura junto a “jovem”, outras, a via passar no caminho. Quando 

a chave do Ponto estava na casa de Maria esta passava em sua residência conversa um pouco 

e partia. Cleide chegava antes de todos, abria o ponto, organizava o salão, o espaço central, 

bem como, a lista de presença do dia. Aos poucos, os “jovens” viam que o Ponto estava 

aberto e chegavam, se cumprimentavam, passavam a conversar, a solucionar questões que 

evolviam o grupo, para depois, começar a ensaiar.  

Os ensaios contavam com a presença do mestre “Deba”, o “mais-velho” exceção que 

participa do Pau Furado Juvenil, este atua como marcador do grupo toca os tambores, dança e 

canta o Pau- Furado, está sempre com o apito na boca instigando os participantes do grupo, e 

gosta de se chamado, por “mestre” Deba. Quando havia pessoas suficientes para acontecer as 

atividades, sempre no início de cada encontro,um “jovem” pronunciava os nomes dos 

patrocinadores da iniciativa, como destacado anteriormente,  e o que iriam desenvolver 

naquele dia. As cadeiras dos encontros eram posicionadas em forma de círculo, uma “jovem” 

caminhava com a lista de presença passando de cadeira em cadeira recolhendo a assinatura 

                                                           
44

 Poetisa da segunda geração romântica, nascida no município de Macaíba no ano de 1876. 
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das pessoas presentes. Maiormente, a concentração de meninas presentes sobressaia as dos 

meninos numericamente.  

Ao término do projeto que durou quatro meses, na ultima reunião do grupo, véspera da 

Noite Cultural, foi significante a fala de Cleide e Maria sobre o processo de construção e a 

tentativa de dar continuidade ao grupo. A alocução de Cleide ocorreu durante uma oficina do 

Pau-furado juvenil, a ressalva da cultura local e o “privilégio” desta mesma cultura ser 

reconhecida por agentes externos, a intensa participação das meninas a frente do grupo, a 

questão de se trabalhar em prol do grupo sem receber um retorno financeiro, foram pontos 

destacados, e no final, a indagação direcionada a estudante de antropologia. 

  

Porque assim, não é qualquer pessoa que faz o que eu e pai tá fazendo não. A festa 

não ia acontecer de tão cansada que estou, mas o povo dizendo depois que você fez 

tudo isso, merece uma festa. Se fosse por mim, não teria festa, só deus sabe como 

estou aqui, as minhas pernas, o meu corpo todo doendo de andar em Natal de um 

lugar para outro. O que eu fiz foi para comunidade, eu vou dizer de novo, eu não 

ganho nada com isso, mas o que eu ganho é por ter minha comunidade ter uma 

cultura sendo prestigiada por pessoas da UFRN, não é toda comunidade que tem um 

privilégio grande ter pessoas da universidade dentro da nossa comunidade. 

Praticamente, somo nós mulheres que sustentamos o pau-furado, é eu, Raíssa, 

Fátima, e essas meninas assim, somos nós mulheres que sustentamos. Quero dizer 

que foi bom trabalhar com a juventude, não foi muito bom porque foi corrido 

demais. Mas graças a Deus, deu para alcançar a meta. O que a gente fez aqui para 

comunidade outra pessoas não fazeria não. Qual é outra pessoa que faria trabalhar de 

graça?Não é não, Samara?! (Cleide, maio de 2011). 

 

Mais uma vez é possível perceber na colocação de Cleide o destaque para a 

participação e envolvimento das mulheres no processo de reorganização do Pau-Furado. 

Em seguida, Maria que estava à frente da Associação de Moradores Quilombolas de 

Capoeiras, comentou sobre a experiência do projeto e a importância da dança para o grupo.  

 
Só quero dizer que terminou o projeto, mas que nossa cultura, a dança tá começando 

agora. Mas a nossa missão começa agora para a gente valorizar mais aquilo que a 

gente tem. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais no decorrer 

dessas oficinas, de tudo isso que aconteceu, o que seja essa dança para gente e o que 

representa para a nossa comunidade. E dizer que associação está aberta, eu como 

presidente está aberta, para vocês jovens, o que vocês tiverem em mente, a 

associação está aí para apoiar (Maria, maio de 2011). 

 

Em outro momento, numa reunião com os “jovens” que participam do Pau-Furado no 

mês de dezembro de 2011, Maria nos relatou o envolvimento da comunidade com a dança em 

questão que ultrapassa gerações: 
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Eu danço o pau-furado, meus avos dançavam. Meu avô conquistou a minha avó 

numa dança de pau-furado, pois é isso não é interessante pra dizer?! De noite fazia 

uma fogueira deste tamanho (gesticula com os braços o tamanho da fogueira) e povo 

lá dançando o pau-furado, bebia, bebia, mas a cachaça era diferente da cachaça de 

hoje, segundo eles diziam. E a vida naquela época era tão melhor, as pessoas 

demoravam mais para morrer, tinha menos doença, às vezes, a pessoa morria de 

velho (risos).  

 

Importante salientar como é feito o “resgate” em relação a dança do pau-furado, em 

relação as imagens  acionadas para invocar as lembranças e memórias do grupo em questão, 

“eu danço o pau-furado, meus avós dançavam”. Dialogo neste instante com  

Maurice Halbwachs (1990) para este as lembranças estão situadas nos quadros de referências, 

nos quadros da memória do grupo social que fazemos parte, nos traz uma idéia de vivência 

presente nas narrativas.  Isso sem dúvida reforça os elementos do grupo social e a manutenção 

do próprio grupo, ligando-os a uma identidade, a uma memória coletiva, enquanto reforça 

alguns elementos culturais que levam a construção de uma identidade e a manutenção desses 

elementos em uma dada tradição, configurando deste modo, o papel da memória coletiva. A 

memória como forma de garantir uma identidade. 

A memória para além de ser um fato individual, é também, uma construção social. 

Quando se é construção social, é moldada pelos grupos em que vivemos, a memória 

individual existe a partir de uma memória coletiva, umas vez que as lembranças são 

produzidas dentro de um grupo, como bem apontou Halbawsch (1990). Importante destacar 

que o sujeito que fala pra mim, fala num contexto de mundo no qual vive, a fala é seletiva está 

situada em determinados quadros, há uma seleção dessas lembranças, o que o sujeito lembra 

está centrado em referências que são coletivas, a partir da fala desse indivíduo é possível 

pensar o mundo coletivo, uma vez que o que se lembra é produzido no coletivo. 

Como escreveu Pollak (1992), a memória é fenômeno social construído 

individualmente e socialmente e nos dá uma importante consideração no que condiz respeito a 

relação entre memória e o sentido de identidade. Conforme este: 

 

(...) a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto 

individual como coletivo, na medida em que ela é também um fator extremamente 

importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um 

grupo em sua reconstrução de si (POLLAK: 1992:204). 

 

E acrescenta, ao final: 
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A construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, 

em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e 

que se faz por meio da negociação direta com os outros (POLLAK: 1992:204). 

 

Pensando a memória como ação construída num processo de vida, discorro agora com 

Paul Connerton (1999:49), quando afirma que: “(...) as nossas experiências do presente 

dependem em grande em grande medida, do conhecimento do passado e que nossas imagens 

do passado servem para legitimar a ordem social vigente”. Neste sentido, as experiências 

compartilhadas por sujeitos no interior de seus grupos contribuem para a construção de 

memória que se torna política, no qual poderá potencializar as reivindicações do presente, 

mais especificamente pensando a dança do pau-furado juvenil e o que isto representa hoje 

para o grupo, não é somente uma dança, mais uma dança que vem de longe e que mostra 

como nas palavras da Ana Cleide, “a cultura viva” ou como na fala de Maria, “através dessa 

dança foi possível o reconhecimento de Capoeiras como comunidade quilombola”, a 

necessidade da construção de uma “história”, de um passado, que tenha como enredo a 

constituição de uma memória coletiva, de um pertencimento que desemboca em sentimentos 

de solidariedade. 

Sendo assim, creio que seja válido apontar para a existência de um momento histórico 

que a “tradição” surge em que certa configuração dos repertórios locais se consolida. Passa a 

existir de um contexto rico de criação e de consequências dos jogos sociais, adotando assim, 

um caráter ideológico. Por outro lado, também se “produz” memória por meio de tecnologias 

novas, a exemplo, das oficinas que servem de aprendizado para os novos integrantes do grupo 

e com isso reforça as técnicas e formas de se dançar o Pau-Furado. 

Como apontou Sara Alonso (2004) o resgate cultural do passado nos grupos os quais 

realizou trabalho de campo, reconhecidos atualmente enquanto quilombos e seus moradores 

como descentes deles são alguns pontos que estão em jogo nas estratégias utilizadas por esses 

agentes sociais, o que envolve processos de invenção e instituição da história e memória do 

grupo. Ao pensar essa invenção, a antropóloga em sua tese, se aproxima da noção de invenção 

de Hobsbawm (1984:11), no intuito de, enfatizar o caráter inovador de implementação de 

certas práticas, contudo, em suas palavras: “(...) o sentido que atribuímos a esta idéia visa 

enfatizar uma dimensão mais dinâmica dos processos, focalizando uma visão menos 

monolítica ou direcionada das ações sociais”.  
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Essas festas que de certa forma aliam “cultura” com “política”, porque são atos que 

certamente irão ser evidenciadas durante o processo de formação quilombola, essas práticas 

são encaradas como fazendo parte da “política”, como espécie de sinal diacrítico da 

comunidade, que poderia comprovar a antiguidade do grupo. Na comunidade quilombola de 

Capoeiras, encontramos naquela localidade, uma festa intitulada: “Noite Cultural”, a ser 

detalhada no próximo tópico, que tem a frente da organização desta atividade, a Ana Cleide 

(jovem, poetisa e brincante do Pau-Furado) e o seu “Deba” que toca o Pau-Furado que juntos 

filha e pai tentam celebrar este momento. Essa celebração vem acontecendo em anos recentes, 

embora a dança do Pau-Furado brinca-se em tempo cronológico mais extenso, os 

interlocutores apontam que há 100 anos.  

Esta faz parte da “tradição”, ou melhor, da “cultura local”. Dialogando com Georges 

Balandier (1997), no qual informa: “a tradição traduz-se continuamente em práticas, é aquilo 

pelo que a comunidade se identifica” (p.94), e adiante, nos aponta um conceito para tradição, 

“a tradição é a soma de saberes acumulados pela coletividade a partir de acontecimentos e 

princípios fundadores” (p.95). Como me informou Cleide, trata-se de uma celebração que 

ocorre para celebrar a “cultura” local, em particular, para “brincar de pau-furado”, uma 

brincadeira que envolve dança com movimentos precisos e frenéticos, o uso de tambores, 

ganzás e cantigas próprias.  

O intuito dessa festa é estimular a prática da brincadeira dentro de Capoeiras, que “no 

tempo de antigamente” quem brincavam eram homens e quem detinha o conhecimento da 

dança eram os mais velhos, e hoje, se ver em Capoeiras, grupos juvenis e mistos tanto de 

mulheres e homens que brincam o Pau-Furado, e deste modo, perpetuam a “tradição” de seus 

antepassados. Como declarou Cleide, “é pra a cultura daqui não morrer”. Entendo aqui a 

cultura como um processo, se desenvolve dentro das práticas sociais de existência, a cultura 

se constrói fazendo (Bornheim, 1997; Barth, 2000[1989]). Assim, procuro pensar a expressão 

do Pau-Furado Juvenil como fazendo parte da tradição, pensar a tradição como movimento da 

ordem e desordem (Balandier,1997), resultantes de um mesmo processo, pois a tradição tem 

um duplo enfoque, se a tradição que se permanente, a permanência se dá através da 

movimentação, há uma ordem,embora ela se faz pelo movimento, se dá pela transformação. 

Como por exemplo, podemos visualizar no caso do Pau-Furado, que no “tempo de 

antigamente” era uma brincadeira feita exclusivamente por homens, atualmente esta tradição 
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passa por um processo de inovação, não deixando de ser parte da tradição local, incorporando 

na dança crianças e mulheres em seu contexto. 

Essas mudanças, por exemplo, podem ser sentidas quando Ana Cleide faz alusão às 

normas existente no grupo Pau-furado juvenil. Como posto, outrora, o pau-furado era 

dançando em volta de uma fogueira e com uso intensivo da cachaça. Esta ressignificação do 

pau-furado, agora, juvenil e sem o uso do álcool nas apresentações traz novas percepções ao 

grupo.   

 

Existem regras dentro do grupo, eu quero deixar isso bem claro. Os jovens que a 

gente pegar bebendo latinha de cerveja ou cana, não vão dançar, vai tomar punição, 

vai passar três apresentações sem participar, mas não impede de ninguém beber, mas 

isso é um trabalho sério. Tem que ter responsabilidade, e quando vai para fora tem 

quer ter mais responsabilidade. A pessoa que também pegar falando palavrão no 

grupo, vai pegar também punição, três apresentações fora. Todo canto tem regra, 

porque o grupo não vai ter regra, vai ter regra sim! Bagunça dentro do grupo jamais 

(Cleide, maio de 2011). 

 

 

3. 4. “A Noite Cultural” 

 

É dia de festa! No dia 28 de maio de 2011, acordei cedo, por volta das seis horas. Dia 

que marca o encerramento do projeto pau-furado juvenil e que também acontece a Noite 

Cultural de Capoeiras. Ana Cleide, liderança jovem, passa rapidamente na casa de Maria 

(onde eu me encontrava), presidente da associação, e depois parte para o Casarão.  O Casarão 

é o lugar onde a Associação de Moradores de Capoeiras destina para realizar encontros, 

palestras e pequenas reuniões. Posteriormente saio com os filhos de Maria para tomar café na 

casa de sua avó materna. Durante o trajeto, passamos em frente ao Ponto de Cultura 

Quilombola de Capoeiras no qual os meninos do “pau-furado” já se encontravam 

posicionados.  

Após tomar café, parto para o Ponto de Cultura. Naquele instante, acontece a entrega 

das camisetas e calças aos participantes do projeto “pau-furado juvenil”, bem como, são 

proferidas as falas do encerramento das suas atividades. Cleide pede que eu entregue a 

camiseta e calça a ela e a seu irmão, a fim de seja registrado simbolicamente através das 

lentes de uma câmera fotográfica. Neste dia fiquei transitando entre o Ponto de Cultura e o 

Casarão.  
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No Ponto de Cultura vi o Pau-furado ensaiar, bem como, o grupo de percussão 

“Baobá”. No Casarão, ajudei nos acabamentos dos tambores em miniatura (passar verniz, 

enfeitar-los com macramê e identificá-los) que seriam distribuídos as autoridades presentes na 

noite. Josuel conversa sobre a programação do evento, será o apresentador, comentava 

queestava atarefado e preocupado. Lidera também o grupo de percussão e pretendia ensaiar 

quando recebe a noticia das meninas falando que os meninos estavam a beber na lagoa. Mas 

mesmo assim, houve ensaio, até se cogitou deles não se apresentarem, mas se apresentaram, 

sendo o primeiro grupo. 

À tarde chegaram três carros trailers de cachorro quente, hambúrguer e cerveja, se 

posicionaram depois da pista. Do lado de cá da pista, foi destinada aos vendedores locais, no 

qual foram alocadas, a barraca da Pastoral da Criança (vendiam milho, churrasco), a barraca 

do Quilombart, que vendia as artes em fuxicos com direito aos salgados de Maria e seu 

cachorro quente. Do seu lado encontrava-se Francileide, que também compõe o grupo de 

fuxicos das mulheres o Quilombart, bem como, o corpo técnico-administrativo da Associação, 

vendendo bolos de macaxeira, bolo preto, salgados, beiju.  Mais afastado havia um carrinho 

de cachorro quente, vários carrinhos de balas, cigarros, e outras tendas do pessoal de 

Capoeiras. 

De vez em quando, Cleide aparecia no Casarão para pedir “ajuda” na arrumação da 

quadra de esporte. Enfeitamos a grade que separava o palco do público com tnt´s coloridos, 

colocamos os banners do projeto em lugares visíveis e posicionados, coloquei o nome do 

projeto na lista de presença do evento. Isso era por volta das 16h, o palco havia chegado, mas 

o som ainda não, as pessoas estavam chegando para arrumar as suas barracas, pouco tempo 

depois, retorno para casa de Maria, tomo banho e volto. 

Aquele era um momento “absorvente” (Geertz, 1958) para boa parte do campo 

quilombola, seja para os jovens, professores, apoiadores, familiares, seja para as lideranças 

políticas locais instituídas, seja para parte dos mediadores governamentais e não-

governamentais com que o grupo se relaciona. Localmente, significava a articulação de uma 

rede político-familiar (Freire, 2009) através especialmente de alguns de seus jovens dentro da 

agenda recente quilombola. Para o campo quilombola em termos gerais, significava mais um 

momento de articulação entre agentes e afirmação, para o grupo, de etnicidade (Barth, 1969). 

No caso, em particular, representada por uma dança, o Pau Furado (ou Zambê), em sua versão 

juvenil. Dança organizada como projeto político-cultural de fomento de sentimentos de 
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pertença étnica, de produção de índices diacríticos, e de articulação de parte da juventude 

local, por vezes formalmente designada de “juventude quilombola”. 

Como enunciado, é chegado o dia da “Noite Cultural”. Capoeiras está em festa. A 

quadra de esporte onde se realiza o evento, aos poucos se torna repleto de moradores, 

visitantes, pesquisadores, professores universitários, militantes, ONG´s, secretários de 

município, políticos locais. É um momento de grande visibilidade da comunidade, é chegado 

o dia da apresentação do pau furado juvenil, é chegado o dia da apresentação da dança dos 

jovens. 

Porém, antes da apresentação do grupo local, houve outras que incluíam desde o boi 

de reis de distritos vizinhos passando por apresentações de xote da comunidade quilombola de 

Grossos, situado em Bom Jesus, apresentação do grupo de capoeira, apresentação do grupo de 

percussão e dança-afro de Capoeiras para no final da noite ser encerrada com uma banda de 

forró, posterior ao pau-furado juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 23: As crianças tomam conta da 

quadra. Fonte: pesquisa de campo, Samara, 

2011. 

Fotografia 24: Apresentação de Boi de Reis do 

distrito vizinho. Fonte: pesquisa de campo, 

Samara Freire, 2011. 
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Em relação a organização espacial do local, foram posicionadas cadeiras em frente ao 

palco, onde ficavam os convidados, basicamente, pessoas ligadas à prefeitura. Nas laterais da 

quadra localizavam-se a população local, dois policiais faziam a segurança da festa. Fora da 

quadra, se posicionavam os carrinhos de lanches e bebidas, pela proximidade da quadra de 

esporte foram privilegiados primeiramente, aqueles que vendiam produtos diversos e que 

eram moradores da localidade, do outro lado da pista estavam posicionados outros vendedores 

ambulantes de localidades distintas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 25: Apresentação da percussão afro 

de Capoeiras. Fonte: pesquisa de campo, 

Samara Freire, 2011. 

Fotografia 26: Apresentação do Pau Furado 

Juvenil. Fonte: pesquisa de campo, Samara 

Freire, 2011. 

Fotografia 27: Mulheres vendendo milho 

assado e espetos de churrasco. Fonte: pesquisa 

de campo, Samara Freire, 2011. 

Fotografia 28: Barraca com bolos, canjicas, 

doces. Fonte: pesquisa de campo, Samara 

Freire, 2011. 
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Dois “jovens” faziam a locução da cerimônia, Ziel e Bruna. Ziel, pouco antes do inicio 

da Noite, pensou em desistir de fazer a locução da cerimônia, alegaram que era devido ele ser 

evangélico e que os praticantes desta religião são muito intolerantes quanto a festas na 

localidade. Percebi que quem são protestantes não participam de nenhuma cerimônia festiva 

na localidade, seja adulto ou jovem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, aconteceram as falas das autoridades, primeiro da coordenadora do 

projeto Giselma Sacramento: 

 

É um dia muito feliz pra mim e para o grupo Pau-furado Juvenil, hoje é a data que 

marca o encerramento do projeto que durou quatro meses foi muita luta foi muita 

batalha, mas se nós caminhamos nesse ritmo é porque nós acreditamos que nós 

podemos construir e dá continuidade a nossa história que é a cultura negra. 

 

Em seguida o Secretário de Cultura de Macaíba: 

 

 Eu queria dizer da grande alegria, da felicidade de estarmos aqui, prestigiando esse 

grande evento aqui em Capoeiras. Que bom que temos essa comunidade cravada 

aqui no nosso município. E a prefeita sempre está aqui com as ações do município e 

que nós estamos sempre à disposição de todos vocês estará nessa comunidade 

quantas vezes for necessária. Registrar a presença da Casa de Cultura, Fundação 

Jose Augusto, enfim de todas as entidades que estão a frente disso aqui, a Cleide, a 

seu Deba grandes lutadores incansáveis cada vez mais pela valorização da cultura 

negra do nosso município do nosso estado.  

 

Fotografia 29: Os locutores da noite. Fonte: 

pesquisa de campo, Samara Freire, 2011. 
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Posteriormente, Elizabeth Lima, assistente social, ativista do movimento negro no RN, 

ex-coordenadora da COEPPIR- Coordenação de Políticas para Promoção da Igualdade 

Racial-RN, afirmou: 

 

Rio Grande do Norte está em festa, essa comunidade está em festa. Mais uma vez 

mostrando o orgulho de pertencer a uma população que construiu esse país, então 

ficou muito feliz por essa juventude de reafirmar a sua identidade negra parabéns ao 

grupo Pau-furado juvenil pelo esforço desse grupo da juventude está fazendo para 

reproduzir para reformar, re-estruturar uma dança que há mais de 100 anos existe 

nessa comunidade.  

 

Depois, o presidente e o vice-presidente da AMQC falaram da importância daquele 

momento e da iniciativa da juventude para a concretização desse evento, por fim, Cleide 

encerrou a fala, declarando: 

 

Nosso grupo como vocês podem ver é uma cultura que continua viva, então para 

mim que tá passando a frente deste trabalho hoje, então é muito gratificante. Estou 

aprendendo ainda, esse projeto foi para me fortalecer mesmo, estou quase uma 

estagiária dentro desse projeto, daqui uns dias se deus quiser, eu faço um sozinha. 

Então assim, agradeço a Giselma por ter me ajudado, as meninas por darem a 

palestra, Samara. É difícil gente, mas quando a gente quer a gente corre atrás. Toda 

equipe da prefeitura que está nos apoiando, Edilson, Marcelo e a prefeita. Eu e pai as 

dificuldades que a gente tem, a gente faz porque a gente gosta... Com vocês pau-

furado juvenil! 

 

Como podemos perceber a noite cultural foi um momento em que se tornou possível 

perceber as articulações que esta comunidade mobiliza em prol de uma ação, em torno da 

manifestação cultural da localidade que são reforçados e acionados diversos símbolos da 

identidade quilombola de Capoeiras e os “jovens” tem participação explicita neste processo. 

 

 

3.5. A Swingueira Quilombola  

 

Quando retomei a segunda ida a campo nos meses de novembro e dezembro de 2011, 

deparei com um novo movimento ligado a dança e que também concentrava a juventude, 

assistia assim, o desenrolar do grupo, Swingueira Quilombola. Swingueira por se tratar da 

constituição de um grupo que tem como foco o estilo musical do swing, que passo a detalhar 

pormenorizadamente em breve e quilombola por ser o nome escolhido para representar a 

dança em questão, bem como, os seus integrantes. 
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Em um dia de domingo, por volta das 10:00 horas, saio da casa da Maria onde 

costumo ficar hospedada e sigo em direção ao Ponto de Cultura acompanhada por duas 

“jovens”. Quando chego até o local especificado, encontro outros arrumando o Ponto de 

Cultura, enchiam bolas de látex e confeccionavam um cartaz com frases homenageando o 

aniversariante do dia, o instrutor da dança da swingueira, o Gelson. Enquanto, outras meninas 

arrecadavam dinheiro para o frango a ser servido no almoço ao grupo presente, havia ainda 

“jovens” posicionadas dentro da cozinha do Ponto de Cultura preparando a alimentação, 

varriam e arrumavam a sala do prédio. Solicitaram a minha colaboração e ajudei 

financeiramente na compra do alimento, bem como, na compra de ingredientes para o bolo de 

chocolate a ser preparado. Isto tudo para aguardar a equipe de Natal que contava com a 

presença dos instrutores de dança e do coordenador da iniciativa, às 11:00 horas a equipe 

chegou na localidade. Esse foi o clima inicialmente de descontração que encontrei naquela 

manhã do domingo, o primeiro contato com o grupo da Swingueira quilombola. Ressalto o 

fato de grande parte dos jovens que atuam neste fazem parte também do Pau-furado juvenil, 

sobretudo, as meninas. 

Contundo, antes de sair da casa da Maria, esta gravou um vídeo na maquina 

fotográfica que eu estava portando, solicitou a mim, a concessão de uma filmagem a ser 

exibido ao Claudionor, coordenador da iniciativa da swingueira. Na filmagem ela chamou 

atenção para os empréstimos de objetos do Ponto de cultura que estavam sendo feitos sem o 

mínimo de cuidado com o equipamento emprestado, temia o descuido dos mesmos, segundo 

exposição da própria, um “jovem” havia levado um determinado objeto para casa e foi 

entregue danificado. Fui incumbida de mostrar tal filmagem ao coordenador, sob a alegação 

que ela não poderia comparecer ao ponto de cultura, pois estaria ocupada com os fazeres 

cotidiano. 

Após a apresentação do vídeo, senti certo desconforto por ter levado uma noticia de 

advertência ao coordenador da iniciativa que estaria emprestando equipamentos aos “jovens”, 

embora, em seguida, ele argumentou que em nenhum momento estivesse emprestado qualquer 

tipo de utensílios aos jovens e que eles (jovens) que deveriam ter zelo por aquilo que se pega 

emprestado, mas que iria conversar com o grupo sobre esse fato, para não mais acontecer. No 

mesmo dia realizei uma entrevista com o coordenador da iniciativa a fim de compreender 

como se deu inserção da swingueira na localidade, quais seriam os objetivos e o que este 
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esperava com a ação que estava trazendo para Capoeiras, passando assim a compreender qual 

seria a intenção do projeto em desenvolvimento.  

Claudionor é policial militar do estado do Rio Grande do Norte há cerca de dez anos e 

foi convidado para trabalhar no PROERD- Programa Educacional de Resistência às Drogas e 

à Violência
45

, por meio da Secretária de Educação do município de Macaíba, embora tenha 

ingressado no ano de 2011 no PROERD, enquanto educador social na capital, Natal. 

Argumentou que no início do trabalho, ocorreu resistência por parte dos policiais em trabalhar 

em Capoeiras, devido à distância, contudo, por gostar de “aventura”, aceitou desenvolver o 

trabalho, como se pode notar no relato abaixo: 

 

Apesar de que a maioria dos policiais que trabalham aqui tem motos do estado, mas 

claro que é um desconforto pela distância, pela austeridade em pleno sol. Mas eu 

sentir uma angustia muito forte quando as coisas estavam caminhando no sentido de 

não ter as coisas aqui (...) Essa (comunidade) daqui é a mais distante na realidade. 

Então, eu me ofereci, eu gosto da aventura. Essa é a primeira vez que eu trabalharia 

tão longe sempre trabalhei na periferia de Natal que tudo é muito perto para quem 

tem moto. Eu acertei e não me arrependo (Claudionor, novembro de 2011). 

 

Dentre os principais objetivos do PROERD, destacam-se:  

 

1º-Envolver a polícia, a escola, a família e a comunidade na problemática das drogas e 

da violência; 

2º - Desenvolver uma ação pedagógica de prevenção ao uso indevido de drogas e a 

prática da violência nas escolas; 

3º- Desenvolver o espírito de solidariedade, de cidadania e de comunidade na escola. 

 

Primeiramente, obteve entrada na escola local, Santa Luzia, e trabalhou na prevenção 

ao uso de Drogas com os alunos do 5º ano dessa instituição, para depois ter acesso a 

juventude de Capoeiras. Durante a conversa me relatou qual foi a sua percepção inicial do 

grupo no qual estava trabalhando: 

 

                                                           
45

 O programa consiste em uma ação conjunta entre o Policial Militar devidamente capacitado, chamado Policial 

PROERD, Educadores, Estudantes, Pais e Comunidade, onde se oferecem estratégias preventivas visando 

promover a resiliência, ou seja, para reforçar os fatores de proteção, em especial, que favoreçam o 

desenvolvimento da resistência da criança e do adolescente que pode correr o risco de se envolver com drogas e 

problemas de comportamento violento. No Brasil o PROERD foi implantado em 1992 pela Polícia Militar do 

Rio de Janeiro. No Rio Grande do Norte o PROERD foi implantado em 2002. Trata-se de um trabalho 

voluntário, segundo o perfil do policial instrutor.  

Dados disponíveis em: <http://www.proerd.rn.gov.br/historico.htm>. Acessado em: 10 de abril de 2012. 

http://www.proerd.rn.gov.br/historico.htm
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O que é que eu percebi? É uma característica da zona rural, aqui é uma coisa 

mais forte, de não gostar de falar. E o PROERD trabalha na linha do sócio 

construtivismo e o sócio interacionismo. Nós trabalhamos lançando 

perguntas, a partir do que eles trazem e dizem a gente trabalha o 

conhecimento. (Claudionor, novembro de 2011) 

 
 

Identificou que a população rural e mais especificamente a população de Capoeiras é 

constituída de pessoas que “não gostar de falar”, e que consoante, a proposta do PROERD  

poderia ajudar aquela população. 

Na mesma ocasião, declarou: 

 
Eu diria que eles não são retraídos, mas introspectivos. Como faço teatro e 

dança contemporânea, eu percebi que a questão corporal deles são muito 

forte.  A dança, o trabalho com o corpo. Aí eu passei a trabalhar dinâmicas 

corporais com esses alunos... Aí eu percebi que eles se expressavam muito 

bem com o corpo, todos se envolviam, aí depois começamos a trabalhar com 

eles a verbalização. (Claudionor, novembro de 2011) 

 
 

A partir desse contato inicial com os alunos do 5º ano e da sua compreensão do grupo, 

considerou a possibilidade de trabalhar com o corpo. Segundo o agente, estes se expressam 

melhor empregando o corpo para então trabalhar com a oralidade, haja vista a sua experiência 

em dança e teatro. Ainda de acordo com a proposta, argumentou: “eu passei a imaginar esses 

alunos em Capoeiras que tem a questão do corpo tão forte que tá no sangue, eu imaginei uma 

oficina de swingueira”. Ficavam assim, instituídas as danças de swingueira no lugarejo. 

O estilo musical swingueira teve seu surgimento no estado da Bahia, por volta da 

década de 90. Parece que se desenvolveu a partir da fusão do samba com o reggae contando 

com a presença de tambores, pandeiros, atabaques e guitarras elétricas, somados a isso aos 

movimentos coreografados das danças. Para cada música tocada, braços, pernas e quadris se 

movimentam de maneiras diversas, são consideradas danças de caráter sensuais. Grupos 

como: “Terra Samba”, “É o Tchan”, e mais recentemente: “Parangolé” e “Psirico” foram e 

são os percussores desse estilo musical baiano.  

Interessante notar a conotação que o corpo vai assumir nesse momento, o corpo 

pensado como ponte para expressar e interagir com outros em sua volta, tornando-se 

depositário da ação da iniciativa em questão, o corpo fala, os gestos assumem significados e 

representações diversas, assim como, no Pau-Furado Juvenil em que o corpo é lançado de 
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múltiplas formas na hora da dança. A expressão: “tão forte que tá no sangue”, reflete a 

imagem que se tem do perfil daqueles envolvidos. 

É novamente Nilma Gomes (2006) que recorro a fim de compreender as 

representações construídas em torno do corpo e do cabelo negro, sobretudo, nos sentidos e 

significados que o corpo negro pode assumir. A ideia que se tem dele é representada de forma 

“delineado, trabalhado e sensual”. São imagens propagadas por anúncios de jornais, revistas 

e televisão. O corpo negro é alvo e sujeito de impressões e ponderações. Podemos pensar 

também com a noção de estigma no sentido ofertado por Goffman (1988), uma relação entre 

atributo depreciativo e estereótipo arrolado com a construção social dos significados por meio 

das interações sociais etnocêntricas.  

Quando indagado como este trabalhava a “questão do corpo” aliada à prevenção ao 

uso de drogas, relatou que o trabalho é humanístico filosófico. O intuito é trazer a informação 

numa perspectiva emocional e social. Recorrei as suas ponderações:  

 

 

Então, o nosso trabalho é humanístico filosófico nos trazemos a informação 

aos jovens, mas numa perspectiva emocional e social também. Digamos 

assim, a cada cem jovens que morrem com envolvimento com drogas, 

setenta é pela questão social e trinta por conta de doença. Muitos morrem 

por causa da divida com a droga. A gente faz uma abordagem da droga 

trabalhando a auto-estima, espiritualidade, trabalhando o emocional, 

trabalhando o corpo como foi feito aqui. (Claudionor, novembro de 2011). 

 

 

 

Fato relevante é que durante o período de acompanhamento dos encontros da 

swingueira, o coordenador da iniciativa levou também para a comunidade, a dança do break, 

estilo conhecido como dança de rua pertencente ao universo do hip hop. Houve uma tentativa 

de implantação desse estilo de dança na localidade, mas não houve adeptos o suficiente para o 

desenrolar das atividades. Dessa forma, foi implementada no distrito vizinho a Capoeiras. 

Note-se que o break levado ao território em questão se tratava de um break “evangélico”, ou 

seja, os instrutores da dança e as letras tocadas eram de cunho evangélico e tinham como 

intuito evangelizar os jovens ali presentes. 
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3.6. Mapeando as oficinas, as apresentações e palestra da Swingueira  

 

As oficinas da swingueira tiveram início no final de junho de 2011. Quando da minha 

presença em campo, e antes dela, o grupo Swingueira Quilombola havia feito cerca de dez 

apresentações em público tanto na localidade, quanto em escolas, a exemplo de uma 

apresentação que presenciei na escola CERU em Traíras, distrito vizinho. Essa apresentação 

na escola fazia parte das comemorações da “semana cultural”. Semana dedicada a 

apresentações e exposições de trabalhos relacionados aqueles e aquelas que fizeram e fazem 

parte da “cultura” de Macaíba ou ligados aos aspectos da cultura da população macaibense.  

Ao chegar à escola encontrei trabalhos expostos que retratavam a vida e obra de Auta 

de Souza, dos prefeitos de Macaíba e reportagens sobre o Engenho Ferreiro Torto. Apesar de 

se tratar da “semana cultural” do município, não havia trabalhos relacionados diretamente a 

“história de ocupação” de Capoeiras e nem mesmo, o Pau-Furado foi chamado para fazer 

apresentações. Mesmo da existência de estudantes praticantes da dança que frequentam a 

escola.  

Embora, Capoeiras não estivesse “representada” com o Pau- Furado Juvenil, a 

Swingueira Quilombola se fez presente. O grupo em destaque dançou com camisas do 

PROERD, uma vez que as vestimentas que os integrantes gostariam usar, ainda não estavam 

confeccionadas. Nesta mesma noite, na escola, houve a participação de dois jovens que 

também passaram a “representar” a comunidade tocando ‘emboladas’. Também presenciei 

duas outras demonstrações públicas da Swingueira, uma no município de Macaíba, durante a 

festa de confraternização do CRAS- Macaíba e conseguinte em Capoeiras no Ponto de 

Cultura, numa atividade alusiva ao 20 de Novembro, dia nacional da Consciência Negra 

promovida igualmente pelo CRAS. 

Quando do início das oficinas da Swingueira, Claudionor visualizou a organização, ou 

melhor, a falta de organização dos “jovens” em relação ao Ponto de Cultura. Durante uma 

conversa ele destacou alguns pontos, a exemplo do prédio não se encontrar aberto antes de 

sua chegada, nem limpo e ordenado para receber os instrutores e visitantes. Com isso, sendo 

necessário para o coordenador rever atitudes frente a esses fatos, como relatado na descrição 

abaixo:  
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Então, iniciamos o projeto de swingueira, muito precário no inicio, nas 

primeiras duas vezes que chegamos aqui na comunidade. A dificuldade aqui, 

é tudo difícil de ser instalado. Encontrávamos o ponto de cultura fechado, 

corre, chama alguém, pega a chave. “Ah! É hoje né?!” E porque nós 

tínhamos avisamos há quinze dias, ah é hoje né? Corre, atrasa quarenta 

minutos, abre, e vai ainda arrumar as cadeiras. Era o professor de 

swingueira, eu e os auxiliares arrumando as cadeiras e os jovens ficavam de 

braços cruzados, “a vassoura tá ali, pega ali” e a gente varrendo. No terceiro 

dia, eu fiz um check-mate, eu tive que conversar a gente sentou, conversou. 

Eu deixei bem claro, olha na próxima vez que a gente chegar aqui, eu quero 

encontrar o ponto de cultura aberto, limpo e arrumado, o som instalado, 

vocês aquecidos e alongados. É assim que vai funcionar daqui pra frente... 

Isso eu já vinha falando desde o primeiro dia. (Claudionor, dezembro de 

2011). 

 

 

O check-mate apontado pelo interlocutor alcançou os seus objetivos. Antes da equipe 

chegar ao Ponto de Cultura, este já  se encontra: “aberto, limpo e arrumado”. É recorrente a 

seguinte cena: um “jovem”, chega mais cedo do que o restante do grupo vai à busca da chave 

do Ponto de Cultura, às vezes varre o local, outras vezes uma menina realiza esse serviço, 

afastam tudo que estiver no centro do prédio para que possam dançar livremente, o rapaz abre 

a sua bolsa, saca um aparelho de DVD de dentro dela, em seguida, liga-o. Após retira o par de 

tênis, calça-o  e coloca o som para tocar. Posteriormente, permanece frente a caixa de som 

dançando com o aparelho plugado na caixa amplificadora. O som adquire volume maior, esse 

e dentre de alguns minutos, os meninos e as meninas começam a aproximar e iniciam a 

dançar.  O comando do grupo tende a se concentrar em um rapaz que foi “escolhido” 

enquanto liderança do grupo.  

Apesar do ensaio do grupo ocorrer nos finais de semana, acompanhei numa quinta-

feira um ensaio extraordinário para uma apresentação numa escola pública no dia seguinte. 

De volta à casa que me encontrava, regressei junto a duas “jovens”, uma que não dança a 

swingueira, a Raíssa, mas quase sempre está presente nos ensaios, esta alegou que não 

gostava de dançar “aquele tipo de dança”, entretanto, gostava de assistir. Outra jovem, Fátima 

que dança, afirmou: “não gostava muito, mas dançava para espairecer a mente”, e em outro 

momento, a mesma, referiu-se ao coordenador como uma pessoa que “fala demais”. Pelo tom 

da voz, essa afirmação soou como uma queixa. Neste mesmo dia foi gerado um conflito entre 

os participantes do grupo. O Ponto de Cultura estava repleto de pessoas, tanto aquelas com 

idade de oito até os de vinte e poucos anos ensaiando lado a lado dividindo o mesmo espaço. 

O ensaio dura cerca de duas horas.  
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Em um dado momento, ao final do ensaio, o líder do grupo, Vinicius, declarou quais 

seriam as pessoas a se apresentar no dia seguinte, não chegava a somar oitos pessoas. Na 

ocasião houve contestamentos. Consoante, os integrantes insatisfeitos deveriam ser doze na 

apresentação. A Valeska, imediatamente reclamou e argumentou que iria ligar para o instrutor 

do grupo, pois se sentiu incomodada por ensaiar e não ter sido convocada. Deste modo, para 

ela, o Vinicius estava sendo injusto. Por outro lado, a justificativa do líder do grupo, seria a de 

que só apresentariam aquelas que regularmente ensaiavam.  

Os instrutores de dança são pessoas provindas do bairro Guarapes, pertencente à zona 

oeste de Natal, considerado um bairro de classe baixa, retratada como uns dos bairros mais 

violentos e com piores índices de qualidade de vida da capital. Gledson, professor da 

swingueira, participa também de um trabalho comunitário no bairro do Guarapes, há cerca de 

nove anos, que conta com cem jovens que dançam a swingueira e trezentos que frequentam 

aulas de futebol. Como relatou:  

 

Ele é fruto de um trabalho social de um senhor analfabeto de lá que se chama 

seu Manel, então, nós vemos que o bem ele rende... Ele pegou um menino lá, 

um moreninho e matriculou na escola de dança, que é Gelson que se tornou 

professor de dança e futebol. É o que a gente espera aqui, é formar 

instrutores, não trabalhar somente a dança, seja ela swingueira ou Hip Hop.  

 

 

 As oficinas da Swingueira com os professores de dança ficaram previstas para serem 

realizadas quinzenalmente, aos domingos. Paralelamente a estas foram listados quinze temas 

para debate entre o grupo, dentro desta lista versava-se questões sobre a prudência ao uso de 

bebidas alcoólicas, assim como a prevenção em relação doenças sexualmente transmissíveis. 

É condescendente observar que a Swingueira também apresenta uma liderança jovem. 

Este se posiciona a frente do grupo, organizando os ensaios e as apresentações. Liderança essa 

que causa desconfortos entre os “mais velhos” de Capoeiras, porquanto o líder escolhido é 

conhecido por ser um “jovem”: “problemático, respondão que bebe álcool”, como me foi 

relatado por umas das lideranças da comunidade. Na ocasião, a liderança narrou a seguinte 

situação ocorrida nas atividades da swingueira, em que se argumentava sobre a importância 

de dar continuidade aos estudos, no entanto, o “jovem” relatou: “estudar pra quê? Vai servir 

para quê? O câba acaba sendo pedreiro mesmo, e mal a firma paga”. O estigma de 

respondão e indisciplinado é acionado várias vezes em situações diversas para relatar a 



147 

 

maneira errada que se deu a liderança do grupo. Em posição contraria, afirma o Claudionor, 

sobre a seriedade em “trabalhar” a disciplina no “jovem”. 

 

A gente trabalha educação. O fato deles chegarem no horário, chegar antes, 

meia hora antes. Abrir o ponto, instalar o som, limpar. Isso aí nós estamos 

trabalhando disciplina, cidadania trabalha compromisso. Domingo quando a 

gente não vem, eles se reúnem e ficam sob a liderança de um deles que é o 

Vinicius, no primeiro dia já constatamos um quê de liderança em Vinicius. 

Só que Vinicius foi um jovem... Ele reflete muito bem o que vem 

acontecendo com o resto do grupo. A mudança de comportamento. Vinicius 

mudou muito. O grupo a principio era totalmente indisciplinado, de 

conversar, de brincar de rir durante a aula. A swingueira é alegria, é arte da 

alegria, se trabalha com disciplina se trabalha com algo sério. Só se escuta a 

voz do instrutor e eles respondem com o corpo, é assim que é no teatro. 

Desde o início incentivamos a autogestão. Como eu disse, não trabalhamos 

com o assistencialismo. O jovem de Capoeiras ele tem essa característica 

quando há um estimulo inicial eles vão embora, por exemplo, conhecemos 

grupos em Natal que estão aí há mais 15 anos e que ainda não tem o 

figurino, estamos aqui não tem três meses e eles já estão montando o 

figurino.  

 

 

 

Como sinalizado a proposta do empreendimento conta com a prevenção ao uso de 

drogas. Sendo assim, mais uma vez o Claudionor declara a forma pela qual essa iniciativa 

poderá ser desenvolvida: 

 

Muito fortemente aqui, é tradição o álcool. É cultural, é de família, é de raiz. 

Aqui é uma comunidade quilombola e eles fazem uso de álcool de uma 

maneira muito vasta, inclusive os jovens da swingueira. Não colocamos 

como uma condição, você não pode beber para participar. Apesar de que eles 

sabem que eu sou muito rigoroso como uma filosofia de vida. Os instrutores 

nenhum deles fazem uso de drogas, nem de álcool, porque o álcool é a porta 

de entrada para as outras drogas. É a pior e já está comprovado. Mas 

espontaneamente já tivemos relatos de alguns jovens que desde que o 

programa... Que o projeto iniciou, apesar de, funcionar a cada 15 dias e 

dizem: ‘olha antes eu bebia muito e hoje em dia eu bebo muito menos’, isso 

pra mim é uma vitória. A princípio a swingueira consegue trazer, agrupar e 

juntar e mobilizar os jovens. Fazia muito tempo que nenhum movimento 

aqui nessa comunidade, como eu faço, essa pequena pesquisa própria fazia 

muito tempo, que nenhum trabalho aqui na comunidade conseguiu agregar 

tantos jovens. Então, vamos aproveitar essa energia para trabalhar o bem o 

que é que a comunidade precisa? Esse é o segundo passo que a gente tá 

iniciando. 
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O consumo de bebidas alcoólicas é frequente em diversas faixas etárias, não é raro, 

ouvir relatos de “jovens” que tenha se envolvido com a bebida e pelo uso prolongado do 

mesmo chegar a adoecer ou até mesmo, sofrer acidentes, principalmente de moto. Nos finais 

de semanas, o consumo é exacerbado. No momento de descanso, ocasião de encontros, 

momentos de sociabilidades onde a ingestão é visível, principalmente pela juventude. 

Ao comentar a relação do estilo musical da swingueira com a comunidade de 

Capoeiras, informa: 

 
 A swingueira é baiana, claro que ela tem uma raiz africana como a maioria 

das danças brasileiras. As letras em geral, não são tão ricas. Eu tenho 

consciência disso que às vezes as letras da swingueira não é tão rica. Recebo 

críticas no meio artístico dizendo que a swingueira tem letras pobres, tanto 

da swingueira quanto o break. No sentido do break ser contra cultura isso é 

uma visão elitista, burguesa. Isso daqui é arte, é arte de periferia, arte do 

negro, arte de que eles gostam. 

 

“Arte de periferia, arte do negro, arte de que eles gostam”. Relevante notar para o 

significado que essa frase adquire. É desse tipo de arte que precisam ou, que arte está sendo 

escolhida, que tipo de arte querem? Após essa explanação, considerei crucial compreender a 

inserção e objetivos da swingueira na localidade, atentando para os encontros do grupo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 30: Antes e durante a apresentação. 

Fonte: pesquisa de campo. Samara Freire, 

2011. 
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Nota-se na foto acima que há presença maior de mulheres em detrimento dos homens 

no grupo. Alguns dançavam com tênis outros de sandálias ou, até mesmo, descalços. De fato, 

a frequência de jovens nos ensaios na Swingueira é abrangente e mais diversa do que a do 

Pau-Furado, entretanto, no momento da apresentação esse número reduz. Acompanhando a 

dinâmica interna ao grupo. Existia um curto intervalo para ingestão de água e logo em 

seguida, recomeçavam a dançar, isto até o instrutor chegar. Quando chegava, o grupo já 

estava alongado e a cada ida do instrutor à comunidade repassavam-se passos novos da dança. 

Presencie seis encontros, muitos deles sem a presença do instrutor e coordenador.  

Em comparação ao Pau Furado Juvenil, minha presença no grupo se deu de forma 

tardia, sobretudo, quando do andamento do projeto “Pau-furado juvenil”, eu estava em pleno 

processo de pesquisa etnográfica.   

Fotografia 31: Ensaiando a Swingueira. Fonte: 

pesquisa de Campo, Samara Freire, 2011. 
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O desenvolvimento da atividade eram realizadas por conta própria, em dias que não se 

contava com  o instrutor e tão menos do coordenador presentes, como declaro compareciam a 

cada quinze dias. 

Presencie momentos tensos. Caso interessante foi quando aconteceu uma palestra 

sobre HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis dentro da iniciativa do projeto. O 

“mal-estar” se deu quando apenas seis “jovens” compareceram para assistir a palestra, ao 

contrario do público que se é esperado no ensaio conta-se com aproximadamente vinte e cinco 

jovens. O desconforto era notável através da fisionomia do coordenador que se tornou cada 

vez mais evidente. Após a palestra ocorreu uma conversa no qual presenciei.  

Cleide que estava de passagem pelo Ponto de Cultura, não havia participado da 

palestra, entretanto, percebeu a movimentação dentro do Ponto e foi convidada a compartilhar 

da conversa que versou sobre a “não participação” dos “jovens” na palestra, sobre o conflito 

entre o pau-furado e a swingueira e a dificuldade em prosseguir com o projeto e sobre as 

reuniões e apresentações do grupo. 

Nas idas e vindas ao campo, principalmente, as “jovens” queixavam-se da atuação da 

liderança escolhida. Em expressões como: “ele só quer mandar nas coisas”, “não respeita 

ninguém”, eram frequentes. Para não haver desentendimentos decidiram que as apresentações 

teriam que ser comunicadas antes ao coordenador e ao instrutor para não gerar maiores 

conflitos no grupo. 
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3.7 Acordos e desacordos na produção de juventude(s): “Mas para gente aqui, pra 

arrumar a casa dos outros, tem que primeiro arrumar a nossa”.  

  

Neste pretendo dar continuidade ao assunto levantando no tópico anterior, alargando 

para uma compreensão mais ampla sob a situação social vivenciada pelos grupos em disputa. 

Passo a analisar dois momentos específicos que trazem indícios para compreender os modelos 

de juventude presentes em Capoeiras e o modo como são resolvidos os conflitos 

experimentados nesses dois projetos, o que se encontra em disputa. 

Retomando o dia da palestra sobre HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis 

por meio do projeto da Swingueira. Ao final, o gestor da iniciativa reuniu com os “jovens” 

presentes para entender o porquê da ausência do grupo naquela atividade programada. Sendo 

assim, deu início a conversa, porém, antes olhou para mim e falou: “se você quiser participar 

aqui da conversa pode ficar”, o tom da voz pareceu centralizar o dito. De qualquer forma, 

permaneci no local. Dado o início da conversa pela questão da tensão gerada entre a 

swingueira e o pau-furado, alegou:  

 

Eu acredito que a swingueira veio para cá para fortalecer a dança de raiz. Eu 

entendo da seguinte forma, não precisa ter uma divisão. Eu não quero que 

ninguém deixe de dançar swingueira para dançar pau-furado. Não quero que 

ninguém deixe o pau-furado para swingueira, não quero que aconteça isso... 

A questão da Noite Cultural, Gelson (instrutor) falou assim: olhe se o 

problema é a letra, a gente tem várias músicas que falam do racismo, tem 

uma que se chama “negro é lindo” e outra “venho de angola”, é mais 

movimento de braço... Caramba isso ficaria muito legal para a Noite 

Cultural. (Claudionor, dezembro de 2011) 

 

A Swingueira quilombola gerou tensões entre as lideranças locais, entre os “jovens” e 

o agente externo. Diversas vezes presenciei falas de receios às prerrogativas do policial 

militar. No momento em que soube da iniciativa, logo, me advertiram: ah, agora tem mais 

uma novidade aqui, mas acho que não vai dá muito certo não. É um rapaz de fora que veio 

pra cá dançar swingueira. Relatos de desconfiança também surgiram: esse rapaz que não 

vem de não sei de onde, já chega querendo colocar as coisas. Mandar nas coisas, isso não 

vai dá certo, ainda mais, botou um menino que é problemático no grupo. Que a família é toda 

desestruturada. Esses receios e desconfianças somaram-se ao modo como este conduzia a 

iniciativa, muitas vezes apelidado de “durão”, “fala demais e quase não para”, “só quer 

mandar”. E a reclamação da empolgação inicial dos “jovens” que deixaram “de lado” as 

outras iniciativas que estavam sendo desenvolvidos no Ponto de Cultura, entre elas, os ensaios 
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do Pau-Furado Juvenil, da percussão e da dança - afro. Por outro lado, possibilitou um dialogo 

com o público alvo no sentido de prevenir ao uso das drogas para o não consumo ou ao 

consumo reduzido. Caso evidente, se passa com o líder do grupo no qual foi perceptível as 

mudanças em seu comportamento diário de “respondão”, “brigão”, para uma rapaz mais 

compreensivo, ao assumir o posto de liderança. Este evita se envolver em conflitos locais e 

segue a recomendação de redução do consumo de álcool e uso do cigarro em seu cotidiano.  

Durante, as oficinas da swingueira ficou posto através do coordenador da ação, a 

inserção de quatro “jovens” na Secretária de Educação de Macaíba, a fim de participar e 

acompanhar projetos relacionados à juventude. Contudo, até o final dessa pesquisa esse ato 

ainda se concretizou. 

 

No final do discurso o interlocutor, Claudionor, explanou sobre a possibilidade de sair 

da comunidade, se por acaso, estivesse provocando animosidade entre os “jovens”. Cleide, 

nessa hora se encontrava na roda de conversa, conjuntamente aos seis jovens que ficaram na 

palestra, entre eles, quatro mulheres e dois homens. Esta pediu a palavra duas vezes para falar, 

apenas, na terceira solicitação, o seu pedido foi autorizado e objetou: 

 

Assim, eu gosto muito da swingueira acho tudo muito bonito, então assim, 

eu gosto de uma coisa bem unida também. Desde 2005, eu venho 

participando de palestras, congressos, reuniões e tudo tem que ter um 

planejamento gente. Muitas das vezes, surge àquela questão, tem gente que 

dança o pau-furado tem gente que dança a swingueira e não dança o pau-

furado. Aí a gente tem que dá valor mais a questão da nossa raiz. Então 

assim, o Pau-furado é o que eu acho importante. É a luta da gente! Minha, 

de pai, de Maria e de outras pessoas que lutaram tanto pra trazer alguma 

coisa pra cá pra incentivar a dança do pau-furado. Aí, de uma hora para 

outra, a gente vê a dança ... Praticamente o pessoal não quer dançar. A gente 

vê também isso na percussão. Eu acho assim, é uma coisa bonita é! Mas 

para gente aqui, pra arrumar a casa dos outros, tem que primeiro 

arrumar a nossa.  Praticamente eu sou a única jovem que luta com essa 

dança do pau-furado, e assim, eu não vou desistir de nada, não. Porque, eu 

não ganho nada com isso aí. O que eu ganhei até hoje, graças a deus, foi o 

conhecimento e a sabedoria. Então, jamais eu vou deixar qualquer obstáculo 

derrubar essa dança. A qualquer momento eu posso sair do pau furado, 

então, eu tenho que deixar já este grupo estruturado, não posso deixar uma 

coisa da minha comunidade de lado. Assim, para a gente dá valor as coisas 

que vem de fora, devemos dá valor a nossa, na minha opinião.(Cleide, 

dezembro de 2011). 

 

 

Analisando a fala acima se torna eminente que Cleide considera-se uma “jovem” e, 

relata da dificuldade da participação da juventude local. Se assemelhando a um trabalho 
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solitário, que alguns momentos, conta-se com a participação de outros.Destarte, argumenta da 

“novidade” que invadiu Capoeiras e que faz com que haja um desestímulo em relação ao pau-

furado. A conversa continua e novamente, Claudionor, declara: 

Eu observei uma coisa, pode ser uma impressão minha. Na realidade eu não 

danço a swingueira e nem faço parte do pau-furado, mas eu defendo a 

swingueira. Eu trouxe, porque Gelson tem história que é fruto de um 

trabalho social e o professor lembra muito o seu Deba, lembra demais. Ele 

aprendeu (professor)  a montar a escola de futebol de ouvir, quando ele foi 

trabalhar na construção do Maracaná, numa escolinha com 200 jovens. E um 

grupo de jovem de swingueira com 100 jovens e um trabalho aqui também. 

Ele, sim, é uma pessoa digna de toda consideração, só trouxe ele porque ele 

tem uma história para contar.Mas essa galera que tá levando a frente a 

swingueira, só o Vinicius que não dança o pau-furado por questão de? Mas, 

Fátima, Tatiane, Joaninha são pessoas que estão envolvidas. Eu acho que é 

possível a swingueira fortalecer o pau-furado, acho que existe essa 

possibilidade, entende? A proposta é mais, ou menos assim. Eu queria um 

espaço no seu País no seu território. Por exemplo, a swingueira tá dentro de 

seu território e dentro de cada país, qualquer líder, sabe que o território é 

alma da nação. Eu estou pedindo um espaço no seu território, uma música 

apenas na noite cultural. (Claudionor,dezembro de 2011). 

 

O pedido para participar da “Noite Cultural” soou mais como um suplicio, pois é o 

momento em que o grupo se torna visível perante a comunidade e perante aos agentes 

externos a eles como relatei no tópico: “Noite Cultural”. 

Após, a fala de Claudionor, Cleide reitera como se deu o processo de construção do 

Pau-Furado, assim como, sua iniciativa e de outras “jovens” envolvidas nessa ação, e 

igualmente as dificuldades e os anseios em relação ao futuro do grupo e expõe sob sua ótica, a 

necessidade de participação em espaços coletivos, como as “reuniões”, “congressos” por 

acreditar que é através dessa investida que possibilita mudar situações específicas, a exemplo 

a “de manter a cultura viva”, com a particularidade de uma “dança daqui”. 

 

Então, assim. Fátima, Bruna e Raíssa, nós quatro. Quando a gente começou 

com esse grupo que foi formado em 2008, então assim, só começou com nós 

mulher. Então, era nó que dava força uma para outra. A gente começou com 

uma base de sete pessoas. A gente começou tipo com uma brincadeirinha 

mesmo, uma coisa que vem de pai pra filho, pai ensaiava com os meninos lá 

em casa, às vezes não tinha tambor e ensaiavam com aquele tambor de tinta. 

Então, foi a partir daí que eu tive a estratégia de conversar com as meninas e 

a meninas me apoiaram...E hoje está aí o grupo formado, era isso que eu 

queria ver na comunidade, uma dança aqui. Essa dança era cultuada mais 

com as pessoas idosas, algumas pessoas não podia brincar. Mas aí? Ia 

deixando a dança pra lá. O que a gente quer? A gente quer manter a cultura 

viva. A gente participou de vários festivais: Conexão Felipe camarão é o dos 

maiores, a gente foi convidado nesse ano, mas não deu pra ir. Mas o ano 

passado, a gente foi e a gente foi uns dos melhores grupos que se 
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apresentaram. E estava o pessoal do Rio, de Fortaleza  de Pernambuco. É 

isso que eu quero preservar. É uma coisa, que eu penso em deixar com a 

juventude daqui, porque eu penso em fazer faculdade. Ah! Mas, você vai sair 

do pau-furado? Não! Jamais eu vou sair do pau-furado, eu vou estar sempre 

dando força. Mas, tem que procurar novos caminhos para deixar aquilo ali 

mais centralizado...Outra coisa que acontece muito na juventude, é aquela 

questão , tem coisa que lá fora de dois ou três dias, aí borá fulano? E às 

vezes, a vaga é para uma pessoa só, e às vezes a pessoa fica naquela.. Aí não 

vou, vou sozinha? Antigamente, eu tinha isso em mente, mas de um tempo 

para cá tem que se acostumar com as coisas. Ou você se acostuma, ou você 

não aprende as coisas. Porque, você só aprender as coisas vendo o outro 

fazer lá fora. Por exemplo, a lei de incentivo a cultura, como é que eu iria 

saber? Não ia saber nunca, se eu não fosse para congresso, se eu não fosse 

pra reunião, se eu não fosse em palestra , eu não ia saber nunca. É isso que a 

juventude daqui tem que se deixar permitir...E eu queria já deixar umas das 

meninas do Ponto[de Cultura] já para começar a andar...É isso, você só 

aprende as coisas indo para reunião, eu sei que é cansativo, pegar mais de 

horas ali sentada vendo a pessoa falar, é cansativo. Mas assim, eu só aprendi 

essas coisas dessa maneira. Também, aprendi muito com pai. Pai é uma 

pessoa que não sabe ler, não é porque ele é meu pai, mas pela pessoa que ele 

é. Em tudo que ele me levava, foi dali que eu também aprendi muito. Para 

gente aprender tem que ir em reuniões e muita, não é só em uma ou em duas. 

Paro em casa, só praticamente no sábado ou domingo, é necessário. Eu 

comecei a participar das coisas com 21 anos. (Cleide, dezembro de 2011). 

 

Na compreensão da Cleide, a Swingueira é um estilo musical que está na mídia e por 

causa disso envolve muito os “jovens”. Ao fazer essa inferência, o coordenador do PROED 

advertiu: “É claro que daqui a duzentos anos, algumas coisas nascem, outras morrem. A 

swingueira vai ser como o pau-furado hoje vai ser uma dança antiga e talvez apareçam 

pessoas e digam: não a swingueira não pode morrer”.  

Para além, da questão da “rivalidade”, entre o pau-furado e a swingueira. A jovem, 

Fátima posicionou-se sobre as reuniões. Relatou da dificuldade que perpassa a questão da 

convocação abarcando também a presença interna até o respeito ao outro no momento de 

enunciação. Conforme seus ditos: “Querem falar mais alto do que os outros. Marcam as 

coisas e não veem. Não contribui quando precisam contribuir”. O jovem Vinicius, também 

apontou que: “o povo daqui gostar de brigar, costume de falar alto, por isso na reunião é toda 

assim, qualquer coisa é motivo de confusão”. 

 As reuniões quando encabeçadas por Cleide ou Ziel tendiam a ser mais objetivas, no 

sentido de desenvolver a proposta estabelecida. Outras vezes, eram conduzidas de forma 

distraída, com pessoas gritando, falando alto, não acatando a vez do outro, brincadeiras entre 

si, risadas. Com o passar dos encontros a forma de se comportarem diante de uma reunião ou 

palestra mudou, apesar de se tratar de um processo. Cada um tem o seu momento de fala. 
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Quando, uma pessoa quer falar, logo, o braço é erguido. Por sua vez, se faz o registro das atas, 

da lista de presença e os assuntos tanto da swingueira quanto do pau-furado são, 

paulatinamente, discutidos em conjunto através desses encontros. São novos modelos de 

organização que vão sendo incorporados ao grupo e aos poucos vão se adaptando com a 

realidade local. 

Outro conflito, evidenciado no cotidiano e destacado nessa conversa, pós- palestra 

remete para as apresentações culturais dos grupos. A ideia propagada é a que a swingueira 

estava se “beneficiando” dos eventos no qual o pau-furado se apresenta, sem uma 

comunicação inicial com o responsável proponente do evento. Como constituiu a festividade 

alusiva ao dia 20 de novembro promovido pelo CRAS de Macaíba na localidade. “As 

meninas” que dançam a swingueira solicitou a Assistente Social responsável uma 

apresentação do grupo. A questão final consistiu em que a swingueira atrapalhou a 

apresentação do Pau-Furado, uma vez que a apresentação da swingueira não estava prevista. 

Apontou Cleide: “aí foram lá e pediram para dançar a swingueira era uma coisa que não 

estava no regulamento. Pra gente fazer parte de tudo isso tem que haver um planejamento”. 

Numa reunião convocada por Maria e Cleide no final do ano de 2011, estava sob foco 

a exaltação do grupo swingueira em detrimento ao pau furado juvenil, ambas notaram a 

“necessidade” de convocá-los para um dialogo a respeito desse fato. Nas falas abaixo, é 

possível perceber o lugar dado ao Pau-furado para o grupo, sobretudo, para as danças 

existentes no local, como nas interlocuções: “cuidar das coisas da comunidade”, “a gente não 

pode deixar aquilo que já vem das nossas raízes”. Esses excertos ressaltam para o Pau-Furado, 

ao mesmo tempo, existe uma crítica que perpassa as danças de modo geral, como podemos 

visualizar: “O jovem vai crescer. Vai se tornar adulto, todo mundo vai se tornar adulto. E o 

que aprendeu? Foi só dançar, e aí que é que vai dá o leite, pro menino? E é através de 

políticas públicas que a gente consegue coisas da participação de todos nós”. Ou seja, há uma 

preocupação vindoura realçada pelos “mais velhos” em relação ao “futuro” da juventude em 

questão. Como podemos perceber através do dialogo que se procedeu: 

 

Maria: Eu e Cleide queria conversar com todo mundo que participa da percussão, 

do pau-furado, da dança afro, das danças culturais que acontecem aqui. Aí, a 

gente sabe que tudo novo é chamativo. Mas, a gente não se esquece daquilo,  que 

a gente já tinha aqui dentro. A gente, tem que cuidar das coisas da comunidade, 

tem que ter carinho. Tudo é importante, mas, o mais importante é a continuidade 

daquilo que já tínhamos começado. 
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Cleide: É uma coisa que eu vi ontem, no ensaio da percussão, a maioria estava 

errando, não estava acertando, de jeito nenhum o toque ontem. O que acontece? 

Tá faltando interesse. Estão se dedicando mais a uma coisa que vem de fora e 

esquecendo o que tem aqui na comunidade. Acho que isso não pode estar 

acontecendo né? Como Maria disse, é uma novidade e tudo, mas a gente não 

pode deixar aquilo que já vem das nossas raízes. 

 

Maria: Eu disse aquele rapaz (Claudionor) que a gente levava a ideia para o ponto 

(de cultura), porque aqui é dos jovens é de vocês. Agora assim, não deixar as 

coisas pra traz, as coisas que já tinham começado. Porque olhe. Dançar swing eu 

também danço, mesmo com as minhas cadeiras duras, dançar swing todo mundo 

dança. Eu quero ver se tem coragem de chegar num canto e dançar o pau-furado. 

Quero ver chegar no canto e fazer como vocês fazem, dançar a dança afro. A 

swingueira todo mundo pode dançar, é bonito, é interessante, mas a nossa cultura 

a gente não deve deixar jamais morrer. Veja só, você saindo daqui todo mundo 

pergunta, você é de Capoeiras? Todo mundo pergunta, você é de Capoeiras? Por 

quê? Porque será? Nós temos uma característica única, nós temos quase a mesma 

fisionomia, só não temos a mesma altura (risos) é uma coisa nossa, isso aqui é 

nosso. A gente conquistou o título de comunidade quilombola por causa da dança 

do pau-furado, por causa da nossa negritude, a gente jamais deve esquecer isso. 

Não estou dizendo que vocês devem parar de dançar swingueira não, pelo 

contrário, tem que dançar mesmo, mas não pode de fazer o pau-furado, ensaiar, as 

outras coisas por causa disso não. Aquilo que a gente hoje foi conquistada com 

aquilo que já existia . A gente não pode deixar uma pessoa que vem de fora para 

destruir aquilo que nós construímos ao longo da nossa vida. Dançar o pau-furado 

não tira a sua dignidade não, jamais. É difícil, você encontrar uma pessoa que tem 

uma raiz fincada com a nossa aqui como a do quilombo, é difícil você encontrar 

uma comunidade como a nossa. Porque quilombola é isso é pertencer a esse povo 

e ter uma história, é a minha é essa, a nossa é essa. 

 

 Cleide: Quando eu chegava nos cantos eu dizia de metida: na minha comunidade 

tem isso e isso, aí o povo: é mesmo tem? Tem. Foi assim que a gente ganhou 

espaço por aí afora, porque se não fosse assim. Eu e pai não tinha ganhado esses 

espaços que temos hoje não. 

 

Maria: A gente tem quer botar na cabeça que vamos ficar a vida toda só dançando 

não. Ponto de cultura é só o quê? É só isso, não. O jovem vai crescer. Vai se 

tornar adulto, todo mundo vai se tornar adulto. E o que aprendeu foi só dançar? E 

aí, quem é que vai dá o leite, pro menino? E é através de políticas públicas que a 

gente consegue coisas da participação de todos nós. 

 

Cleide: E outra coisa que eu também percebi quando Samara passou os 

questionários. Eu descobri que tem muito jovem querendo fazer parte do ponto, 

mas tem vergonha de chegar até aqui. Então, assim falta interesse do pessoal do 

ponto mesmo de sair convidando, de fazer um convite.  

 

 

 

Conveniente apontar que neste dia estavam presentes cerca de vinte jovens entre 

praticantes do Pau-Furado Juvenil e da Swingueira Quilombola, o principal líder da 
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swingueira não se encontrava na reunião. O início desta foi marcado por uma dinâmica 

proposta por Maria que no final declarou: “vendo que tudo volta para o inicio”. Ficou 

acordado que eles iriam manter os ensaios dos grupos de maneira regular. Apesar da conversa 

se desdenhar para uma maneira de equilíbrio de conciliar entre as expectativas das duas 

danças, em outros momentos as duas interlocutoras mostraram-se ainda bastante apreensivas 

quanto ao rumo da swingueira, conforme as seguintes falas: Aí vão me perguntar: o que é que 

o povo dança lá? Eu vou dizer: é o tchan! A boquinha da garrafa! Jovens não só vivem de 

dança, não! Em outra ocasião, Ana Cleide argumentou de maneira semelhante. Dessa vez, 

contou com o apoio de um membro de ONG que desenvolve um projeto de sustentabilidade 

econômica em Capoeiras, assim declarou: É o pessoal vem aqui querendo cultura, cadê a 

nossa cultura? A cultura é essa aqui? Jair (pertencente a ONG CEPAC) conversou comigo e 

com Ziel e falou sobre isso, sobre a swingueira que nós deveríamos valorizar a nossa cultura, 

as coisas daqui e não essa swingueira.  

Neste ponto do trabalho, percebe-se que existem diferenças e semelhanças entre as 

metodologias utilizadas para facilitar o andamento das atividades dos projetos. Uma coisa a 

ser destacada, enquanto semelhança são os modelos de organização e produção de uma 

memória das atividades realizadas, como na prática usual que eles têm que registrar tudo 

aquilo vivenciado durante o dia. Além disso, pude perceber isto de forma mais nítida entre os 

integrantes do projeto Pau- Furado Juvenil, onde era perceptível a coleta de assinaturas 

daqueles presentes na atividade, o registro através da câmera fotográfica das oficinas e 

palestras, a construção de oficio e confecção da Ata do dia. 

 Na Swingueira Quilombola passava-se uma lista de presença, mas até onde pude 

acompanhar a Ata era feita pelo próprio coordenador da ação. A questão de se afirmar 

enquanto pertencente a uma dada localidade, a um grupo, se fazem mais presente nas falas 

daqueles que estão a frente do Pau-furado Juvenil, sobretudo, da liderança Ana Cleide. Ela é a 

porta-voz do grupo, e ela que estar em constante circulação em diversos espaços fora de 

Capoeiras que encoraja e estimula a participação dentro de diversas iniciativas, e as jovens 

tendem a acompanham os seus passos. A proposta de “manter a dança” que seus antepassados 

dançavam o “não deixar a cultura cair” é uma fala constante, todas as vezes que se apresentam 

em locais públicos e dentro da comunidade.  Mas além das semelhanças, considero relevante 

apresentar esquematicamente as distinções entre os princípios e fins das propostas e as 

metodologias empregadas nos dois tipos de projetos:  
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Com este quadro, quis mostrar que a experiência geracional em Capoeiras pode ser 

visualizada pelo engajamento político e social através da inserção em projetos que tem como 

foco o universo da dança. É através dessas vivências nestes projetos, que pude compreender 

como os jovens falam sobre si e de si, recriam novas formas de organização coletivas, falam 

sobre as relações de poder existentes nelas, sobre suas perspectivas, esperanças e 

preocupações sobre relações futuras neste agrupamento juvenil. 

 Estes sem expressam apoiados por meio de símbolos da cultural local (Pau-Furado) 

ou de fora (Swingueira) que lhes conferem legitimidade, posição e status constituindo uma 

importante fonte a ser levada em consideração e que possibilita o comando de uma ação 

política marcada por aspirações e demandas individuais e coletivas. Sendo assim, esses 

“jovens” através de ressignificação da dança do Pau-Furado Juvenil e da Swingueira 

Quilombola lançam luz sobre o engajamento político e as dificuldades encontradas e com isso 

acionam representações em torno do negro, do corpo negro, maiormente, através da 

reconfiguração identitária afrodescendente, nos últimos anos, expressa através da categoria 

quilombo . 

 

 

 

 

 

Swingueira Quilombola Pau Furado Juvenil 

Modelo reunião – palestra – oficina -

apresentação com condução de liderança 

mais centraliza.  

Modelo reunião – palestra – oficina -

apresentação com condução de liderança 

mais descentraliza. 

Cunho filosófico e religioso. Cunho político-cultural. 

Trabalho com o corpo no sentido de 

disciplinar o corpo.  

Trabalho com o corpo no sentido de 

exaltação e valorização da auto-estima. 

Identidade quilombola mais genérica com 

uso de repertório extra-local (swingue). 

Identidade quilombola específica (“de 

Capoeiras”) com uso de repertório local 

(pau-furado). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

But it is to the diversity, not the homogeneity, of black experience that 

we must now give our undivided creative attention. This is not simply 

to appreciate the historical and experiential differences within and 

between communities, regions, country and city, across national 

cultures, between diasporas, but also to recognize the other kinds of 

difference that place, position and locate black people. 

 

 (Hall, 1994:381). 

 

Procurei neste trabalho adentrar pelas especificidades que perpassam as práticas e 

percepções de alguns “jovens” em uma comunidade quilombola, com especial atenção, às 

suas expectativas referenciadas em suas experiências cotidianas. Um primeiro ponto a 

destacar nestas breves considerações finais, é o das contribuições dos estudos de juventude-

geração para o campo da etnicidade (como em Epstein, 2006; e Bucholtz, 2002), em especial, 

a partir de um segmento de grupo potencialmente dinâmico e em processo de definição, sobre 

o qual se deposita, dentre outras expectativas, para casos como o estudado, a de “levar adiante 

a tradição”. Neste ínterim, espero ter possibilitado trazer contribuições significativas para 

entender a complexidade dos perfis de juventude em comunidades como Capoeiras. 

Maiormente, compreendendo como estes são negociados, apropriados e viabilizados nos 

projetos aqui retratado que tem como foco de atuação e público os “jovens”. Sejam esses 

jovens idealizados como disciplinados e longe das drogas e do crime; seja como negros, 

descendentes de ex-escravos e praticantes de tradições centenárias; ou seja, como jovens que 

querem formação acadêmico-profissional, trabalho e respeito étnico-racial.  

As situações sociais apresentadas foram duas danças em seus contextos de produção e 

execução. A tentativa foi a de perceber as imbricações entre alguns dos “jovens” em suas 

redes de família, amizade e vizinhança e em um projeto político identitário, no caso, traduzido 

na ideia de uma “juventude quilombola”. Desde a intimidade das casas e terreiros e caminhos 

da comunidade, em que pesa, sobretudo, o pertencimento familiar, até as reuniões do Ponto de 

Cultura e sedes da Associação Quilombola, de intensa politização da cultura (JOLLY & 

THOMAS, 1992; LINNEKIN, 1992), objetivou-se tanto acompanhar a produção de uma 

representação de como esta deveria ser e de que modo seria formada, quanto, apresentar como 

vivem alguns destes, quais são seus anseios, desejos, expectativas, deveres, direitos e 

obrigações. Sobressaem da etnografia alguns apontamentos para pensar a “particularidade” 
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desses jovens negros de Capoeiras, mas também como os perfis encontrados se somam a 

expectativas e desafios semelhantes a outros “jovens” em contextos distintos, como por 

exemplo, no caso do acesso à educação e ao trabalho. 

Para o caso do Pau-Furado Juvenil, articulação entre militantes e membros do grupo, 

tendo como foco tanto a continuidade da manifestação cultural, quanto a inserção de mais 

jovens nos processos políticos por esse vividos, aos poucos, alguns destes jovens ampliam 

seus espaços de participação ‘para dentro’, a exemplo, da formação de um novo quadro dentro 

da associação, uma “associação juvenil”. Se por um lado, estes jovens são inseridos no mundo 

da política através de certos ritos de instrução, como reuniões, atas e inscrições para falar, por 

outro, tais situações têm possibilitado o dialogo com as expectativas locais frente a essa 

geração, destacando o reconhecimento destes enquanto sujeitos políticos, demarcando um 

campo de luta pela cidadania e uma forma de afirmação política, com perfil geracional, em 

articulação com a identidade “quilombola”.  

Outra consideração a ser destacada recorre mais especificamente às perguntas: qual 

juventude está sendo acionada e para quem? Qual seria o lugar que a juventude deveria 

ocupar? A juventude que os “jovens” de Capoeiras que acompanhei desejam é aquela em que 

tenham responsabilidade, se dediquem aos assuntos da “comunidade”, e estejam associados a 

uma ideia de futuro (“porque são eles o futuro dessa comunidade”, como na redação escrita 

por Cleide). Mas também, como vimos no caso da swingueira e sua rápida aceitação inicial, 

abrangendo, por vezes, mais participantes do que a pau-furado, está no horizonte de boa 

parcela das expectativas dos jovens se divertirem, representarem sua comunidade, mas sem 

maior envolvimento político, através de um gênero musical e coreográfico exógeno. Para 

além de ter que dominar as informações que estão acontecendo “lá fora” e trazer para 

“dentro”, politizar-se, inserir-se, juventude também se articula a projetos pessoais e de família 

mais pragmáticos, ligados à resolução das questões da educação, do trabalho, da assistência e 

do lazer. Além disso, na composição de algo que se possa considerar como “negro” em certa 

expressão da cultura popular, como bem diagnostica Hall (2009:577), dada a complexidade 

dos arranjos e múltiplas referências que o pertencimento étnico-racial pode ter, o importante é 

acompanhar “a ordenação de diferentes estéticas morais e sociais, a ordenação da cultura que 

possa alçar a cultura aos jogos de disputa pelo poder, e não a um inventário do que seja alto 

ou baixo [em termos culturais] em um dado momento”.  
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Do ponto de vista das lideranças locais, é esperada uma participação política maior, ou 

melhor, um engajamento nos assuntos internos e também fora comunidade, que os jovens 

façam pouca ou nenhuma ingestão de bebidas alcoólicas. Neste contexto, ideal que perpassa 

boa parte dos discursos, os jovens são encarados como sujeitos que podem mudar a realidade 

local. Aquele que deve “preservar a cultura”, dialogando ao mesmo tempo com a tradição e a 

modernidade, símbolos presentes em especial em arenas como a que etnografei.  

A partir dos dois projetos apresentados, o Pau-Furado Juvenil e a Swingueira 

Quilombola, remontei a uma breve comparação entre qual seria o projeto de juventude em 

cada situação. No Pau-Furado Juvenil, percebo que esses “jovens” têm que seguir com a 

‘tradição’ local, quilombola. Tradições que ‘valorizem’ a sua “cultura”, ainda que esse 

valorizar, esse dar continuidade à tradição, possa passar por uma nova roupagem, de gênero, 

geração e modo de organização e transmissão de saberes. Na Swingueira, se almeja um 

“jovem” que esteja distanciado do uso de “drogas” lícitas ou ilícitas, estimulando a 

rigorosidade e a disciplina. Os repertórios utilizados na dança são os mesmos que nos meios 

de comunicação de massa têm tido aceitação, de forma a promover sua rápida aceitação, além 

da noção de ‘quilombola’ ter pouca significação. O que aproxima ambas as experiências são 

seus modelos de formação e engajamento social. Além disso, marcamos a presença ativa de 

mediadores, em destaque os agentes envolvidos nestes projetos, um ligado ao movimento 

negro, outro militar, envolvido com o movimento de combate às drogas e afastamento da 

criminalidade. 

Ao final, almejei perceber o que interessa aos jovens que acompanhei e com que 

convivi enquanto geração, o modo como falam de si e entre si, o que eles conseguem ser, 

quais seus dilemas e questões. Caso emblemático é de um jovem, Ziel, que passou para a 

escola técnica agrícola em Jundiaí, no município vizinho. O único jovem da localidade a 

entrar numa escola técnica, mas que ficou apenas um semestre no curso, para o desconsolo 

daqueles próximos a ele, que esperavam que concluísse. Este alegou não estar “disciplinado” 

para aquela rotina diária de estudos, porque nunca tivera tal rotina. Sempre trabalhou no 

roçado junto ao pai e quando frequentava a escola sempre faltava professor e as aulas não 

aconteciam. Na época, ele permanecia na escola agrícola e só retornava para casa nos finais 

de semana, criando uma nova rotina para o “jovem”. Por vezes, chegou a me ligar falando do 

‘desconsolo’ em estar ali, da falta que sentia do seu local, da nova rotina, do novo modelo de 

estudo, estava tudo lhe afligindo, apesar de reconhecer que ‘aqueles estudos serviriam’ para 
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por em prática no roçado da sua família, novas técnicas agrícolas, novos modos de produção. 

Afastou-se das atividades que aconteciam no Ponto de Cultura, por ser evangélico, apesar de 

ser instrutor do grupo de percussão afro.  

Outro caso é o da “jovem” Cleide, que se encontrava desanimada, nas últimas idas a 

Capoeiras. Relatou-me da dificuldade que tem em seguir com o Pau-furado, que às vezes se 

via sozinha tentando “colocar pra frente a cultura”. Pensava na sua faculdade e pensava 

também na comunidade, pois queria deixar alguém tomando conta do grupo enquanto 

planejava o seu curso superior. Esses “jovens” acima citados são aqueles que circulam entre a 

comunidade e fora dela, “jovens” que estão inseridos em diversos espaços políticos, que 

dialogam e se articulam com ONGs, secretarias de governo, prefeituras, que principalmente 

estão a par da questão quilombola com presença nas atividades centralizadas no Ponto de 

Cultura. 

Para além dos dilemas desses “jovens” e das simpatias por este ou aquele gênero 

musical (este ou aquele modo de encaminhar as atividades), alguns sinais diacríticos são 

comuns a boa parte deles. Exemplo disso é o uso de tranças em seus cabelos. Nos últimos 

anos, para quem passa por Capoeiras ou até mesmo nos distritos vizinhos, se conhece quem é 

morador ou moradora da ‘comunidade’ através da estética adotada, configurando-se no 

conjunto de símbolos que possibilitam uma identidade reconhecida.  

Diante de todo o exposto, penso, portanto, a juventude como elemento central na 

construção do processo político organizativo desta “comunidade quilombola”. Creio que 

pautar uma identidade de jovem quilombola é uma construção social, histórica e cultural que 

deve ser entendida à luz de suas condições de possibilidade. O exercício foi de também 

demonstrar como essa juventude negocia identidades culturais em uma variedade de contexto: 

no lazer, no espaço da casa, da escola, do trabalho e na esfera política, a partir das atividades 

práticas do cotidiano (BUCHOLTZ, 2002). Como bem apontou Bucholtz (2002:544): “as 

práticas culturais da juventude estão se tornando cada vez mais salientes e centrais para a 

organização de todas as sociedade humanas” (2002:544). Concordo quando expõe que: 

 

“New ethnicities, or at least new configurations of race and ethnicity, are also 

produced trough acts of appropriation between self and other. Young people may 

negotiate in interaction among a variety of ethnicized and racialized subject position, 

to which they may or may not have a culturally legitimized claim” (Bucholtz, 

2002:542-543). 
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São esses jovens que acionam e passam a afirmar sua identidade, no caso 

especialmente acompanhado, pela continuidade de um tradição em mudança, a dança do Pau 

Furado, situação em que encontramos perfis de identidades em permanente diálogo: jovem, 

negro e quilombola. “Jovens” que elaboram novas perspectivas de futuro em relação a si e 

seus familiares. Como no caso das saídas e depois o retorno ainda que temporário para 

trabalhar fora em ocupações que outrora seus pais ocupavam, que passa a ser revistas por uma 

valorização ao estudo, a um novo modo de vida incentivado e perseguido, apesar das 

dificuldades. São revistos e construídos projetos de vida, projetos coletivos que passam a 

orientar suas trajetórias e organizam suas ações. Numa comunidade que passa por processo de 

redescoberta de uma identidade, isso tem ressonâncias no grupo como um todo, se fazendo 

presente de forma ativa e acelerada nos discursos e práticas cotidianas de segmentos “jovens”, 

invocada através da noção de “comunidade quilombola” nas escolas (apresentações de grupos 

“culturais” e trabalhos que relatam a história local), nas visitas externas de grupos de alunos 

ao território, nos encontros político-culturais. Passam por um momento histórico de especial 

mobilização e articulação e ocupam espaços que não poderiam ter ocorrido em outro 

momento, um dos frutos da construção de um projeto político quilombola que conduz para 

novas formas de organização, de pensar seu lugar no mundo e se tornar um “jovem 

quilombola”. Afinal, como dito pela Ana Cleide nos seus diálogos: “somos todos 

quilombolas, nunca devemos esquecer nossa cor, nossa história”. 
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