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RESUMO:  
 

Atualmente nas ciências sociais a questão da autoidentidade e suas acepções absorvem 
como um dos objetivos centrais vertentes que tangem análises de um imaginário (re) 
construído a partir de processos de afirmação identitária. No discurso étnico a 
consolidação de fronteiras sociais (re)montam um aparato político social capaz de 
reivindicar seus pertencimentos concernentes à sua ancestralidade, assim como a 
interpretação dos sentidos dado ao seu território por determinado grupo. Este trabalho 
de dissertação é o resultado de um estudo etnográfico desenvolvido junto aos moradores 
da Comunidade Maloca, localizada no bairro Getúlio Vargas, vizinho ao centro 
comercial de Aracaju-SE. Desde fevereiro de 2007 o grupo é certificado pela FCP – 
Fundação Cultural Palmares como comunidade remanescente de quilombo, ao tempo 
que se insere numa particularidade por estar presente num centro urbano, diferenciando-
se da maioria dos remanescentes quilombolas que, em seus contextos, afloram 
especificidades fundiárias e rurais. Concentra-se no trabalho o processo de formação 
territorial da Maloca, assim como a chegada dos seus primeiros atores sociais, 
contextualizando o processo de legitimação referente ao território que vivem, assim 
como as diversas narrativas que (re) constroem tempos vividos, as relações de 
parentesco, conflitos, o processo de autoafirmação como quilombolas e as relações de 
pertencimento com seus espaços habitados/vividos e contidos no imaginário da cidade 
de Aracaju. Tenta-se, na oportunidade, a compreensão dos sentidos que afirmam a sua 
etnicidade, paralelo à busca do grupo por políticas efetivas e garantia de direitos 
constitucionais no contexto urbano. 
 
Palavras – chave: memória coletiva, etnicidade, quilombos urbanos, territorialidade. 

 
 
ABSTRACT  
 
Currently in the social sciences the question of self-identity and its meanings, absorb as 
a central objective aspects that concern analysis of an imaginary (re) constructed from 
processes of identity affirmation. Ethnic discourse in the consolidation of social 
boundaries (re) assemble a social policy apparatus able to claim their belongings 
concerning his ancestry, as well as the interpretation of the meanings given to their 
territory by any group. This dissertation work is the result of an ethnographic study 
undertaken with the residents of the Community Maloca, Vargas located in the 
neighborhood adjacent to the commercial center in Aracaju - SE. Since February 2007 
the group is certified by FCP - Palmares Cultural Foundation as a lasting community, 
while it is part of a special gift for being an urban center, varying from the majority of 
that remaining Maroons in their contexts, outcrops and specific land rural. It focuses on 
the work process of territorial formation of the hut, and the arrival of their first actors, 
contextualizing the process of legitimation refers to the territory they live, as well as the 
various narratives that (re) construct the time he lived, the relations kinship, conflict, the 
process of self-affirmation as runaways and the relationship of belonging with their 
living space / living contained in the imaginary city of Aracaju. Attempts are made to 
the opportunity to understand the meanings that affirm their ethnicity, parallel group for 
the pursuit of effective policies and guarantee of constitutional rights in the urban 
context. 
 
Keywords: collective memory, ethnicity, urban communities, territoriality. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Este trabalho de dissertação é resultante do contato com os moradores da 

Comunidade Quilombola Urbana Maloca (entre os anos de 2007 e 2011). Evidencia-se 

aqui o estudo sobre o processo de identificação étnico-urbana do grupo engajado na 

ancestralidade negra, concernente a alguns moradores, bem como o processo fundiário 

contextualizado no espaço urbano, havendo uma formação de organização espacial e 

social própria do lugar, bem como sentidos de pertencimentos com o seu território 

enraizados em redes de solidariedade pertencentes à comunidade. 

 Inclusa na parte interna de um quarteirão, no bairro Getúlio Vargas, vizinho ao 

centro comercial de Aracaju, a Comunidade Maloca foi certificada pela FCP – 

Fundação Cultural Palmares em 7 de fevereiro de 2007, após um processo judicial que 

se desenrolava desde 1993. Segundo o Sr. José Getúlio dos Santos, morador de uma das 

ruas1 circunvizinhas à Maloca, uma moradora da comunidade, a senhora Lundinara dos 

Santos, teria invadido 2 m2 do seu quintal, e este solicitou junto à justiça municipal e 

estadual a reintegração de posse. Mesmo Dona Lundinara alegando não ter invadido o 

espaço reivindicado, fez a entrega do mesmo conforme solicitação do morador. 

Contudo, após 13 anos, mais precisamente no ano de 2006, a justiça municipal aferiu a 

favor do Sr. José Getúlio a reintegração de 98 m2, diferente dos 2m2 solicitados no 

início da ação. Partindo de tal premissa, a Associação Cultural CRILIBER, ONG que 

atualmente responde pela associação de moradores da comunidade, tendo trabalhos 

sociais desde 1982, solicitou à FCP, após breve levantamento genealógico e histórico 

dos moradores e do lugar, o título de reconhecimento da Maloca como grupo 

remanescente de quilombo.  

Segundo Dona Maria das Virgens,89, a “Dona Caçula”, o primeiro morador, o 

Sr. José Andrelino dos Santos, chegou na região da comunidade na década de 1930. 

Oriundo da Fazenda Central, na cidade de Riachuelo – SE2, juntamente com sua esposa 

Maria Francisca, e com seus oito filhos, Sr. Andrelino construiu sua casa de barro e 

caibros fincados ao chão, como acontecera com as demais residências da localidade 

após os diversos processos de ocupação3 habitacional. Assim como Sr. Andrelino, 

outras famílias com características semelhantes, ou seja, oriundas de fazendas-engenhos 

                                                             
1 Rua Nossa Senhora das Dores. 
2 Distante 38 km de Aracaju. 
3 Compra de terrenos ao fundo das casas das ruas circunvizinhas; doação; usucapião.  
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do interior do estado de Sergipe, vêm à capital em busca de trabalho nas propriedades 

dos grandes fazendeiros que acabavam construindo suas residências na “nova” capital4, 

bem como para trabalhos no porto de Aracaju e nas indústrias têxteis do Bairro 

Industrial, que ainda hoje se encontram ao lado do centro comercial da cidade. 

Os moradores da Maloca deparam-se com o seu próprio processo de construção 

identitária étnica paralelo à realidade da vida complexa urbana, bem como a não- 

sustentabilidade econômica da terra. Assim, no que tange este trabalho, busquei no 

campo, através de observação participante e entrevistas com os moradores mais antigos 

no local – bem como no Bairro Getúlio Vargas, para reflexão a partir das narrativas 

próprias às suas vidas e ao lugar –, “matutar” sobre as tonalidades entre as memórias 

coletivas e individuais; as possíveis versões sobre o passado da região5, que acabam no 

decorrer das constatações, traduzindo os sentidos sobre a territorialidade e a 

autoafirmação étnica. 

A afirmativa das comunidades quilombolas como grupo étnico passa a ser o 

alicerce do Estado brasileiro no que tange o processo de legitimação das comunidades 

remanescentes de quilombo como sujeitos de Direito perante o Estado. Fincada pelo 

decreto 4.887/2003, que delibera os quilombos como “grupos étnico-raciais”, a 

manifestação desta classe de sujeitos proporcionou-lhes o reconhecimento legal, ao 

tempo que após diversos processos de autodeclaração, estes passam a ser entendidos  

não apenas pela analogia com a ascendência negra e escravista, mas, acima de tudo, 

pelo elo com o passado vivido que mantém intensa a existência e a produção de formas 

de vida peculiares em contextos diversos, predominando o reconhecimento dos bens 

imateriais e materiais destes grupos (PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA, 2003, p. 

09). 

Não obstante, é representativo o esforço do movimento negro na (re)definição 

das comunidades negras no Brasil, dando-lhes uma conscientização política e uma 

identidade étnica que se mobiliza, em que se contraria a ideologia da democracia racial 

construída a partir de um racismo universal, assimilacionista e integracionista 

(MUNANGA,1998). Neste sentido, no que circunscreve a identidade e a territorialidade 

na Maloca, trabalhamos com as narrativas dos atores sociais da comunidade através do 

resultado de uma construção social organizada pelo próprio grupo, tendo como base a 

                                                             
4 A mudança da Capital, de São Cristóvão para Aracaju aconteceu no ano de 1855. 
5 Região do Bairro Getúlio Vargas e da cidade de Aracaju, que tiveram processos de habitação próximos 
ao centro da cidade. 
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subjetividade do eu “quilombola”, as relações entre os membros e o que a comunidade 

estabelece com “os de fora”. A Maloca passa a ser entendida neste trabalho como um 

grupo étnico a partir do pensamento de Barth (1998), ou seja, como uma organização 

social que apresenta como traço fundamental a característica da autoatribuição e da 

atribuição por outros. Logo, os indivíduos sentem-se como integrantes da comunidade e 

se proclamam membros dela, ao tempo que os “de fora” os qualificam como 

pertencentes ao grupo. Este sentimento de pertencimento passa a ser o eixo central para 

a formação e a continuidade das redes sociais existentes, bem como a busca pela 

legitimidade do território, sendo isto categórico para o estabelecimento das fronteiras 

sociais que diferencia o nós dos outros. O questionamento sobre uma pertença racial 

será por mim relativizada, pois assim como afirma Weber (2008), a “raça” só fará 

sentido sendo sentida subjetivamente, ou seja, os sentimentos de pertença identificados 

no decorrer das narrativas não diz respeito apenas a cor de pele, mas sim a elementos 

constitutivos da identidade do grupo, como suas manifestações e organização social. 

A condição de sobrevivência colocada diante do processo de abolição da 

escravatura no Brasil constituiu um dos fatores essenciais para as configurações dos 

espaços sociais onde ex-escravos e seus descendentes passavam a buscar oportunidades 

de vida e trabalho. No que concerne os estudos sobre as comunidades remanescentes de 

quilombo no Brasil, as (re)definições do “ser quilombola” convergem às suas formas de 

organização social e de estabelecimento de fronteiras sociais, em que se observa as 

dinâmicas particulares de tais grupos e  contestações sobre a falta de políticas sociais. 

Mobilizados por necessidades próprias de sociabilidade dentro e fora do grupo são 

encontradas distintas formas de vinculação e constituição de seus pertencimentos 

identitários e territoriais, rompendo com perspectivas que tornam a ideia de comunidade 

quilombola como algo “concreto” e constituinte de um aspecto designado do 

pertencimento racial. Para tanto é elaborada uma forma de desenvolvimento político de 

tais atores sociais, engajados em sentidos de unificação e de pertença comunitária em 

busca de ações efetivas.  

 Assim como mostrou Barth (1998) e seus seguidores (POUTGNAT, STREIFF-

FENART, 1998), não haveria sentido tomar a noção de etnicidade a partir de uma 

existência definida por características biológicas ou naturais. Se partirmos da vertente 

dos processos políticos e das construções de categorias identitárias, são definidos os 

territórios e os atributos possuídos por tais indivíduos nas suas estruturas sociais 

específicas e de poder, o que torna a analogia fundamental para a compreensão da 
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formação de uma comunidade quilombola. Os questionamentos que tangem a 

construção espacial dos territórios negros nem sempre é pacífica, pois agrega diversos 

tons de tensões nas fronteiras sociais criadas, em alguns casos, antes mesmo do 

reconhecimento legítimo de tais grupos, ao tempo que a valorização dos seus territórios 

encontra-se consignada à identidade com o lugar, à sociabilidade em comum e seus 

particulares símbolos de pertença. A unidade verificada às comunidades quilombolas é 

reforçada a partir da partilha dos símbolos comuns, seja numa linguagem específica ao 

grupo ou lugar, ou ainda com o território conquistado e/ou adquirido de formas 

diversas, bem como uma construção ideológica que fundamenta o pertencimento a partir 

do tempo dentro de um complexo e amplo palco de relações sociais possuindo um poder 

de organização e coação peculiar (GEERTZ,1978). 

 No processo de interação social das comunidades quilombolas uma série de 

características explica seus diferentes processos de formação identitária e territorial. Em 

alguns casos, a solução encontrada é o retorno ao passado e às suas práticas sociais, 

escolha esta elaborada por cada grupo. Assim, a etnicidade passa a ser um recurso útil, 

um comprometimento que os quilombolas absorvem para a conquista de direitos. Os 

processos de construção étnica e territorial dos remanescentes de quilombo acabam 

sendo transmitidos pelos próprios membros do grupo, em que a continuidade acaba 

sendo uma salutar reprodução do passado. Tal conjuntura é lapidada pelos membros, 

que articulam novas ações e estratégias para englobar valores, sentidos próprios e 

necessidades emergentes.  

Diferente das comunidades quilombolas rurais, onde em sua maioria os 

processos de reconhecimento, delimitação e legitimação territorial, assim como a 

interpretação dos contextos familiares se colocam de alguma forma como mais 

singulares, partimos do princípio de que suas vidas e a permanência na terra terem 

dependido, na maioria dos casos, de uma mesma região. O trabalho de campo nos 

conduziu ao reconhecimento das redes sociais existentes na Maloca, e que estão 

introduzidas no meio urbano, ao modo que o trabalho etnográfico nos possibilitou as 

diferenciações do modo de vida urbano em relação ao rural, no que tange a realidade 

econômica, social e de valores sociais. Na pesquisa, além de entrevistas abertas e 

aplicação de questionários socioeconômicos, utilizei de recursos audiovisuais, na 

tentativa de interpretação dos espaços de socialização da comunidade, das habitações, 

bem como da contextualização do processo fundiário, tão presente no grupo, a fim de 

interpretar suas práticas e a utilização do espaço, suas manifestações festivas – algumas 
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de sentido étnico – bem como suas formas de habitação e (re)criação oral do lugar a 

partir de suas próprias narrativas.  

No Capítulo I contextualizo minha chegada na Maloca, textualizando os 

processos de negociação com a comunidade, a formação do Bairro Getúlio Vargas, o 

encontro geográfico da Maloca na cidade de Aracaju, os primeiros contatos e encontros, 

assim como a minha percepção do espaço territorial reivindicado. Neste momento 

adentramos nos relatos dos primeiros personagens/moradores do grupo, bem como o 

processo de criação e habitação da comunidade e suas respectivas histórias de vida. É 

evidenciado o discurso de moradores e pessoas da vizinhança que dão definição ao 

processo histórico de formação da comunidade, bem como o desenvolvimento de ações 

coletivas de produção e reforço identitário do grupo a partir da sua forma particular de 

convívio social. 

No segundo capítulo proponho questões teóricas, epistemológicas e 

metodológicas, que dão o alicerce ao trabalho, onde são questionadas a percepção do 

grupo como  remanescentes de quilombo. Assenta-se a especificidade étnica no discurso 

dos atores sociais do grupo, em busca do entendimento do processo de organização da 

memória coletiva concernente às suas práticas cotidianas, sua ancestralidade e valores 

tradicionais ligados às gerações passadas e ao lugar, assim como a formação da sua 

bandeira política frente à sociedade, em que ratifico o papel da ONG CRILIBER para 

com a comunidade, bem como a representação da sua face cultural através do 

esclarecimento de suas manifestações de cunho político e social.   

No terceiro e último capítulo coloco-me frente à explicação do processo judicial 

que envolve a comunidade e a sua titulação como remanescente de quilombo, através do 

enfoque que os coloca como grupo organizado e detentor de um discurso unilateral 

frente à conquistas próprias e ainda  discuto sobre questões incertas por parte do 

INCRA quanto a perspectivas e ações institucionais, tanto da comunidade, como da 

instituição, que vise à sustentabilidade futura do grupo a partir do próprio contexto das 

comunidades quilombolas urbanas no Brasil, bem como do Plano Diretor do município 

de Aracaju, que ainda não evidencia na prática ações de desenvolvimento e intervenções 

em auxílio à comunidade.  Há a percepção que a identificação dos moradores ora é 

raciocinada como processo de composição histórica, ora como processo de composição 

de sujeitos políticos, onde encontra-se no discurso dos moradores identidades diferentes 

em momentos diferentes. 
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CAPÍTULO 1: A COMUNIDADE MALOCA  

 

Entre os Cientistas Sociais existe um enorme interesse no que toca os estudos 

étnicos no contexto urbano. Um conjunto de fatores nos fez pensar na temática proposta 

neste trabalho, para melhor refletirmos acerca da etnicidade urbana. No Brasil, após a 

promulgação da Constituição de 1988, estabeleceram-se novos parâmetros de 

reivindicação e visibilidade dos grupos sociais6 presentes no que entendo como 

processo de formação de identidades étnicas no país. Logo, as comunidades negras, ou 

terras de preto, ou ainda, remanescentes de quilombo, ou apenas quilombolas; tiveram 

seus direitos legitimados pelo Estado, criando naturalmente a necessidade de ampliar 

seus processos de identidade e (re)construção étnica. 

 No desenvolvimento gradativo das grandes cidades do Brasil, ressaltando todos 

os seus obstáculos, o Estado não proporcionou a manutenção dos territórios étnicos 

negros em meio urbano. No período pós-abolicionista, por exemplo, muitos desses 

territórios encontravam-se em áreas centrais e valorizadas e foram submetidos a 

contínuos processos de expulsão, principalmente em função da especulação imobiliária. 

Os assentamentos negros removidos das áreas centrais durante o crescimentos das 

cidades foram reassentados nas áreas periféricas, longe dos centros e com limitações de 

estrutura urbana (SOMMER, 2005).  

 Porém, para caracterizarmos o contexto que a Comunidade Maloca se insere; 

onde ela se localiza, sua organização familiar e seus principais atores, é necessário 

adentrarmos em pontos básicos que solidificam o nosso trabalho, bem como a escolha 

da comunidade como objeto de estudo.  

 

1.1 - O Encontro 

 

Em 2007 fui convidado pelo Prof. Dr. Frank Nilton Marcon do Departamento de 

Ciências Sociais da UFS, para fazer parte do NEAB – Núcleo de Estudos 

Afrobrasileiros/UFS. Dentre diversos assuntos/temas em que trabalhamos em nossos 

encontros foi colocado em pauta o então recente reconhecimento da Comunidade 

Maloca como grupo remanescente de quilombo7. A Maloca é a primeira comunidade 

                                                             
6   - Comunidades negras, indígenas, partidos políticos, ONG’S, sindicatos, etc. 
7
 No intuito de nortear e orientar o conceito de “comunidade remanescente de quilombo”, diminuindo 

confusões e imprecisões quando o conceito de quilombo é utilizado normativamente da mesma forma que 



18 
 

certificada pela FCP – Fundação Cultural Palmares – no contexto urbano do Estado de 

Sergipe e a segunda do país8.  

Desde então, aproveitei o fato de estagiar no Centro de Criatividade de Sergipe9, 

vizinho à comunidade, para conhecer um pouco mais do contexto ali desencadeado. No 

Centro de Criatividade, conheci Rosivaldo Alves, o “Vadico”, que é morador da Maloca 

e funcionário do Centro de Criatividade. Com ele, fui ganhando abertura no cotidiano 

do grupo e passei a entender a rotina festiva da comunidade, contudo, sem maiores 

pretensões acadêmicas.  

Analisando atualmente o seu processo de formação territorial, fragmentos da sua 

história contada e reivindicação étnica como quilombolas a partir da certificação pela 

FCP, entendo as relações sociais como princípio empregado para modelos que tornam e 

manifestam o seu próprio entendimento social. A descrição de ações, fatos, enfim, a 

descrição da memória social10 e de valores construídos pelos moradores da Maloca é 

fundamental para o seu entendimento enquanto grupo.  

Como consequência, os primeiros contatos nos colocaram frente às origens e 

significados do entendimento da formação territorial, social e matrimonial da Maloca, 

ressignificando a ideia de identidade e memória coletiva de tais atores sociais. Por 

conseguinte, ressignificamos também suas crenças e suas manifestações políticas e 

culturais. 

A identidade vinculada à memória social dos moradores da Maloca, bem como 

um novo discurso indentitário enraizado no território (lugar) nos expressa uma questão 

central, na medida em que a Maloca buscou em seu processo de reconhecimento a sua 

ancestralidade afrodescendente através de análises das linhas de parentesco de seus 

integrantes e da segurança jurídica de seus direitos de propriedade, ao tempo que se 

                                                                                                                                                                                   

era nos tempos da escravidão, a Associação Brasileira de Antropologia, em 1994, emitiu o seguinte 
parecer: “Contemporaneamente, portanto, o termo 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 extremamente homogênea. Da mesma forma nem sempre foram construídos a partir de 
movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram 
práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos num 
determinado lugar”. Disponível em: <www.cpsip.org.br/comunidades>. Acesso em 18/10/2008.  
8 Segundo dados da FCP, a primeira comunidade quilombola de características urbanas certificada no 
Brasil foi a Família Silva, em Porto Alegre – RS. 
9 Unidade Cultural do Estado de Sergipe. 
10 Entendo que analisar as fontes orais de alguns moradores poderia fazer entender momentos criados e 
vividos no contexto da comunidade. A partir das entrevistas feitas no grupo na execução do trabalho estas 
me permitiram o conhecimento de valores religiosos, educacionais, matrimoniais e culturais preservados 
na comunidade e mantidos como patrimônio simbólico da Maloca. 
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insere em políticas compensatórias de acesso a serviços públicos, infraestrutura básica e 

emprego na cidade de Aracaju.  

 Assim como em alguns relatos que colocaremos a seguir, ao ouvir histórias 

sobre a Maloca, mesmo sem saber o que ali se desencadeava, tinha receio de passar no 

local. Não associava a ideia de comunidade, mas a ideia de local marginalizado onde 

poderiam acontecer constantemente atrocidades da vida urbana (consumo de drogas e 

prostituição, por exemplo). O “medo” foi perdido no ano de 2006, mais especificamente 

quando um dos professores da Escola11 onde eu ministrava aulas de música, me 

convidou para ir ao Forró da Maloca. Confesso que me senti mais “seguro”, mesmo sem 

saber o que podia encontrar. Os moradores do Bairro Getúlio Vargas, onde se encontra a 

comunidade, tinham certo receio em entrar na Maloca bem como de expressar qualquer 

comentário a respeito da mesma. 

No Forró da Maloca o “medo” se calou. Fui muito bem acolhido na casa onde 

ficamos, mais precisamente na residência de Ginaldo Justiniano, o “PAPUDO GIL”12, 

quando, da sacada de sua casa, trocamos algumas informações musicais e assistíamos às 

apresentações no palco logo ao lado. Até o ano de 2007 não busquei qualquer 

interpretação acadêmica quanto à Comunidade, onde a utilizava, depois do Forró, 

apenas como passagem para o estágio.  

No ano de 2007 estava em início de elaboração de um projeto no Bairro Getúlio 

Vargas sobre as “nomenclaturas” folclóricas e seus atores de representatividade 

religiosa ou cultural, que permeiam o nome de alguns becos, vielas e ruas do bairro, 

como: Beco do Cavalo Morto, Rua do Giruzinho, Maloca,  Beco do Cano Dez,  Beco da 

Retiada e Vila São Pedro. Contudo, optei por conhecer um pouco mais da comunidade 

Maloca, já que tinha um interlocutor, o Vadico, para um possível auxílio perante a 

entrada ao grupo. Rosália Alves, irmã de Vadico e coordenadora pedagógica da 

Associação Cultural CRILIBER13, tem um papel relevante na comunidade. No começo 

da aplicação de alguns questionários14 socioeconômicos, tive dificuldade em recebê-los 

                                                             
11 INCA – Instituto Canarinhos de Aracaju. 
12 Ginaldo Justiniano, o Papudo Gil é cantor e compositor. Com grande visibilidade no Estado se Sergipe 
é conhecido por trabalhos vocais em grupos como: Grupo Quilombo (Década de 80 e 90), Legal do 
Samba (2002 – 2006) e atualmente com o grupo de Forró Balança Eu. 
13

 A ONG CRILIBER – Criança e Liberdade é a representante legal da comunidade. Esta organização não 
governamental promove uma série de atividades que envolvem cultura afro-brasileira, educação e 
cidadania. Desde 18 de julho de 1982 a Criliber realiza seu trabalho em defesa e promoção dos direitos 
humanos da criança e do adolescente que sofrem preconceito e discriminação de cor, raça e etnia, 
oferecendo um espaço de cultura e educação, através de projetos sociais, na sede da instituição que é 
conhecida como Casa Criliber: Projeto Escola Mãe Madalena. 
14

  Os questionários foram aplicados para que analisássemos o perfil econômico e social da comunidade.  
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respondidos. Isso porque muitos moradores só aceitavam a minha presença conforme 

autorização da Rosália. Com o tempo os acessos foram ficando mais fáceis, e junto com 

a Rosália, na maior parte do tempo, comecei a entender o espaço territorial da 

comunidade; a sua reivindicação por este mesmo espaço, bem como as mobilizações 

inseridas no passado de alguns moradores, para o reconhecimento da comunidade como 

quilombola. 

O caminho que achei pertinente para o início do trabalho etnográfico foi a 

produção dos relatos da história oral dos moradores. Percebi que no turno da tarde, 

horário em que eu fazia a maior parte das minhas visitas, os(as) moradores(as) mais 

idosos(as) sempre estavam na porta de suas casas ou na casa dos vizinhos, conversando. 

Comecei a fazer parte dessas rodas, ganhando um pouco mais de confiança. Esse 

processo de conversas informais durou aproximadamente dois meses, e depois desse 

prazo (estimado), as entrevistas sem a presença de Rosália passaram a não ser mais um 

grande problema no desenvolvimento da etnografia. 

Dentre os moradores, a mais intimidada com a minha presença era a “Dona 

Caçula”. Ela não gostava muito de fotos e filmagens e sempre que eu chegava lá ela me 

perguntava se eu era repórter de algum jornal. Isso aconteceu devido à intensa presença 

de jornalistas na comunidade após o recebimento do título pela FCP. No dia 31 de maio 

de 2007 foi publicada uma informação equivocada pelo Jornal Correio de Sergipe, 

evidenciando Dona Caçula como a primeira moradora da comunidade, trazendo um 

“mal-estar” por parte de alguns moradores.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Dona Caçula é a moradora mais antiga em vida na comunidade. 

Figura 1 - Jornal Correio de Sergipe - 31 de maio de 2007 
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Contudo, foi com Dona Caçula que consegui entender melhor a configuração 

espacial da comunidade, ou seja, os limites territoriais com as ruas que enquadram a 

comunidade, assim como as divisões dos núcleos familiares16 em alguns terrenos. Como 

chegou aos 9 (nove) anos de idade, na década de 1930, conseguimos “criar” a imagem 

do que seria o espaço antigamente e o que ele é hoje, bem como suas modificações 

durante mais de 80 anos.  

Mas como localizar a Maloca? Onde ela se encontra? Como chegarão seus 

primeiros moradores? Estas foram algumas perguntas que fiz para entender a história do 

grupo, sua organização familiar e seus personagens. As feições espaciais do lugar – uma 

região de beco com um vão central locado de vilas e casas de diversas formas, situado 

na parte interna de um quarteirão de casas, atiçavam os meus pensamentos quando 

passava a pensar a história de vida destes personagens assim como suas distintas 

chegadas ao espaço atual.  

 

 

1.2 – Descoberta de um contexto: “seu espaço”. 

 

Para que pudesse elucidar o “encontrar” a Maloca, é necessário que explique 

onde está localizada, bem como sua representatividade frente ao Bairro onde está 

inserida e a sua característica urbana. A comunidade Maloca está situada no Bairro 

Getúlio Vargas, na cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe. Entretanto, 

diferente de características de comunidades negras no Brasil, o Bairro Getúlio Vargas 

está ao lado do centro comercial de Aracaju, zona de grande valorização imobiliária e 

relevante estrutura básica, como transporte, educação, saneamento e afins. 

 O local onde hoje se encontra a comunidade é uma região de morro. 

Antigamente chamavam-na de morro do cruzeiro, devido a um “cruzeiro” que existia no 

topo deste. Com a construção da caixa d’água do bairro Getúlio Vargas (no morro do 

cruzeiro), o morro passa a ser conhecido como “morro da caixa d´agua”. 

 Contudo, devemos voltar um pouco mais na história do bairro, para que 

entendamos as dadas nomenclaturas da comunidade “Maloca” e consequentemente do 

Bairro “Getúlio Vargas”, que nem sempre teve este nome.  

                                                             
16

 Famílias que com o passar do tempo, utilizam-se do mesmo espaço para a moradia das novas gerações 
com a construção de quartos, andares superiores e/ou utilização do terreno  para construção de vilas. 



22 
 

 Devido à facilidade de escoar a produção do Estado via mar, e do então 

reconhecimento da Vila de Santo Antônio do Aracaju como cidade, no ano de 1855  

ocorre a mudança da capital da cidade de São Cristóvão para a recém-intitulada cidade 

de Aracaju17. Diante  de tal fator, muitas pessoas migram do interior do Estado em 

busca de uma nova perspectiva de vida. Ainda na cidade de Aracaju, próximo à região 

portuária18, encontravam-se duas indústrias têxteis, num local até hoje chamado de 

Bairro Industrial. Naturalmente, no centro da cidade e no Bairro Industrial muitos 

migrantes acabavam por constituir suas famílias e suas moradias, criando um novo 

aspecto social e econômico à cidade (BARRETO, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
17

 A cidade de Aracaju fora a primeira projetada do Brasil, através do trabalho do arquiteto Sebastião José 
Batista Pirro. Nos seus projetos iniciais evidencia-se a semelhança da cidade com um tabuleiro de xadrez, 
passando a planta inicial de Aracaju a ser (re) conhecida como Tabuleiro de Pirro. 
18

  A região portuária da cidade de Aracaju fica localizada no Rio Sergipe, que faz divisa com a cidade de 
Barra dos Coqueiros e esse mesmo rio desemboca no Oceano Atlântico. 

Figura 2 - Encontro do Rio Sergipe com o Oceano Atlântico - Aracaju SE 
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O Bairro do Aribé, hoje conhecido como Siqueira Campos, situa ainda um 

grande número de lojas comerciais, ao 

tempo que este, encontra-se na entrada da 

cidade de Aracaju. Logo, o Bairro dos 

Cambuís19, que fica entre o centro 

comercial e o bairro Siqueira Campos, é o 

que conhecemos hoje como bairro Getúlio 

Vargas, onde se encontra a comunidade 

Maloca. Segundo alguns moradores mais 

antigos na localidade, as pessoas  que iam 

chegando a zona dos Cambuís, esses eram 

logo chamados de “aventureiros” por se 

arriscarem a morar em frente ao cemitério de mesmo nome, onde o acesso era dado 

apenas de carroças e burros de tão dificultoso que era o terreno. 

A antiga caixa d água fora construída no antigo morro do cruzeiro, no ano de 

1924 no governo de Graccho Cardoso, sob o nome de Reservatório Auxiliar de Serviço 

de Abastecimento de Água da Capital20. Apenas no ano de 1975, no  mandato do então 

prefeito, o engenheiro João Alves Fillho (1975 – 1979) foi que as ruas que enquadram o 

local onde se encontra a Maloca foram calçadas, sendo elas as ruas: Rosário, Nossa 

Senhoras das Dores, Rua Itaporanga (atualmente Rua dos Estudantes) e Rua Propriá 

(atualmente Rua Marechal Deodoro da Fonseca). Hoje no Morro do Cruzeiro, encontra-

se o Centro de Criatividade Gov. João Alves Filho, construído no ano de 1985. O morro 

do Cruzeiro fica ao lado da comunidade Maloca, tendo esse, diversos aspectos 

relacionados com a comunidade do Bairro dos Cambuís e com a Maloca 

concomitantemente. 

 

 

  

 

 

 

                                                             
19

 Recebeu esse nome devido ao cemitério dos Cambuís que existia na localidade, também conhecido 
como cemitério da Cruz Vermelha. 
20

 Projetado pelo sanitarista Saturino de Brito no mandato do então Prefeito João Alves Filho (1975-1979) 

Figura 3 - Ladeira da Rua Marechal Deodoro -  
Jornal Gazeta de Sergipe – 31/05/1967 (Fotógrafo 

desconhecido) 
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Com a morte do estadista Getúlio Vargas, no ano de 1954, o bairro dos Cambuís 

recebe seu nome, e parte da Rua Propriá recebe o nome de Marechal Deodoro da 

Fonseca, bem como parte da Rua N. S. das Dores recebe o nome de Floriano Peixoto. 

 

 

 

Figura 5 - Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Dias atuais (Foto do autor) 

 

Mesmo após o calçamento das ruas que fazem o enquadramento do espaço 

territorial da Maloca, o vão central em que ela se encontra no citado momento não fora 

Figura 4 - Foto aérea do Centro de Criatividade de Sergipe - 1985 
- vista aérea da Maloca – ( Fotógrafo desconhecido) 
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calçado, ao tempo que a comunidade desde a chegada dos seus primeiros moradores,21 

nunca contou com uma estrutura básica de saneamento, energia, água e esgoto. Apenas 

recentemente, em 1992, a comunidade passou a contar com os serviços de energia, 

água,calçamento e esgoto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda segundo os moradores mais antigos na comunidade, a Maloca tinha 

quatro saídas do vão central, uma para cada rua que a enquadra22. Atualmente só 

existem as saídas da Rua Riachão e da Rua Nossa Senhora das Dores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

  Por volta da década de 1920. 
22

 Rua Riachão, Rua N. S. das Dores, Rua dos Estudantes e Rua Marechal Deodoro. 

Figura 6 - Vão Central da Comunidade Maloca. Foto do autor  

Figura 7 - Acesso da Rua Riachão. Foto do autor 
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Figura 8 - Acesso da Rua Nossa Senhora das Dores. Foto do autor. 

Figura 9 - Mapa atual da Comunidade Maloca (Google Earth 2009) 
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1.2.1 – Organização espacial: “os de dentro e os de fora” 

 

 

Um dos fatores que chamam atenção é que as ruas acabam fazendo os marcos 

territoriais da Maloca, servindo como limites diante de outros espaços/lugares do bairro, 

o que acaba diferenciando os que são considerados “de fora” dos que são considerados 

“de dentro”. Assim, as ruas Riachão, Nossa Senhora das Dores, Marechal Deodoro e 

dos Estudantes se tornam as extremidades espaciais da comunidade Maloca. O centro 

topográfico da comunidade é o seu vão central, onde só há acesso através das duas 

entradas citadas ou por dentro de alguns terrenos que também fazem frente às ruas que a 

enquadram retangularmente. Neste sentido ousei a criação das categorias “de dentro” e 

“de fora” para uma melhor compreensão das análises aqui propostas. Consideramos 

assim, moradores “de dentro” aqueles que têm suas raízes genealógicas na comunidade, 

ou seja, aquele que seus familiares em tempos diversos fizeram/fazem parte do 

entendimento social e territorial da comunidade, nos dando sentido para observação do 

grupo. São também considerados “de dentro” os moradores com mais de 20 anos 

vividos na comunidade, tempo mínimo entendido pelo INCRA como suficientes pra o 

reconhecimento destes na localidade.  

Assim haverão moradores da Maloca que não necessariamente tenham vínculos 

genealógicos/de parentesco na comunidade, mas que o tempo que ali residem, com 

motivos de chegada e permanência diversos, se reconhecem como remanescentes de 

quilombos. Considero “de fora” os moradores que se apresentam como menos de 20 

anos na localidade, ou que suas casas fazem limites geográficos com a Maloca, mesmo 

esses tendo uma relação confortável com os moradores mais antigos. São também 

considerados “de fora” os que moram em casas de aluguel e não demonstram nenhum 

interesse de permanência no local, ou na causa objetiva neste trabalho. Contudo, no meu 

entender, são considerados “de dentro” ainda os moradores com vínculos familiares e 

genealógicos na comunidade, bem como com raízes afrodescendentes em sua história 

familiar, mas que por algum motivo não atribuem a causa quilombola à sua vida, 

havendo por esses uma identificação com o lugar, mas um descontentamento com a 

ação quilombola empregada pela comunidade até então.   

 O que entendo como “organização espacial da Maloca” é uma invenção social 

alternativa justaposta ao modelo de traçado espacial original da cidade, ou seja, assim 
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como a Aracaju, cidade com suas ruas centrais planejadas conforme o “quadrado de 

Pirro”23, a espacialidade da comunidade se coloca à lógica do ordenamento urbano da 

cidade. Na Comunidade, as casas convergem da rua para a área de socialização no 

interior. No vão central, encontra-se um palco de concreto, sendo este o lugar de 

afloração das manifestações e comemorações do grupo (Ver Figura 7 e 8). Contudo, 

algumas casas das ruas Riachão, Nossa Senhora das Dores, dos Estudantes e Marechal 

Deodoro ligam-se por estreitos caminhos às casas da Maloca (MARCON,2008). 

 Os terrenos das casas do quarteirão foram sendo divididos e nos fundos 

ocupados originalmente por outras residências permaneceram muitas vezes os mesmos 

familiares, criando espaços de vilas. Os terrenos onde se encontram as vilas foram, em 

maioria, formados por lotes com várias casas conjugadas de uma mesma ascendência 

familiar e que são ocupados atualmente por 

seus membros, por conta da dinâmica da 

ocupação imobiliária na região central de 

Aracaju, bem como das residências de 

classe média do Bairro Getúlio Vargas que 

provocam a valorização das casas 

localizadas nas ruas frontais à Maloca. 

Contudo, percebemos que ainda permanece 

a noção de terrenos com modelos 

familiares, ou seja, mais de uma geração de 

uma determinada família dividindo o 

mesmo espaço, ou ajustando uma nova 

habitação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

  Segundo estudos sobre a fundação da Cidade de Aracaju (NOGUEIRA,2004), o plano do chamado 
Quadrado de Pirro, assemelhava-se a um tabuleiro de xadrez que dava o tom inicial da ocupação ordenada 
do terreno da nova capital. 

Figura 10 - Vila da Comunidade Maloca. Foto do autor 
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Andar pela Maloca é reconhecer um espaço de socialização não compreensível 

para quem passa pelas ruas laterais que a circundam. Isto acontece por fatores diversos e 

às vezes pelo fluxo rápido em que somos levados a vivenciar, ao “andar” no Bairro 

Getúlio Vargas. A vida social deste trabalho evidencia-se no interior do “quarteirão”. 

No vão central e nos seus acessos está onde acontece “o cotidiano” do grupo, seja 

saindo ou chegando do trabalho, ou ainda as conversas de fim de tarde e comemorações 

nos finais de semana.  

Caminhar pela comunidade; vê-la; senti-la;  o escutar as pessoas e seus espaços é 

uma experiência indispensável para a identificação dos indivíduos e a ideia que eles 

fazem sobre como é ser membro da Maloca (CERTEAU,1996). Os espaços da 

comunidade citada acabam tendo nomes oficiais conforme registro da Prefeitura 

Municipal de Aracaju. O vão Central é registrado como Largo Pedro Alves Braz. 

Porém, para os moradores, este espaço é conhecido como “Praça da Glorinha 

Rezadeira”,  “Praça das Velhas” ou ainda “Praça da Maloca”.  

 Segundo nos informou Dona Creuza, o nome Glorinha Rezadeira é referência a 

uma antiga moradora, que além de rezadeira, costumava tomar conta das crianças da 

comunidade enquanto seus pais trabalhavam. Ainda segundo Dona Creuza, o vão 

central é chamado de “Praça das Velhas” porque é o local onde as pessoas com mais 

idade costumam se encontrar para conversar.  

 Diante das informações, passamos a compreender o vão central como um lugar 

de passagem, o lugar onde acontecem as trocas de informação, os diálogos interessados 

ou abnegativos; é o espaço contínuo e de entretenimento diário do grupo: 

Figura 11 - Vila NAIR. Foto do autor 
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Aqui é os encontros da gente, é as palestras da gente, o lugar das 
brincadeiras da gente  (Dona Morena, Março de 2008) 

 

Na Maloca é onde se compartilham os momentos vivenciados por seus 

moradores na cidade, no trabalho e no próprio passado da comunidade. No caminhar 

pelo local e pelos acessos que dão vida ao vão central, é comum encontrarmos crianças 

brincando, os idosos sentados em suas portas e a nítida concretização de um local de 

socialização e manutenção de redes sociais. O forte apelo de identidade que traçaremos 

posteriormente é refletido nos lugares em que estes atores residem; suas ações. O que 

nos revela um “idioma” próprio de reconhecimentos e ressignificados dos lugares de 

moradia e dos lugares de experiências diárias compartilhadas. 

A “descoberta” do local em que se encontra a comunidade simboliza o início dos 

contatos que tivemos com os moradores mais antigos. Tempo, espaço, memória, 

imagem, solidariedade, territorialidade. Estes foram alguns conceitos que passei a 

evidenciar – já absorvidos por uma noção antropológica, fundamentalmente 

interpretativa e conceitual, conforme Roberto Cardoso de Oliveira (2000, p. 19), 

movido pela teoria e desafiado a entender a Maloca como o “todo” desta pesquisa 

etnográfica. 

A identificação com uma reminiscência afrodescendente, por serem em grande 

parte oriundos de fazendas/engenhos/usinas do interior do Estado de Sergipe, locais da 

classe pobre, escravos, ex-escravos e escravos libertos, nos fizeram pensar e adequar o 

entendimento da chegada dos primeiros moradores. Quem foram eles? Quem são seus 

remanescentes?  

 

1.3 – Relatos dos primeiros personagens 

 

Hoje vivem na Maloca em torno de 45 (quarenta e cinco) famílias, totalizando 

191 moradores. Tais famílias têm fatos e situações distintas no que tange as suas 

chegadas na comunidade, fazendo-nos buscar um alicerce nos moradores mais antigos. 

Andrelino José Santana dos Santos. Seria ele o primeiro morador e demarcador de um 

primeiro espaço (lote) na Maloca. Assim, começa a história da comunidade. Sr. 

Andrelino, ou “Seu André”, como o chamam até hoje, teria vindo do Povoado Central, 
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em Riachuelo24, após a abolição, em busca de nova perspectiva de vida na capital. 

Trabalhadores informais tentavam a vida da mesma forma, com trabalhos oferecidos na 

cidade, como: limpeza de quintais, desembarque de navios no Porto de Aracaju e 

trabalho de engraxate.  

Segundo Dona Caçula, o Morro do Cruzeiro, por algum tempo (meados dos anos 

1930 e 1940), concentrou um número significativo de negros com histórias de vida 

semelhantes à sua, assim sendo, oriundos do interior do Estado em busca de trabalho. 

Seu Andrelino, acompanhado de sua esposa Maria Francisca da Conceição 

Santos, chega a Aracaju e não se sabe se residiram no Morro do Cruzeiro, mas acabam 

encontrando a região onde hoje é a comunidade. Limparam o terreno, demarcaram o 

território (supõe-se que não encontraram maior resistência na demarcação do espaço) e 

constroem sua moradia, ainda de palha com caibro e barro a partir do chão, para a 

criação dos seus oito filhos. Sr. Andrelino trabalhava informalmente juntamente com 

sua esposa Maria Francisca. Ele no porto de Aracaju e ela em casas de família. Segundo 

Dona Caçula, Sr. Andrelino também foi funcionário da Prefeitura Municipal de Aracaju, 

trabalhando primeiramente como Gari e depois de alguns anos acabou assumindo o 

cargo de Fiscal de Obras.  

Diante dos mesmos relatos de Dona Caçula, Sr. Andrelino tivera oito filhos: 

Raimundo Lino dos Santos, Maria Andrelina dos Santos, Maria da Gloria dos Santos, 

Isaura dos Santos, João Lino dos Santos, Oscar dos Santos e Rosa dos Santos. Dona 

Caçula nem os descendentes da família de Sr. Andrelino lembraram os nomes do outro 

filho, que juntamente com Rosa e Oscar foi para o Rio de Janeiro em busca de trabalho 

e não mais voltaram. 

Após a chegada de Sr. Andrelino, não se sabe ao certo se havia, ou qual seria o 

critério para habitar a comunidade, sendo lembrado por Dona Caçula apenas os 

momentos de compra e doação de algumas residências. As moradias que ainda hoje não 

tem registro oficial em cartório dos seus reais terrenos, totalizando sete residências, seus 

proprietários mantêm recibos de compra e venda repassados por seus familiares em 

acordo com os respectivos vendedores das terras. As residências em questão fazem 

limite geográfico com a Rua N. S. Das Dores (Ver figura 9). 

Dona Maria Andrelina Santos, uma das filhas de Sr. Andrelino, casou-se com 

Felismino Santos e teve três filhos: Rosalvo dos Santos, “Vavá”(não se sabe o nome de 

                                                             
24

 O Povoado Central, no final do século XIX, era a então Usina Central de Riachuelo, pertencente ao 
Vale do Cotinguiba, região produtora de cana-de-açúcar até os dias de hoje, no Estado de Sergipe. 
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Registro) e Aluísio dos Santos. Rosalvo dos Santos, neto de Sr. Andrelino, casou-se 

com Iolanda dos Santos, não tendo filhos. Após separação com Dona Iolanda, passou a 

conviver com Dona Creuza (ainda viva) e tiveram dois filhos. Dona Creuza era filha de 

Anália Alves. Dona Anália (cozinheira da casa grande do Engenho Camaçari em 

Itaporanga D´Ajuda -SE,) após separação com Tito Armando, capataz do Engenho, vem 

tentar a vida em Aracaju trabalhando em casas de famílias, residindo primeiramente na 

Travessa São Pedro, também próximo ao morro do Cruzeiro e em seguida remanejando-

se para a Maloca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Árvore Genealógica Parcial da Família de Sr. Andrelino 
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Elvira dos Santos. Dona 

Elvira, cortadora de cana, 

oriunda de Santa Rosa de Lima25, 

mãe de dois filhos gêmeos foi a 

segunda moradora da Maloca. O 

filho Jorge dos Santos, que 

faleceu aos 18 anos e Maria das 

Virgens dos Santos, a “Dona 

Caçula” (ainda viva), que é 

reconhecida como marco inicial do 

conhecimento cultural da Maloca, pois chegou à comunidade com 9 anos de idade, em 

1931. Ela faz aniversário em 6 de junho. Esta data é comemorativa na Maloca. Dona 

Caçula em 2010 completou 89 anos de vida e muitos relatos sobre o lugar. Dona Caçula 

não teve filhos biológicos devido a problemas no útero quando adolescente. 

Numa certa visita à Maloca encontrei Dona Caçula muito sorridente. Ela falava 

da sua infância na Fazenda Santa Rosa, na cidade de Santa Rosa de Lima – SE26.  

Ressalto esta passagem por entender que os atos de espontaneidade nem sempre eram 

constantes em entrevistas com Dona Caçula. Em alguns momentos lhe faltava a 

memória, ou esta não estava disposta a responder algumas perguntas. Atento a suas 

palavras, a ouvi dizer das poucas lembranças que tivera da cidade natal. Neste 

momento, comentou sobre a existência do seu primo Alexandre. Contou de quando 

brincavam na fazenda antes dos nove anos de idade, bem como dos episódios de quando 

este vinha de visita a Maloca. Para Dona Caçula ficaram as lembranças da fazenda e da 

infância sofrida, pois após a sua vinda a Aracaju, nunca mais fora a tal lugar de 

nascimento. Pensando em (re)criar tal imagem, fui a cidade de Santa Rosa de Lima 

conhecer o primo de Dona Caçula, o Sr. Alexandre. Ainda morando na mesma casa, 

como fora indicado por Dona Caçula, estava sentado à porta da sua casa ouvindo 

música. Após minha apresentação, ficou empolgado em saber notícias de sua prima, que 

nem sabia que ainda era viva. Contudo, fui para perguntá-lo sobre a Maloca. Se tinha 

lembranças de como era a comunidade. Colocar-nos, em alguns instantes, à frente de 

familiares dos moradores da Maloca e que há muitos anos foram ao lugar, ajudou a 

configurar as informações repassadas por Dona Caçula no fator tempo e espaço, no que 

                                                             
25 Cidade onde funcionava o antigo Engenho Santa Rosa. 
26 Distante 28 km de Aracaju – SE. 

Figura 13 - Carteira de Trabalho de Dona Elvira  
(Arquivo da Família Alves) 
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diz respeito à sua chegada, à sua formação familiar bem como às mudanças físicas que 

ocorrerão com as residências da comunidade: 

 

Tem muitos anos que eles foram embora. Foram morar na Maloca, ali perto 
da rua de Riachão. Já fui lá muitas vezes; onde tinha a caixa d´agua com um 
morro de areia. Passávamos o morro de areia até chegar a casa dela. As 
casas eram “tudo” de palha naquela época. Quem tivesse casa de telha 
naquela época na Maloca, Avé Maria! Era rico! Tem anos que eu não vou na 
Maloca. Eu nem sei onde Caçula tá morando.Naquela época para chegar em 
Aracaju tinha que ir de Bonde e descer na linha do trem, na estação da leste. 
A única coisa que sei é Caçula faz parte dos “negoço” dos idosos, pois eu já 
vi ela brincando na televisão  (Entrevista realizada em maio de 2010) 

 

Para o entendimento dos contextos 

aferidos à Comunidade Maloca são necessárias 

informações que nos tracem comportamentos, 

contrastes, motivações que tenham sido atuantes 

no grupo. A relação de integração cultural que 

busco no entendimento da Maloca será um 

esforço para a absorção da reivindicação étnica e 

territorial solicitada pela comunidade. Entender 

esta configuração também pelos “de fora” nos 

ajudará na caracterização do lugar. 

 No decorrer da semana consegui que pela primeira vez Dona Caçula me falasse 

naturalmente de como era a Maloca e do que ela sentia mais falta da vida “de 

antigamente”. No momento da entrevista Rosália Alves também estava presente. O 

interessante deste momento é que ela se propôs a falar, muito diferente das vezes que 

perguntávamos algo e ela nunca estava disposta a falar:  

 

 “Seu André”? Me viu “muleca”.Eu tenho se eu ver assim!Ele “num” era 
uma pessoa ruim não.Era uma pessoa boa.Tranqüilo. Agente vivia azedo. 
ROSÁLIA: Era Prestativo? “Num” vinha por aqui não. Era do serviço pra 
casa...do serviço pra casa. “Num” era “homi” de sair e caminhar não.  
Quando ficou velhinho era na porta “sentadinho”.Trabalhou muitos anos na 
prefeitura. Como é, aquele “negoço”  de rua?! Varrer! Depois ele passou 
“pra aquele negoço de mandar os outros né?”(Entrevista realizada em 
Janeiro de 2008) 

 

 Criei maior interesse por novos questionamentos que poderiam ser feitos a Dona 

Caçula. É impressionante a representatividade dela para com os mais jovens. Zumthor 

nos exemplifica alguns dos momentos que consegui evidenciar na comunidade: “Os 

Figura 14 - Dona Caçula. Foto do autor 
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veneráveis relatos dos velhos que narram aos jovens em volta os eventos de sua longa 

vida, de modo a exortá-los à virtude. Virtude e verdade coincidem” (ZUMTHOR, 1993, 

p. 86). 

A oralidade constitui um patrimônio hegemônico na comunidade. Esta traz à 

tona a compreensão das construções de memórias que exemplificam o atual “pensar” 

da/na comunidade. Na análise destas vozes e saberes acumulados por aqueles com 

maior tempo na comunidade redefine-se a característica das relações em redes 

familiares, bem como a necessidade de sobrevivência no espaço urbano e sem 

subsistência alimentícia da sua própria “terra”. Através da tradição oral, os moradores 

da Maloca reconstruíram e organizaram uma “própria sociedade”, reivindicando uma 

identidade étnica.  

Creio que esta fase da história da Maloca impulsionou e caracterizou o 

“fenômeno da voz humana com dimensão que determinava, ao mesmo tempo, no plano 

físico, psíquico e sócio-cultural” (ZUMTHOR, 1993, p. 18). Portanto, era uma 

comunidade, até então, de “oralidade primária”, a qual deixou seus dizeres perpetuarem 

todo o espaço, refazendo os planos físicos, psíquicos e socioculturais. Refazer esse 

percurso histórico significou uma tentativa de mergulhar na compreensão dos caminhos 

por onde esta oralidade ganhou significado e pertencimento após o processo judicial em 

que a comunidade fora inserida, principalmente quando o ambiente foi o grande 

revitalizador e estimulador da tradição oral e impulsionado por uma ancestralidade 

negra concernente à Maloca após a reivindicação territorial e étnica. 

Ainda através da memória os moradores se reconhecem e se distinguem dos 

outros moradores contrários ao reconhecimento e dos “de fora”, mesmo inseridos no 

mesmo espaço. Afirmam as relações coletivas que são construídas pelas linhas de 

parentesco diretas ou colaterais e pelas afinidades evidentes no cotidiano da 

comunidade e nas entrevistas produzidas. Destaca-se uma relação entre o morador da 

Maloca e o espaço da mesma, na qual aparece uma categoria de território, nesse caso 

urbano, que se dá de maneira subjetiva, no meu entender. Ou seja, território não é 

entendido somente pela perspectiva do domínio físico, mas também de uma apropriação 

que incorpora a dimensão simbólica, o que permite aos moradores o acesso à 

identificação de quilombolas.  

A oralidade, além de fortificar a relação entre as pessoas, cria uma rede de 

comunicação e análise de tipos de conhecimento e das inúmeras atividades realizadas 

pelos moradores do grupo. A relação ouvinte-contador significa para os envolvidos uma 
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partilha de valores e sentimentos que lhes foram atribuídos através do encontro de 

particularidades e distinções. Os moradores mais antigos têm respeito pela fala na 

comunidade. Detendo estas “palavras-força”, termo utilizado por Zumthor, os idosos da 

Comunidade Maloca têm suas palavras manifestadas “num estilo formular cujo eco se 

percebe em várias crônicas” (ZUMTHOR, 1993, p.86).  

A ação no conto dessas atividades passadas mais do que fortalece a história oral 

do lugar, transmite experiências de ancestralidade que esta comunidade vem adquirindo 

com o tempo e, não obstante, depois do reconhecimento. A oralidade naturalmente 

estimula as construções dos laços e redes sociais da comunidade que sustentam a 

memória coletiva. Para Walter Benjamin (1986) essas experiências que passam de 

pessoa a pessoa revelam uma fonte onde todos os narradores embebedam-se, até porque 

no lócus de tais narrativas encontra-se uma significativa dimensão de utilidade coletiva. 

Sobre as narrativas repassadas pelo ator, Benjamin diz que 

 

Ela tem sempre em si, às vezes de forma latente, uma dimensão utilitária. 
Essa atitude pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa sugestão 
prática, seja num provérbio ou numa norma de vida (BENJAMIN, 1986, p. 
200) 

 
 

 O meu campo empírico vai além da análise da estrutura social da Maloca, mas 

também das fronteiras compreendidas pelos moradores “de fora” e, em particular, além 

de mostrar como inter-relacionar situações vividas com aceitação de uma identidade 

negra, sintetizando informações, sabendo que esta mesma age como movimento social. 

Para Halbwachs:   

Toda a arte do orador consiste talvez em dar àqueles que ouvem a ilusão de 
que as convicções e os sentimentos que ele desperta neles não lhes foram 
sugeridos de fora, que eles nasceram deles mesmos, que ele somente 
adivinhou o que se elaborava no segredo de sua consciência e não lhes 
emprestou mais que sua voz ( HALBWACHS, 2004, p. 47) 

 

Da mesma memória que atualmente traz à tona toda a discussão de reivindicação 

étnica através da história oral, mesmo que a Maloca esteja inserida num contexto urbano 

específico, também surgem os conflitos sociais no que tange as interferências e 

aferições, como cor de pele, classe social e legitimação de um espaço (morada) 

próprio(a). Naturalmente, a negação de sua identidade negra é comum por parte de 

alguns moradores. No cenário encontrado na Maloca, as “identidades”, que considero 

circulantes, acabam sendo resultado de uma reflexão cotidiana. A narração se confunde 
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no discurso da memória daqueles que têm uma ascendência escravista 

legitimada/comprovada, como os aferidos por Dona Caçula e Dona Creuza até então. 

Existe uma disputa natural dentro da própria comunidade em respeito e 

detrimento de representatividade simbólica quanto a sua história e vivência diante do 

grupo. Entre os moradores mais antigos no lugar, 

mesmo estes não nos permitindo colocar aqui as suas 

opiniões, acentuam que o próprio grupo evidencia de 

forma discrepante27 as famílias de Dona Creuza e 

Dona Caçula.  A história oral dos moradores da 

Maloca depende da representação que cada indivíduo 

faz de si mesmo e como se projeta dentro do seu 

próprio conjunto social. Explicando de outra forma, a 

consciência que o grupo étnico tem de si o determinará 

simbolicamente perante outros grupos. 
 

 Por outro lado, encontra-se uma enorme vontade de conhecer um passado 

desconhecido. O reconhecimento genealógico em “acordo” com as histórias orais 

garante ao grupo não mais uma identificação com uma vida repleta de estigmas sociais, 

como acontecera no passado da comunidade, mas como sujeitos sociais retirados de 

uma trajetória reconhecidamente humana. É desta forma que passamos a entender a 

memória, para adentrarmos nas reflexões sobre identidade e concomitantemente na 

construção de ambas por parte dos moradores da Maloca. Halbawachs explica a relação 

entre grupos nos processos de construção da memória coletiva da seguinte forma:  

 
a memória coletiva é o grupo visto de dentro, e durante um período que não 
ultrapassa a duração média da vida humana, que lhe é, freqüentemente, bem 
inferior. Ela apresenta ao grupo um quadro de si mesmo que, sem dúvida, se 
desenrola no tempo, já que se trata do seu passado, mas de tal maneira que 
ele se reconhece sempre dentro dessas imagens sucessivas. A memória 
coletiva é um quadro de analogias, e é natural que ela se convença que o 
grupo permanece, e permaneceu o mesmo, porque ela fixa sua atenção sobre 
o grupo, e o que mudou, foram as relações ou contatos do grupo com outros 
(HALBWACHS, 1990, p.88) 

 

Em julho de 2010 encontrei um grupo de senhoras que participariam naquela 

noite da novena que aconteceria na comunidade Maloca. Entre elas, estava Dona 

Waldette Teixeira Coutto Vieira. Uma simpática senhora de 92 anos e de muita história 
                                                             
27 Dos que não foram a favor do título de reconhecimento como Comunidade Quilombola, apenas Dona 
Idalina Conceição, a Dona Doca, se pronunciou a respeito, como será visto no capítulo 2. 

Figura 15 - Dona Waldette. Foto do autor. 
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para contar sobre o Bairro Getúlio Vargas.  Mora no Bairro há 70 anos. Neste encontro 

marquei de no dia seguinte visitá-la em sua residência, que fica na rua Floriano Peixoto, 

próximo a uma28 das divisas com a Maloca. Em sua casa, acompanhada pelo seu chá de 

boldo, Dona Waldette explicou-me algumas características e peculiaridades do Bairro e 

consequentemente da Maloca. Sempre com sorriso no rosto e de fala mansa e pausada, 

passamos aproximadamente 3 horas conversando. Perguntada sobre uma possível 

relação com a Maloca, ela disse que:   

 
Relação mesmo com o pessoal dali era muito pouco. Agora, do meu 
conhecimento, ali tudo era fundo dos quintais29. Alguém começou a fazer a 
Maloca uma verdadeira Maloca, como os índios. Umas casinhas assim, e 
outra e foi chegando outro e outro e depois ficou todo mundo ali morando. 
Depois de certo tempo começaram a melhorar e a construir mesmo casinhas 
de alvenaria e hoje já temos até casa de andar. Algumas pessoas já 
morreram, outras estão vivas. Mas começou assim, no fundo dos quintais. 
Antigamente as casas das ruas tinham os quintais muito compridos, então as 
pessoas passaram a ocupar esses quintais e construírem seus “ranchinhos” 
para morar, e hoje está aquela beleza. Hoje não é mais Maloca. É conhecida 
como Maloca, mas se chama Largo Pedro Braz. Mas o pessoal do Bairro 
não esquece: É Maloca. Já morreram quase todos. Já faz tantos anos 
(Entrevista realizada em julho de 2010)  

 

A inquietação primária aos que não conhecem a comunidade é de como se 

legitimou a formação do seu espaço territorial. Assim aconteceu na minha chegada. 

Devido à estrutura das casas circunvizinhas à comunidade, é dissonante a diferenciação 

de comprimento e estrutura. Perpassam por esses a ideia de compra, de invasão, de 

aluguel, assim como fora citado anteriormente. Logo, todos esses processos fazem parte 

da configuração das residências do grupo. Uma aflição contrária atinge, contudo, os 

moradores da Maloca quanto a habitação destes no local. Para Dona Creuza, por 

exemplo, o preconceito atribuído pelos de fora ora vinha pela simplicidade das casas, 

ora vinha pela simplicidade das pessoas, contraste evidente no Bairro Getúlio Vargas: 

  

O pessoal acha que aqui dentro só mora marginal. Fora, ninguém dá valor 
aqui .Ah! Não vá pra lá não, porque ali é barra pesada.” Até na faculdade, 
os alunos querem pesquisar aqui e alguns dizem: “Não vá não porque ali é 
barra pesada” E os alunos dizem que vêem aqui, mas vem com medo, porque 
o pessoal fora fala que aqui é barra pesada. Antigamente se pegou uma fama 
aqui, de que aqui só moravam marginais. Aí a gente aos poucos vai tentando 
tirar essa fama de que aqui só mora marginal e vagabundo. Mas hoje ainda 
tem esse preconceito com o pessoal aqui da Maloca. A hora que você quiser 

                                                             
28 Continuidade da Rua Nossa Senhora das Dores. 
29 Assim como o nosso entender espacial da comunidade, para Dona Waldette, as residências da 
comunidade Maloca foram criadas ao fundos das casas do quarteirão formado pelas Ruas: Riachão, Nossa 
Senhora das Dores, Estudantes e Marechal Deodoro. 
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entrar aqui você entra. A hora que você quiser sair você sai (Entrevista 
realizada em maio de 2009) 

 

Perguntar sobre o preconceito oriundo “dos de fora” para os moradores da 

comunidade era algo comum aos integrantes da Maloca. Assim perguntei a Dona 

Waldette se existia um receio, medo ou preconceito pelos moradores para com a 

Maloca. Ela respondeu:  

 

Eu nunca ouvi dizer. Eu nasci e me criei aqui, mas nunca andei por lá. Eu 
tinha pouca intimidade com o pessoal de lá. Eu não sei o que havia por lá 
não, até porque nunca houve morte por lá; nunca houve roubo. Eu não sei 
porque. Dia de domingo tinha o Toré e o Xangô de Isabel. Como aqui fica 
próxima a delegacia do distrito, as vezes, ao domingo, eu via uns soldados 
passando com alguns homens presos por excesso alcoólico, mas devido as 
festas e não as pessoas de lá, pelo menos que eu saiba. O nome Maloca 
permanece mas as casas são muito boas (Entrevista realizada em julho de 
2010) 

 

 

1.4 – Interpretações de um imaginário em construção 

 

A participação para com a conquista e manutenção de projetos sociais e ações 

afirmativas da Comunidade Maloca, bem como a inserção de ações para o 

reconhecimento de seu patrimônio imaterial30, começam a fazer sentido no decorrer do 

trabalho. As semelhanças e dissonâncias de discursos passam a ficar mais evidentes, 

não nos cabendo como pesquisadores a mediação destas, mas cabe-nos a reflexão acerca 

dos sentidos demonstrados pelos moradores da Maloca.  

Entendemos como naturais as diversas contradições existentes entre tais atores 

sociais; mais ainda, entendemos também a rede de solidariedade que constantemente é 

fortificada em detrimento do reconhecimento territorial e imaterial do grupo. Ainda 

refletindo acerca dos depoimentos dos atores sociais da comunidade, dispusemo-nos em 

relação ao ponto de vista deles. Num mesmo período na comunidade, encontramos uma 

corrente coletiva que nos leva à caracterização da Maloca em sua estrutura territorial, 

bem como em lembranças de um passado vivido. Dona Creuza, que chegou à 

                                                             
30 Composições dos integrantes da “Banda Afro Criliber”, de cunho cultural (premiadas em festivais do 
Estado de Sergipe); Campanha da Associação Cultural CRILIBER quanto ao preconceito à criança negra; 
Griot´s anuais realizados em conjunto com a Secretaria de Estado de Cultura de Sergipe com as idosas da 
Comunidade; Forró do Pau-no-meio; Noite da Beleza Negra; Bloco Afro-Criliber (que desfila no carnaval 
da cidade de Aracaju). 
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comunidade quase trinta anos depois de Dona Caçula, uma das primeiras moradoras, 

explicita nosso questionamento. 

As entrevistas com Dona Creuza eram sempre interessantes. Nós ficávamos 

literalmente no meio da Maloca, no vão central. Na primeira entrevista, conversamos 

algo referente ao reconhecimento da Maloca como remanescente de quilombo. Dona 

Creuza é uma pessoa “fevorosa”, que não mede palavras para dizer o que acha e pensa. 

Colocando-me na visão de observador, percebi o crescimento do meu grau de 

intimidade com a comunidade nesse dia. O simples fato de como fui recebido por ela, 

sem aquele olhar clínico das primeiras visitas, acabou me deixando mais à vontade no 

momento da entrevista. Hoje quando passo em frente à casa de Dona Creuza, ela sempre 

me aborda com a seguinte pergunta: “E o trabalho? Quando fica pronto?” 

 Nascida no engenho Camaçari, na cidade de Itaporanga D’Ajuda-SE, atualmente 

tem 60 anos. Chegou à comunidade com sete anos de idade juntamente com sua mãe, 

Amália Alves, e seus sete irmãos31. Primeiramente residiu na Travessa São Pedro, 

também no bairro dos Cambuís, remanejando-se futuramente com sua família para onde 

hoje se encontra a comunidade.  

 Dona Creuza casou com Rosalvo dos Santos, neto de Sr. Andrelino, o primeiro 

morador da comunidade. Logo, orgulha-se de sua família ter como base parte da história 

oral da comunidade. Perguntada sobre o porquê de ter vindo morar na Maloca depois de 

ter residido na Travessa São Pedro, ela explicou que:  

 

A casa que a gente morava lá era de palha e caiu, aí minha mãe alugou uma 
casa aqui. A casa que eu vim morar era de uma senhora chamada de ‘Maria 
do Mingau’. (...) Aqui era uma quadra só. O pessoal comprava o fundo do 
quintal do povo. Porque tem aí a rua dos estudantes, tem a praça Saturino de 
Brito e a rua de Riachão. O pessoal que morava na frente vendia o fundo. A 
Maloca era “circulando”. Mas como foram vendendo os fundos, formou isso 
aqui. Mas Andrelino, as casas dele era de frente aqui. A Maloca foi toda 
comprada. Invasão não!Tudo comprado (Entrevista realizada em maio de 
2009) 
 
 

A territorialidade para os “de dentro” ainda é algo muito delicado. Sabemos 

daqueles que se consideram quilombolas, e que mais, utilizam-se do fator 

genealógico/familiar para a veracidade do discurso. Existem também os moradores que 

não têm uma ascendência com os primeiros moradores, muito menos com “raízes 

                                                             
31 Denival Armando, Maria Marlene Armando, José Armando, José Paulino Armando, José Carlos dos 
Santos, Maria Creuza Alves ,João Batista Alves e Maria Alves. 
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afrodescendentes”32, mas que participam da manutenção de tal rede social em prol de 

valores morais, identitários, com o lugar e de seguridade social, como habitação, por 

exemplo. Logo, existem ainda os que têm uma genealogia pertencente ao lugar, sendo 

com parentes próximos ou distantes, mas que por fatores diversos não se reconhecem 

como quilombolas.  

 Apesar de muitos séculos terem se passado, a ideia antiga de quilombo ainda 

continua presente na sociedade brasileira, porém (re)contextualizada e com sentido 

novo. Para auxiliar-me nessa investigação, utilizo o conceito proposto por O’Dwyer 

(2000), que, de acordo com a minha avaliação, melhor atende ao trabalho realizado na 

Maloca. Para a autora, “essas comunidades não são resíduos ou resquícios 

arqueológicos, nem grupos isolados de uma população extremamente homogênea” 

(O’DWYER, 2000, p. 14). Para ela, os quilombos surgem novamente ou “são 

descobertos”, contemporaneamente, com um novo conceito, bastante diferente dos 

conceitos diversos utilizados anteriormente. O quilombo, hoje, não está isolado do 

restante da população e nem sempre a sua formação decorre de “insurreições ou 

rebelados”.  

Um dos objetivos da formação dos quilombos, na atualidade, é a luta ou a 

resistência, procurando a manutenção da sua cultura própria. Essa perspectiva permite 

trazer à tona a importância do(s) processo(s) de construção da identidade, considerando 

as características peculiares a cada grupo. A idea de comunidade negra, ou ainda, de 

grupo remanescente de quilombo em uma área urbana se concretiza como peculiar por 

estar próxima de serviços considerados básicos pelo poder público, como água luz e 

saneamento básico, mas que, em contraponto, assemelha-se à busca identitária e de 

resistência de valores culturais das comunidades tradicionais de características rurais, 

que por sua vez são em número mais incisivamente representadas.  

Segundo Mesquita (2000) essas comunidades constituíram – através de 

diferentes formas de ocupação da terra por grupos de escravos ou ex-escravos – “não 

necessariamente as do ‘modelo’ de quilombo materializado pela experiência de 

Palmares, escravos que, através da fuga, criaram comunidades isoladas 

geograficamente” (MESQUITA, 2000, p. 59). 

                                                             
32

 Prática de religiões de matriz africana; autoafirmação como remanescente quilombola. 
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A formação dests comunidades sobrevém de doações, alforrias, heranças, 

compra de terras por escravos alforriados, entre outras conjunturas, não sendo diferente 

no contexto da Maloca. Conforme afirmado por Dona Creuza anteriormente: 

 
 
 Uma pessoa entrou na justiça porque queria um pedaço de terra. Foi como 
eu disse a você: era dividido. Vendiam metade do terreno do fundo e ficavam 
com a frente. Aí o Dono de um terreno em frente a praça Saturino de Brito 
vendeu uma parte pro morador da Maloca e achou que ele tinha invadido 2 
(dois) metros, e queria os 2(dois) metros de volta. Eu sei que entrou em um 
processo e o rapaz ganhou essa área aqui toda. 99m2 ( noventa e nove metros 
quadrados), ou seja, dava tudo isso aqui. E veio ordem de despejo para a 
minha casa. Me deram 24 (vinte e quatro) horas pra eu sair daqui.Como 
aqui já estava em questão de tombamento e o INCRA já estava fazendo o 
estudo daqui, pois aqui já era denominado “morro dos negros” e quando 
veio a ordem de despejo, Luiz Bomfim33  correu lá no INCRA. Aí o INCRA 
veio e adiantou o processo (Entrevista realizada em Maio de 2009) 

 
 
 

À medida que existe um interesse entre os indivíduos da Maloca, cabe-lhes a 

função de analisar e resolver vontades e desejos em comum e assim poderão de fato 

adquirir sua permanência na história. A memória de um grupo quilombola, no nosso 

caso, se fará presente a partir das ações que cada morador faz dentro da referida 

estrutura social. Para Max Weber (apud CUNHA, 1986, p. 99) comunidades étnicas são 

“formas de organizações eficientes para resistência ou conquista de espaço”, assim, 

“forma de organização política”. 

O termo “remanescente de quilombos”, por exemplo, nos traz melhor analogia, 

configurando-nos uma visão de Direito, assim penso, já que a partir de 1988 o tema 

começa a ganhar maior atenção pelos pesquisadores. A Criliber, que representa a 

comunidade Maloca, tem o seu surgimento nesta época, em meados dos anos oitenta, ao 

introduzir na mesma comunidade valores e raízes culturais já existentes, mas talvez, não 

materializados por completo na realidade social dos moradores da Maloca, ao tempo 

que nem todos são a favor do reconhecimento: 

 

Eu moro aqui desde que eu nasci. Nós somos a primeira comunidade 
quilombola urbana de Sergipe, e eu gosto muito daqui. Tenho muito orgulho. 
Não sou tratado com preconceito pelos meus amigos aqui do Bairro, mas 
minha avó dizia que antigamente, quando as casas eram de palha de 
coqueiro e as ruas não eram calçadas, as pessoas tinham vergonha da gente 
(...) Na escola, os meu professores não sabem que sou de uma comunidade 
quilombola, mas sempre comento com meus amigo. (...) Como Dona Caçula 
mesmo. Todos aqui respeitam ela. E ela deve ser respeitada, pois foi uma das 
primeiras pessoas a morar aqui na Maloca. Eu acredito que todos vão ficar 

                                                             
33 Presidente da Associação Cultural Criliber. 
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a favor do reconhecimento, vem muita gente de fora conhecer, 
principalmente quando a Maloca está em festa.(...) Quando eu crescer, eu 
quero viver aqui na Maloca e não penso em sair para outro lugar. Aqui é um 
lugar feliz (Alan Kardek Alves, 10 anos) (Entrevista realizada em março de 
2010) 

 

Tal memória coletiva terá a importante atividade de contribuir, no mínimo, para 

a lembrança de ações do passado, que compartilham suas memórias, garantindo-lhes a 

absorção da visão de identidade colocada em prática não só em uma possível análise 

histórica, mas num simbolismo que represente a própria comunidade. 

 Atividades como o “ Arraiá  do Pau- 

no-meio”, evento realizado às vésperas do 

mês junino, que para os moradores mais 

antigos sintetiza a lembrança das primeiras 

quadrilhas formadas na comunidade; a 

distribuição de comidas típicas da época para 

crianças da Maloca, ou ainda, a lembrança 

das Escolas de Samba existentes em Aracaju, 

hoje esquecidas, que tiveram a participação 

de moradores da comunidade. Daí a minha 

preferência pelas entrevistas aqui colocadas 

na íntegra, e não em anexo: 

 

 
 
A informação pretende ser diferente das narrações dos antigos: atribui-se 
foros de verdade quando é tão inverificável quanto a lenda. Ela não toca no 
maravilhoso, se quer plausível. A arte de narrar vai decaindo com o triunfo 
da informação. Ingurgitada de explicações, não permite que o receptor tire 
dela alguma lição. Os nexos psicológicos entre os eventos que a narração 
omite ficam por conta do ouvinte, que poderá reproduzi-la à sua vontade; daí 
o narrador possuir uma amplitude de vibrações que falta à informação (BOSI, 
1994, p. 86)  

 

Para adentrarmos no próximo capítulo, onde pretendemos discutir a identidade 

étnica solicitada pelos moradores da comunidade a partir dos relatos dos próprios 

moradores, constatei que as mediações e lembranças de conflitos ou aferições pessoais 

de preconceito entre os “de dentro” com os “de fora”, ou com “os de dentro com os 

outros de dentro” despertam interesse e ao mesmo tempo receio entre os moradores. 

Perguntada sobre possíveis conflitos, Dona Creuza afirma que 

Figura 16 - Dona Creuza, Sr. Rosalvo, 
Rosivaldo, Rosália e Rosidclécia (Família 
Alves) – 1988 (Arquivo da Família Alves) 
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Eram mais brigas de mães e filhos. Porque aqui as mães saíam de manhã e 
chegavam de noite, então a gente ficava tudo aqui solto. Chegava da escola e 
depois ia pular ali no Morro da caixa d´ água. 
(...) Quando eu cheguei aqui já era a Caixa D´água. Hoje é o Centro de 
Criatividade.(..) Tem pessoas que  não aceitam o tombamento. Acham que 
não são afrodescendentes. Mesmo tendo raízes. Mesmo os país vindo dos 
engenhos.Porque a maioria dos nossos pais vieram da roça mesmo, pois lá 
não tinha onde trabalhar. Ou você ia trabalhar no Canavial plantando cana, 
ou ía pra roça. Quando terminou o “capim verde” o serviço que tinha era 
esse. O meu avô, pai da minha mãe, ele foi capataz de engenho (Entrevista 
realizada em maio de 2010) 

 

  

Não pretendo narrar, mas evidenciar lembranças e vivências de tais 

entrevistados, e aí sim, interpretá-las. Não penso na observação participante como uma 

técnica ou apenas um procedimento realizado pelo antropólogo: 

 

O grupo também mobiliza seu sistema de classificação para tornar aquele que 
inicialmente era um “estrangeiro” em uma “pessoa de dentro”, isto é, um 
sujeito socialmente reconhecido. Este processo é de mútuo reconhecimento 
entre o antropólogo e o grupo investigado ocorre em todas as pesquisas nas 
quais a observação participante é uma exigência para a produção de 
conhecimentos, porém, tende a variar de acordo com certas especificidades 
(SILVA, 1998) 

 

Por isso, confirmamos a necessidade da criação de categorias (“de dentro e “de 

fora” [Ver página 27] ) para o entendimento das negociações existentes dentro do 

contexto da Maloca. Tais sentidos nos ajudam na percepção das “falas” e produções de 

sentido pra o entendimento organizacional do grupo, bem como seus pertencimentos 

étnicos. Tais catalogações etnográficas nos mostram inúmeras possibilidades de 

interpretação da experiência vivida no campo e a dificuldade que senti no exercício das 

transposições e análises das entrevistas. Conforme Clifford (1988), as referências ao 

trabalho de campo nas etnografias, em geral, ficam restritas às introduções 

metodológicas ou notas de rodapé, nas quais se quantifica o tempo de convivência do 

antropólogo com o grupo pesquisado, a forma como este profissional chegou ao campo 

e como se iniciou sua pesquisa, enfim, “dados objetivos” que pretendem mostrar ao 

leitor a grande “proximidade” atingida pelo antropólogo em relação ao grupo que 

descreve.   

 Analisar por exemplo o que Dona Creuza nos coloca atribui, para o nosso 

trabalho, bem mais do que uma simples transcrição. Em seu semblante, em lembrar que 
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a Maloca já foi vista, ou ainda é lembrada por muitos, como local de gente 

marginalizada, a deixa irritada, e isto é nítido no cotidiano da comunidade. Ela 

personifica tal nomenclatura, também, no quesito raça e/ou cor de pele. Porém, não 

nega que nas décadas de oitenta e noventa, algumas pessoas frequentavam a Maloca, ou 

até mesmo residiam na mesma, sendo que suas práticas, na visão de Dona Creuza, não 

condiziam com o que caracterizava o restante dos moradores da comunidade, mas que 

traziam negatividade na visão de quem não conhecia o lugar.  

A realidade da vida diária da comunidade não esgota a aparição de novos fatos e 

condicionamentos quanto a momentos passados. Logo, analisando o que estes mesmos 

sujeitos aferem, debatemos considerações semelhantes às de HOBSBAWN & 

RANGER (1997), ao considerar que a invenção de tradições: 

 

é essencialmente um processo de formalização e ritualização, 
caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que apenas pela 
imposição da repetição (HOBSBAWN, RANGER, 1997, p.12) 

 
 
 
  
 Mesmo aos moradores que não viveram na Maloca em tempos passados, mas 

que atualmente estão envolvidos nas conquistas políticas e na reivindicação étnica, cabe 

em diversos momentos a repetição do passado “imaginado” pelos não presentes, em 

favor de conquistas coletivas e consolidação da construção social e histórica da Maloca 

como grupo social. 

 A noção e o sentido de pertencimento constatado em diversas entrevistas com 

moradores da Maloca, de diferentes idades e “tempos vividos” na comunidade, está 

fundamentalmente acoplada ao seu território e às redes sociais familiares conquistadas. 

No próximo capítulo, abordaremos, enfim, a reivindicação étnica solicitada pela 

comunidade em detrimento do seu território, bem como um olhar nosso, de pesquisador, 

com imagens e depoimentos que compõem a memória social/coletiva da Maloca. 
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CAPÍTULO 2: IDENTIDADE ÉTNICA EM QUESTÃO  

 

 Mais atenuante que o discurso dos moradores mais antigos na comunidade, no 

tocante ao seu passado no lugar e à legitimação da territorialidade questionada e 

concomitantemente conquistada, encontra-se quase que consensualmente um discurso 

de identidade étnica. Acrescentaria ainda, uma busca de uma identidade circulante em 

que referências são criadas a partir das redes de solidariedade ou da ideia de origem 

comum, ao tempo que ora visa um passado de processos sociais vinculados à escravidão 

e ações de cunho colonialista e rural, ora do cunho dinâmico e moderno baseado nas 

ações da vida urbana e suas práticas de movimentação e noções coletivas.  

 

2.1 – O “ser quilombola” 

 

A identidade étnica do grupo é afirmada através da tradição que nasce do 

diálogo entre os mais novos e os mais velhos. Tais anciãos são responsáveis pelos 

depoimentos “vivos” que configuram o (re)conhecimento dos membros do grupo. Estes 

seres recriam e redefinem o lugar dos atores no seu grupo. Através da oralidade vão se 

conhecendo e refazendo nos inúmeros e sucessivos encontros e desencontros das 

diferentes histórias de vidas, que foram montadas por moradores específicos, pessoas 

que atribuíram um sentido, até então inexistente, para o modo de vida da Maloca.  

Através da memória as pessoas se reconhecem e se distinguem de outras que 

estão inseridas no mesmo bairro, por exemplo, e afirmam as relações coletivas que são 

construídas pelas linhas de parentesco diretas ou colaterais e pelas afinidades 

construídas e permeadas neste mesmo espaço. Segundo o depoimento de alguns 

moradores os sentimentos de solidariedade já eram atuantes mesmo antes do 

reconhecimento da Maloca como “comunidade quilombola” no ano de 2007. O “ser 

quilombola” tornou-se uma categoria efetivamente jurídica de reconhecimento social e 

de direitos coletivos, passando a ser acionado por atores da comunidade como uma nova 

categoria de autoafirmação. Tal pertencimento passou a ser construído coletivamente 

em paralelo à legitimação do seu espaço e possíveis inserções de políticas 

compensatórias. 

 A Constituição de 1988 refere-se a quilombos em apenas dois dispositivos 

legais. O primeiro deles está situado no Capítulo da Educação, da Cultura e do Desporto 
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e determina que ”ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 

reminiscências históricas dos antigos quilombo” (BRASIL, 1988, art. 216, § 5º). O 

segundo, inserido no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, afirma que ”aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os títulos 

respectivos” (BRASIL, 1988, art. 68).  

A regulamentação da titulação das comunidades quilombolas foi efetuada pelo 

Decreto nº 3.912/2001, hoje revogado pelo Decreto nº 4.887/2003. A aparente ênfase 

colocada nas “reminiscências” e nos “remanescentes” as associam a resíduo, vestígio, 

contudo, deve ser realçada por uma leitura mais atenta de outros dispositivos 

constitucionais, dentro de uma ótica alargada de uma Constituição que assegura a 

diversidade étnico-cultural e o pluralismo. Estes dois dispositivos constitucionais, por 

sua vez, colocam problemas relevantes a resolver o(s) significado(s) de quilombo para 

fins da proteção constitucional, bem como a forma de proteção da propriedade 

definitiva e o estatuto jurídico da propriedade assegurada (seria uma forma de 

usucapião, um direito originário ou afetação constitucional); a possibilidade de utilizar-

se da desapropriação para tal hipótese e com que sentido e base legal. 

A característica que torna singular o quilombo do período colonial e o atual  

acaba decorrendo do fato de que todas as experiências já conhecidas revelam uma certa 

capacidade organizativa dos grupos. Destruído dezenas de vezes, reaparecem em novos 

lugares, como verdadeiros focos de defesa “contra um inimigo sempre ao lado”. Ter 

uma base econômica que permitia a sobrevivência de um grande grupo significou, desde 

o seu início, uma organização sociopolítica com posições e estrutura de poder bem 

definida, até porque o inimigo externo, caracterizado pelas invasões frequentes, vem 

impondo, ao longo da história, a necessidade de uma defesa competente da área 

ocupada. Este caráter defensivo começa a mudar, em parte, com a Abolição, quando 

mudam-se os nomes e as táticas de expropriação, e a partir de então a situação dos 

grupos corresponde a outra dinâmica, a da territorialização étnica como modelo de 

convivência com os outros grupos na sociedade nacional (LEITE,2008). 

Mas por outro lado, inicia-se a longa etapa de construção da identidade destes 

grupos, pela formalização da diferenciação étnico-cultural no âmbito local, regional e 

nacional, e na consolidação de um tipo específico de segregação social e residencial dos 

negros, chegando até os dias atuais (LEITE, 2008). 
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O juízo crítico da autoatribuição nos traria um discurso mais pertinente à 

academia das ciências sociais atualmente. O grupo étnico passa a ser visto como 

categoria de análise associado a condições e sentimentos de pertencimento. Fredrik 

Barth (1969) passa então a ser a maior referência para tais entendimentos. O autor 

inaugura uma crítica ao conceito estático utilizado para o termo “cultura”, até então 

considerando alguns modelos teóricos utilizados como ultrapassados, cabendo aos 

antropólogos novos direcionamentos. Assim como Leite (2008), pensamos que a partir 

de novos questionamentos feitos a tais grupos, vão resgatar alguns elementos empíricos 

que possibilitarão, por outro lado, que se perceba a territorialização étnica ainda pouco 

explorada e problematizada na formação social do imaginário cultural brasileiro.   

O chamado “etnodesenvolvimento” parece advertir uma forma explícita de 

controle. Quando um grupo se autodefine quilombola torna-se prioridade nas linhas dos 

recursos públicos. As Políticas Publicas tem sido uma busca por parte das populações. 

Isto promove uma transformação no comportamento social. As relações sociais tomam 

novos rumos e na sociedade moderna o que se percebe é um dinamismo extremo. Os 

episódios se modificam com uma velocidade jamais antes sentida. A moderna 

percepção da relação tempo e espaço promove, portanto, um rearranjo coletivo, mas 

também atua sobre o indivíduo (GIDDENS, 2002). 

Logo, adentrar no campo imaginário e identitário dos moradores da Maloca nos 

faz remeter primeiramente a conceitos, hoje clássicos, de identidade étnica e 

territorialização, para melhor dialogarmos com os discursos de tais sujeitos sociais. 

Cunha(1986), nos esclarece critérios que a antropologia social recusou para a 

definição de grupos étnicos e qual o critério que ela reconhece. Repaginando uma nova 

forma de absorção de tal fator, a autora realça novos condicionamentos a conceitos 

como raça e cultura. Para a autora, o estabelecimento de tais inadequações consiste, 

contudo, se recorrermos a traços culturais para a identificação de grupos étnicos – 

língua, religião, técnicas, etc. – não poderíamos sequer afirmar que um povo qualquer é 

dos mesmo grupo de seus antepassados, pois não temos forçosamente a mesma religião 

nem as mesmas técnicas, nem ainda valores de uma suposta e atual ideia de identidade 

nacional. Nossa língua diverge significativamente da língua dos nossos antepassados, 

além do fato de que um mesmo grupo étnico exibirá traços culturais diferentes, 

conforme a situação ecológica e social em que se encontra, adaptando-se às condições 

naturais e às oportunidades sociais que provêm da interação com outros grupos, sem 
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com isso perder sua identidade própria. Assim, a cultura muda enquanto a identidade 

étnica se mantém (CUNHA, 1986). 

Tais objeções são levantadas, contudo, baseadas no que entendemos como 

critério, hoje vigente pelos moradores da Maloca, para a sua autoatribuição como grupo 

étnico. Passa a ser evidente a relação do conceito de grupo étnico como forma de 

organização social em que seus membros se identificam e são identificados como tais 

pelos outros, constituindo uma categoria distinta de outras categorias de mesma ordem.  

A prioridade na identificação do grupo, em relação à cultura, resolve a questão 

da continuidade de um grupo no tempo e de sua identidade em situações históricas e 

sociais diferentes, posto que, os traços culturais podem variar no tempo e no espaço, 

como de fato acontecem, sem que isso afete a(s) identidade(s) do grupo. Esta 

perspectiva está, assim, em conformidade com a que percebe a cultura como algo 

essencialmente dinâmico e perpetuamente reelaborado. A cultura, portanto, em vez de 

ser pressuposto de um grupo étnico, é de certa maneira produto deste. O que remonta a 

Weber (1922) e foi argumentado por Sartre (1946); defendido por Leach (1954) e 

consagrado por um por Frederick Barth (1969) e Abner Cohen (1969).  

Mas especificamente em relação ao discurso dos “de dentro” da Maloca, ao 

acentuar a questão identitária, naturalmente são identificados alguns atores que levam 

consigo o discurso revigorante para com o grupo e suas práticas diante deste. Para 

Berger e Luckmann (2009) 

 

 a identidade é um elemento-chave da realidade subjetiva, e tal como toda 
realidade subjetiva, acha-se em relação à dialética com a sociedade. A 
identidade é formada por processos sociais. Uma vez cristalizada, é mantida, 
modificada, ou mesmo remodelada pelas relações sociais. Os processos 
sociais implicados na formação e conservação da identidade são 
determinados pela estrutura social. Inversamente, essas mesmas identidades 
produzidas pela interação do organismo, da consciência individual e da 
estrutura social, acabam reagindo sobre a estrutura social dada, mantendo-a, 
modificando-a ou mesmo remodelando-a. Para os autores as sociedades têm 
histórias no curso das quais emergem particulares identidades. Estas 
histórias, porém, são feitas por homens com identidades específicas 
(BERGER, LUCKMANN, 2009) 
 

Roberto Cardoso de Oliveira usa a definição de Barth e explicita a mesma 

definição:  

as entidades étnicas sobrevivem à total transfiguração de seu patrimônio 
cultural e racial (...) a língua, os costumes, as crenças, são atributos externos 
à etnia, suscetíveis de profundas alterações, sem que sofra colapso ou 
mutação (...). As etnias são categorias relacionais entre grupos humanos, 
compostas antes de representações recíprocas e de lealdades morais do que 
de especificidades culturais e raciais (OLIVEIRA, 1970) 
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No 3º Seminário Nacional de Relações Raciais e Educação (Rio de Janeiro, 

05/11/2003), o professor da USP Kabengele Munanga esclarece que o conteúdo do 

termo raça é morfo-biológico e o da etnia é sociocultutal, histórico e psicológico. Logo, 

um conjunto populacional dito como da “raça” branca, negra e amarela, pode conter em 

seu seio diversas etnias, conforme o mesmo define:  

 

Uma etnia é um conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, 
têm um ancestral em comum, uma mesma religião ou cosmovisão; uma 
mesma cultura e moram geograficamente no mesmo território (MUNANGA, 
2003) 

 
  

 No capítulo do seu livro Economia e Sociedade, Max Weber distingue 

claramente o que o mesmo define como raça, etnia e nação:  

 

O que distingue a pertença racial da pertença étnica é que a primeira é 
‘realmente’ fundada na comunidade de origem, ao passo que o que funda o 
grupo étnico é a crença subjetiva na comunidade de origem. Quanto à nação 
ela é, como o grupo étnico, baseada na crença da vida em comum, mas se 
distingue deste último pela paixão ligada á reivindicação de um poderio 
político (WEBER, 2009, p.272) 

 

 A influência de fatores étnicos na Maloca, baseada em elementos comuns ou 

diferentes, exerce sobre a formação da história “contada” da comunidade uma 

problemática aos que não se consideram quilombolas, mas vivem na comunidade. 

Assim como Weber (2009), entendemos que os costumes etnicamente relevantes não 

atua em todos os discursos de apropriação e legitimidade com o seu território, bem 

como com todos os sujeitos que o integram. A crença na afinidade de ação comunitária 

assumida por uma parte dos “etnicamente unidos” com o restante dos membros fomenta 

em grande parte a imitação. Agudas diferenças nos costumes acabam desempenhando 

um papel equivalente ao hábito hereditário, na formação de sentimentos e consolidação 

do imaginário da comunidade, na formação e composições territorias e matrimoniais 

desta, em comunhão de diferentes condições de existência, mas perpetuando políticas de 

convivência e pertencimento. 
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2.2 – A Maloca refletida como grupo étnico  

 

 Assim como colocamos anteriormente, o território da Maloca foi inicialmente 

ocupado por migrantes oriundos do interior do Estado de Sergipe, em busca de 

oportunidades de trabalho na capital. A condição social de origem destes migrantes, em 

nosso entender, era similar. Esses trabalhadores de lavouras e usinas de cana-de-açúcar 

das cidades circunvizinhas acabavam por ter narrativas familiares, semelhantes em 

referência ao fluxo migratório, o que tornava as experiências e histórias familiares 

compartilhadas por todo o grupo. No conhecimento da Maloca são reproduzidas o que 

nos constata Appadurai (apud ARRUTI, 2006) no que tange a movimentação das 

pessoas nos espaços da contemporaneidade, em que os indivíduos e os grupos produzem 

localidades ou sentidos de identificação local a partir de modos de vida construídos por 

redes sociais, histórias relativamente reconhecidas e compartilhadas em lugares 

reconhecíveis e ocupados circunstancialmente. 

Entender a configuração social-familiar foi um grande desafio na Maloca.  

Compreender tais reações em entendimento da posse do solicitado território a partir de 

uma ancestralidade negra e quilombola não abrange todos os moradores. A própria 

noção de “invenção” de uma identidade étnica acaba nos trazendo a necessidade da 

busca de esclarecimentos na própria comunidade acerca de interpretações a partir da 

certificação da FCP, ou seja, daqueles que apenas a partir da titulação passam a se 

apropriar do discurso e da autoafirmação como remanescente. 

No tocante aos remanescentes de Quilombo de Sergipe o reconhecimento por 

parte do Estado de uma série de direitos acabou por resgatar novas discussões sobre tais 

territórios. No único território no Estado, o da Comunidade de Mocambo, em Porto da 

Folha-SE, mesmo após laudo antropológico do INCRA e desapropriação de terras de 

alguns fazendeiros, apenas 80% da área identificada foi apropriada pelos moradores. 

Buscar o reconhecimento do “ser quilombola” é cercado de muitas incertezas em 

detrimento de práticas das políticas públicas e, naturalmente, da sua forma de aplicação.  

Os processos de reconhecimento e identificação das comunidades tradicionais 

implicam regulamentação e pretensão de um território. A autoidentificação do grupo é 

princípio básico para tais entendimentos. A discussão sobre identidade e cultura tem 

apoio em comum entre os estudos das ciências sociais e as comunidades remanescentes 

de quilombo. A etnicidade nos desafia na medida em que nos apresenta uma extensa 
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gama de conceitos, significados, agentes e discursos que acabam significando interesses 

diversos.  

Weber (2009), nos seus estudos sobre relações étnicas, avalia que a origem de 

uma ação comunitária é ocasionada por fatores externos que de alguma forma diferem 

dos fatores internos. Ao tratar de identidades étnicas, as ações comunitárias pretendem 

diferenciar etnicamente o grupo. A identificação étnica se aplica por meio de contrastes 

entre elementos externos que vêm organizar internamente um sentimento mútuo entre 

os membros do grupo. Para Weber a identidade consiste numa construção histórica e 

coletiva de um sentimento que os atores de um grupo expressam e solicitam em comum. 

Na análise do reconhecimento identitário da Maloca, a identidade pode ser 

analisada sob três diferentes campos disciplinares, cada qual apresentando um conceito 

diferente: na filosofia, a identidade é entendida como um princípio lógico; para a 

psicologia, a identidade é vista sob o viés pessoal, como identidade individual; e para as 

ciências sociais, em geral, a identidade aparece numa perspectiva relacional.  

Nas ciências sociais, a identidade é uma construção histórica, a partir da relação 

do “eu” com o “outro”, em um determinado contexto espaço-temporal. As identidades 

tornam-se possíveis, e se formam na relação com os outros, na partilha de valores. Um 

grupo pode ter características similares e não se identificar enquanto grupo. Isto se dá 

somente quando há a mobilização por algo em comum, com valores comuns aos seus 

integrantes. A tomada de consciência acerca dos fundamentos e condições 

classificatórias e o respectivo juízo sobre elas, a partir dos valores, são processos 

necessários para a transformação de uma simples classificação identitária.  

 O processo identitário é um processo de diferenciação. A partir da relação onde 

alguns se reconhecem como semelhantes (idênticos, semelhantes ou não) frente aos 

“outros”, considerados diferentes e que não pertencem ao grupo, numa constante e 

recíproca transformação. No período pós-moderno a questão identitária emerge de 

forma singular. Ainda que exista certa continuidade com o período anterior, as 

transformações globais observadas nas últimas décadas apontam para um novo estágio 

de paradigma, em que se observam algumas rupturas com o contexto moderno, que 

fornecem as principais características da pós-modernidade. A perda de confiança nas 

grandes narrativas centrais da modernidade tem por consequência a ênfase na 

ambivalência e na incoerência, na democratização das formas de produção e difusão do 

conhecimento, que antes eram privilégio dos grupos dominantes. Com isso, atualmente 

é possível defrontarmo-nos com a emergência de identidades de grupos considerados 
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minoritários, tecidas a partir de outros modos de pensar e agir, buscando se afirmar 

frente à ideologia dominante que pregava ser universal, a única com um saber 

qualificado.  

As narrativas dos moradores com mais idade na Maloca e a ligação destes 

sujeitos com o panorama da cidade, bem como os momentos e lugares de comunhão e 

entretenimento, estarão sempre em conflito com a identidade permeada através da 

legitimação do espaço em que se encontram. Ou seja, existirão tensões permanentes e 

emergenciais que nos argumentos de identidade do grupo. Se por um lado a noção de 

grupo étnico na Maloca ganhou notoriedade na discussão sobre grupos quilombolas, 

definindo um território reivindicado e práticas sociais ali fincadas pelo grupo, por outro 

lado, a noção de espacialidade e identidade circulante amplia a noção de pensarmos na 

Maloca por experiências sociais de identidades para além do seu território ou de uma 

terra legitimada ou propriedade estável, mas de identidades mutáveis, ora como grupo 

étnico que vê em suas raízes a confirmação de sua ancestralidade e origem comum, ora 

como forma de emergência social a partir de legitimações estatais.  

Neste contexto de crise dos valores do mundo moderno, a identidade ressurge 

como objeto de estudo de vários campos disciplinares distintos, onde se privilegia a 

pluralidade de relatos frente a uma única visão de mundo. 

Pensar a identidade de um grupo étnico-urbano na pós-modernidade, segundo 

Hall (1998), passou a ser um problema ainda mais relevante, num contexto em que as 

identidades não mais aludem a grupos fechados ou apenas identidades étnicas. Em tal 

contexto instável, configurado na Maloca em diversas ações como religião e aceitação 

de cor de pele, por exemplo, as identidades, hoje – numa sociedade de risco 

(BECK,2003) , numa modernidade líquida (BAUMAN, 2001) –, no contexto urbano, 

torna-se instável. Gostos, sentimentos, práticas, enfim, a vida cotidiana da Maloca é 

relacionada à dinâmica do Bairro Getúlio Vargas, da cidade de Aracaju, e suas 

identificações e pertencimentos unem-se às distorções e modificações trazidas pela 

conformidade com o tempo.O que entendemos como significado de uma identidade 

urbana, ou ainda, de uma identidade étnico-urbana na Maloca, refere-se a interpretar o 

que cremos chamar de modernidade, em relação a modos de vida, costumes e 

organização social.  

Para Giddens (1991) a modernidade pode ser entendida dentro de quatro 

dimensões, como a expansão de quatro formas institucionais , sendo elas: o capitalismo, 

o industrialismo,a vigilância e o poder militar. Já para Bauman (2001), “a existência é 
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moderna na medida que contém a alternativa da ordem e do caos”. A modernidade, 

para Bauman, significou uma constante luta contra a ambivalência, uma busca de 

formas de conhecer , classificar e ordenar o mundo. 

Logo, para que pudesse associar o conhecimento trazido por Hall (2001) sobre a 

identidade na pós-modernidade, evidencia-se no pensar a Maloca e nos seus sujeitos 

como atores de uma comunidade que reivindica suas raízes culturais e ancestrais dentro 

da pós-modernidade. Segundo Hall “as velhas identidades”, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno, até visto como sujeito unificado (HALL, 2001, 

p.7).   

Ainda refletindo sobre a autoidentificação permeada entre o tempo, o espaço e a 

cidade, encontramos nas entrevistas mais alguns relatos que fortificam uma série de 

nuances referentes à Maloca e ao seu processo de reivindicação identitária. Os entraves  

com os “de fora” naturalmente passam a ser mais visíveis em nossa análise. Perguntado 

sobre seus sonhos para a comunidade, Luiz Bomfim esclarece que englobar sentimentos 

de raiz étnica engajados no lado histórico da comunidade, bem como a ajuda de valores 

e a inserção em políticas sociais para o “viver” do grupo.  

 O que caracteriza a Maloca como grupo étnico, a partir do reconhecimento 

quilombola, foi a efetiva transformação do “ser quilombola” numa categoria jurídica de 

reconhecimento social e de direitos coletivos legitimados a partir da Constituição 

Brasileira. O reconhecimento como quilombolas passou a ser acionado pelos membros 

da comunidade como categoria de autoafirmação, a partir da construção coletiva, após o 

surgimento da questão fundiária para com o grupo, em que foi colocado em evidência 

não só a configuração local de habitação e pertencimento do lugar, mas também os 

vínculos sociais ali estabelecidos. O surgimento da pendência fundiária tornou-se o 

elemento catalisador da agregação comunitária em torno da defesa mútua da 

territorialidade entre os moradores da Maloca. Deste modo, a noção jurídica de 

comunidade quilombola foi acionada pelos atores sociais para a garantia dos direitos 

sobre o território. O que define como distintiva a identidade étnica na Maloca é a 

construção deste sentido “dentro do grupo, onde são cultivados os valores próprios, 

idéias de sociabilidade, de agrupamentos, de solidariedade, como forma de fazer frente 

ao racismo, à exclusão” e à complexa forma de vida presenciada por seus ancestrais 

(LEITE,1995, p.134). 
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2.3 – Algumas Dissonâncias  

 

Nas visitas à comunidade, naturalmente comecei a perceber de alguns moradores 

que suas casas fazem fronteira/divisa com a Maloca, logo acabam tendo livre acesso 

(por dentro das casas através de portões ou quintais sem muros) ao cotidiano do grupo, 

sendo difícil, a priori, perceber se estes eram ou não membros da comunidade. Assim, 

numa dessas dúvidas, conheci a Deyse. Deyse Regina Silva Barreto tem 30 anos e vive 

em “fronteira” com a Maloca desde os 2 anos de idade. 

 Consciente do discurso, a Deyse torna-se uma pessoa importante no nosso 

trabalho, por distorcer em alguns momentos a cadência do diálogo sempre claro e com 

mesmo sentido dos moradores. O “de fora” nos traz a abertura de novas reflexões. 

Perguntada sobre suas lembranças do passado para com a comunidade, enfatiza que: 

 

A minha casa faz fronteira com a Maloca. A casa em que eu moro com a 
minha avó, onde estamos, tem a frente para a Rua dos Estudantes. Mas a 
casa do meu pai, que temos a acesso e ela, tem a sua frente virada para a 
Maloca, em frente ao Largo. (...) Antigamente existia, e ainda hoje existe. Eu 
tiro pelas minhas irmãs, por exemplo. Elas moram com meu pai, e sempre 
davam como referência a Rua dos Estudantes, mesmo morando na Maloca. 
Já nós de fora, sempre utilizamos a Maloca como ponto de referência para 
as pessoas. É complicado para mim falar. Minha avó sempre utiliza a 
Maloca como referência. Nós de fora também. Como a gente teve sempre a 
frente pra cá, era comum pra gente dizer: Ah! É próximo a Maloca. Mas 
antes, as próprias pessoas que moravam lá não gostavam de dizer. Não sei 
lhe dizer como era no passado, mas teve um tempo que a Maloca era muito 
marginalizada. Teve um tempo que pessoas que moravam na Maloca foram 
presas, e muitos marginais ficavam sentados próximo as escadas do vão 
central. Já aconteceu muita coisa. Um ex-morador queria controlar a 
entrada e saídas das pessoas devido ao tráfico de drogas. Quando a polícia 
foi prendê-lo até tiro no muro da casa do meu pai aconteceu. Teve um 
morador mesmo, o “Deco”, que ainda está preso, pois foi pego roubando as 
carnes do Tonho (morador da Maloca) e enterrando no próprio quintal de 
casa. No tempo do meu pai, de Dona Creuza, Doca, acho que não existia 
tanto essa preocupação em esconder onde morava. Pessoas na faixa dos 30 e 
20 anos, tenho certeza que no passado não diziam onde moravam. Dizer que 
morava no Cirurgia (Divisa com o bairro Getúlio Vargas) já era 
complicado. As pessoas diziam: Vixe! Lá só tem malandro. Era muito 
complicado dizer que morava na Maloca. Hoje mudou muito (Entrevista 
realizada em março de 2010) 

  
 
 
 Refletir acerca da narração dos “de fora” traz à tona a evidência dos discursos de 

favorecimento e pertencimento territorial que constantemente (entre os moradores) visa 

a uma ruptura da Maloca do passado, quando encontram-se pessoas estigmatizadas, 

marginalizadas e de má conduta. A pluralidade possibilita a existência de múltiplas 
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identidades, em que o grupo alega o que pretende destacar, dependendo da temática em 

questão, ao contrário da concepção anterior, já que prevalecia a visão da identidade 

como única e imutável ao longo do tempo. 

Hall (1996) utiliza o conceito de “posições de sujeito” de Foucault para definir 

os processos de construção identitária, destacando a importância da temporalidade para 

este estudo. Há elementos de ruptura entre o passado e o presente, com o 

reconhecimento da identidade a partir de um processo histórico, que remete ao passado, 

mas sofre transformações para ser o que é no presente Em todas as entrevistas realizadas 

com pessoas “de fora da comunidade”, encontramos a frase e/ou expressão: “Hoje 

mudou muito!”: 

 

O pessoal de fora acha que aqui dentro só mora marginal. Fora, ninguém dá 
valor aqui. “ -  Ah! Não vá pra lá não, porque ali é barra pesada. - ” Até na 
faculdade, os alunos querem pesquisar aqui e alguns dizem: “ - Não vá não 
porque ali é barra pesada - ” e os alunos dizem que vêem aqui, mas vem com 
medo, porque o pessoal fora fala que aqui é barra pesada. (...) Antigamente 
se pegou uma fama de que aqui só moravam marginais. Aí a gente aos 
poucos vai tentando tirar essa fama de que aqui só mora marginal e 
vagabundo. Mas hoje ainda tem esse preconceito com o pessoal aqui da 
Maloca. A hora que você quiser entrar aqui você entra. A hora que você 
quiser sair você sai. Antigamente moraram umas pessoas barra pesada 
mesmo. Pessoas que vieram morar aqui em casas alugadas colocaram má 
fama aqui. Hoje tá tranquilo (Dona Creuza, maio de 2011) 

 

Nesta concepção dinâmica de identidade étnica no contexto urbano, temos o 

fator político em seu(s) processo de construção. As identidades são reproduções de 

ordem mental objetivadas em ações ou objetos e se constituem como estratégias que 

pretendem manejar o “outro”, para que este se reconheça como o “outro” e me 

reconheça sob meus parâmetros. A construção da identidade se estabelece como um dos 

elementos na luta pela hegemonia das representações sociais em um processo ligado a 

contextos marcados por relações de poder simbólico. 

Deste modo, o mundo social da Maloca é objeto de lutas, onde a construção de 

classificações se constitui em uma luta em busca da hegemonia sobre as representações, 

sobre o poder de nomear: 

 
 

O que está em jogo nesta luta simbólica é a imposição da visão legítima do 
mundo social e de suas divisões, quer dizer, o poder simbólico como o poder 
de fazer o mundo [...] que consiste no poder de fazer existir algo em forma 
objetivada, pública, estado formal que previamente só existia em estado 
implícito. (BOURDIEU, 1989, p. 19) 
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Neste sentido, a identidade territorial é, de acordo com Bourdieu, um conjunto 

de representações socioespaciais que dão ou reconhecem certa homogeneidade em 

relação ao espaço a que se refere, atribuindo coesão e força ao grupo que ali vive, sendo 

territorialidade um processo de reprodução social que agruparia tanto uma dimensão 

simbólica quanto sólida, com uma série típica socialmente produzida e vivida, 

manipulada ou inventada, pelo interesse de grupos que conseguem tornar mais eficazes 

estes símbolos nas táticas de controle do grupo. 

Logo, o território da Maloca se coloca como um denominador na compreensão 

dos novos processos que põem em turbulência as legitimações de diversos movimentos 

sociais e tradicionais. Segundo Gonçalves (2002) é necessário des-substantivar o espaço 

geográfico visto como uma realidade objetiva exterior à sociedade: 

 

A perspectiva tradicional de não considerar a geograficidade do mundo tem 
implicações importantes para as ciências sociais, para não dizer para a 
sociedade mesma. O território, por exemplo, é considerado como um suporte, 
como se fora uma base da sociedade e, como tal, algo sobre o que a 
sociedade se ergue que, todavia, não tem maiores implicações sobre o devir. 
Seus limites fronteiriços são vistos como um invólucro externo que delimita a 
soberania entre Estados como se esses limites externos não contivessem as 
marcas dos protagonistas internos que os instituíram. (GONÇALVES, 2002, 
p. 229) 

 

A oralidade na comunidade Maloca fortalece relações entre pessoas na 

comunidade e cria uma natural rede de transmissão de tipos de conhecimentos, 

matrimônio e modos de vida. O aprendizado de modo informal é importante na 

construção e consolidação do entendimento do próprio grupo e dos “de fora” quanto à 

autoafirmação e certificação dos mesmos como comunidade remanescente de quilombo. 

A “bandeira” como segundo quilombo urbano do Brasil é levada da fachada que cobre a 

associação Criliber bem como em camisetas e faixas que se espalham pelo Bairro 

Getúlio Vargas. 
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                                 Figura 17 - Sede da Associação Cultural CRILIBER. Foto do autor. 

 

O que caracterizará a comunidade, portanto, não será o seu isolamento ou a 

fuga de seus moradores, como se entendia nos estudos históricos passados do processo 

escravocrata brasileiro. No espaço urbano a resistência étnica e a autonomia da 

mobilização social vai configurar a transição da condição de “ex-escravo” e de “local de 

marginais” para a de cidadão livre de direitos e ações constitucionais e culturais. A 

Maloca não se baseia apenas de provas de um passado de êxodo para a capital. Esta 

depende de como seus indivíduos se definem no próprio meio em que vivem.  

Atualmente quando se fala em comunidades tradicionais, buscamos 

naturalmente noções de Direito à terra bem como forma do uso desta. Na Maloca, por 

não dependerem do uso da terra para a sua sobrevivência, encontramos na manutenção 

de um patrimônio imaterial a sua alternativa de discurso e afirmação étnica. O 

patrimônio cultural imaterial tem como principal fundamento legal, perante o Direito 

Brasileiro, a própria Constituição Brasileira de 1988, que diferente das cartas 

constitucionais do passado, reconhece a importância dos bens imateriais, bastando que 

os mesmos sejam “bens portadores de referência à identidade, à ação e a memória dos 

diversos grupos que compõe a sociedade brasileira”.  

Entre as normas da Constituição Federal que protegem o bem cultural 

imaterial estão previstos os artigos 215 e 216. O artigo 215 enuncia uma defesa da 

cultura, afirma a diversidade cultural como característica nacional e incentiva a 

valorização e a difusão tanto das manifestações culturais bem como do exercício dos 

direitos culturais: 
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Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais. 
1° O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e 
afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 
nacional (...) (BRASIL 1988) 
 

 
 O artigo 216 coloca-se como definidor do que é patrimônio cultural material e 

imaterial. No tocante à realidade da Maloca, seus moradores consideram suas 

comemorações, rituais e festas como patrimônio da comunidade. Dentre alguns desses 

fatos, o Bloco Afro-Criliber (que desfila no carnaval pelo Bairro Getúlio Vargas); A 

Noite da Beleza Negra (que escolhe a mais bela Negra das Comunidades Quilombolas 

do Estado de Sergipe); O Forró do Pau-no-Meio (que acontece no último final de 

semana do mês de maio e antecede as festas Juninas no Bairro Getúlio Vargas); O 

Desfile do Mastro34; O Caruru de Dona Creuza35; O Caruru de Dona Denise36; O Balé 

Afro Criliber37 ; a Banda Afro Criliber38; o Aniversário de “Mãe Caçula”39;  e o Desfile 

da Rainha do Carnaval40 podem exemplificar tal significado. O artigo analisa que: 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. 
2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 
necessitem. 

                                                             
34 É retirado um mastro de uma das árvores das casas da comunidade após o término do forró do pau-no-
meio. O Mastro juntamente com os moradores desfila pelas ruas do Bairro Getúlio Vargas ao som de 
tambores percussivos. 
35 Dona Creuza distribui Caruru para as crianças da comunidade todo o mês de setembro. 
36 Dona Denise distribui Caruru à comunidade todo mês de setembro. 
37 O Balé Afro CRILIBER foi fundado no ano de 1983, um ano após a fundação da ONG CRILIBER, e 
até hoje se apresenta em diversos locais do Estado conforme convite. 
38 A Banda Afro CRILIBER foi criada no final da década de 1980, com trabalhos de iniciação musical 
com crianças e jovens da comunidade. A Banda se prepara para o lançamento do seu primeiro CD. 
39 O aniversário de Dona Caçula é reconhecido como aniversário da Comunidade, por representar há 
quase 90 anos a comemoração do aniversário da moradora mais idosa em vida da comunidade. 
40 Dona Doca, desde 1962, desfila como Rainha do Bloco Rasgadinho, o mais antigo em atividade na 
cidade de Aracaju e criado por moradores da Comunidade Maloca. 
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3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 
valores culturais. 
4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 
5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos (...) (BRASIL, 1988) 

 
 

 As ações governamentais são mais visíveis atualmente quanto às políticas 

quilombolas no Brasil. No que tange as contradições que fomentam o passado histórico 

do negro no Brasil até anos depois da abolição da escravatura, os discursos oficiais 

passam a centrar-se em argumentos de cunho igualitário. A exploração e submissão dos 

negros e dos espaços negros no Brasil, espaços de sentido quilombola, são impregnados 

de segregação e contradição.  

 Por vezes encontramos pessoas que tratam o reconhecimento quilombola da 

Maloca bem mais como movimentação política do que como resistência étnica e 

cultural, ou ainda como forma de visibilidade política em busca de facilidade para 

aplicação de políticas compensatórias nas esferas municipal, estadual e federal. Dona 

Idalina da Conceição Santos41, a “Dona Doca”, faz parte das famílias com mais tempo 

na comunidade. Seus relatos são extensos quanto ao crescimento e modificação do 

lugar.  

 

Caçula não vivia aqui! Ela vivia mais em Salvador. A gente adorava quando 
ela ia porque quando ela voltava ela trazia lembrancinhas pra gente [...] Ela 
voltou pra cá mocinha. Quem vivia aqui era a mãe dela; Mãe Elvira. Mãe 
“Nim” e Mãe “Iaia” que eram tias dela. Mas aí o que o povo faz: “bota 
Caçula”! Aqui o povo tem muito “dispeito”! Aqui tem muito “disse, me 
disse”! Eu aqui não compartilho de nada. Tem aquele “CRILIBER” ali; 
disseram que isso aqui é um quilombo. Como meu filho? Aqui não é 
quilombo. De repente esse “Tinini” (Luiz Bomfim) entrou com esse 
“negoço” de governo e tudo , que eles nem casa aqui eles tinham; eles 
moravam em Laranjeiras e quando o avô dele morreu foi que a avó comprou 
uma casa aqui.[...] Depois ele veio com esse “chamego” todo de quilombo 
 (Entrevista realizada em Abril de 2010) 

 

 Existe um rancor em Dona Doca quanto à visibilidade restrita à Dona Caçula, 

não nos cabendo mediação desta relação. Logo, é aparente em suas reflexões quanto ao 

processo de reconhecimento da Comunidade Maloca como remanescente de quilombo e 

o começo de um entendimento nosso em relação à não totalidade de um discurso a favor 

da certificação. Dos moradores que não aceitam o reconhecimento, Dona Doca foi a 

única que aceitou nos conceder entrevista. 

                                                             
41  Dona Idalina da Conceição Santos, a Dona “Doca” tem 63 anos de idade e nasceu na comunidade. 
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À então dificuldade da afirmação de uma ancestralidade negra acrescenta-se a 

questão de padrões estéticos, que classificam o “homem branco” como símbolo de 

beleza. Para o negro e seu exercício de autoafirmação identitária, assumir uma negritude 

resume-se a um passado que para muitos seria melhor ser esquecido. É enfatizado em 

diversos momentos por Dona Doca a não condição de a Maloca ser um grupo 

remanescente de quilombo. Logo, adentrando em seu próprio passado, encontramos em 

sua árvore genealógica familiar (Pai, mãe e avós) oriundos do Vale do Cotinguiba42, 

região onde se encontravam a maioria dos engenhos de cana-de-açúcar do Estado de 

Sergipe e consequentemente grande parte das comunidades remanescentes de quilombo 

e populações negras. 

Dona Caçula, diferente das aferições feitas por Dona Doca, não opina sobre tais 

comentários. Prefere falar de como era a comunidade antigamente.  Por outro lado, 

sabemos que a memória coletiva da comunidade está enraizada num processo histórico 

conhecido e reivindicado pela comunidade. São resultados de processos de identificação 

com o lugar. Mesmo aqueles moradores que aparentam ter uma identidade mais sólida, 

como Dona Creuza, Dona Caçula e Luiz Bomfim, escondem negociações de sentido e 

alguns choques no fator tempo. Entendemos as diferenças hierárquicas pertencentes à 

comunidade por questões hegemônicas e pelo fator “tempo de moradia”. Os que 

residem por mais tempo na comunidade acabam com maior representatividade social de 

fala para com os outros.  

Para os atores com mais representatividade vínculos e símbolos do passado 

foram perdidos pela repressão violenta de cultos e confisco de bens protagonizados pela 

segregação cultural existente no Brasil pós-abolição. O processo em curso, da definição 

dos moradores da Maloca como sujeitos de direito, produz desdobramentos de antigos 

estigmas referentes à comunidade. O reconhecimento do espaço territorial da 

comunidade a partir da memória coletiva é crucial para a continuidade do grupo. A 

territorialidade é reconhecida por uma fronteira criada a partir da necessidade de 

diferenciação construída pelo grupo. Mesmo não dependendo da terra como 

                                                             
42  No que tange a população negra, não se sabe exatamente das suas origens, já que o porto de embarque 
não significava necessariamente a relação com sua origem  étnica. Podemos , no entanto, afirmar que para 
Sergipe foram trazidas populações sudanesas e bantas que começaram a entrar no século XVI fugindo dos 
canaviais baianos. No século XVIII chegaram em grande quantidade através do comércio, ficando estes 
concentrados preferencialmente na região do Vale do Cotinguiba, espaço (concentrado)  das maiores 
propriedades canavieiras onde hoje situam-se cidades como Laranjeiras, Maruim, Santo Amaro das 
Brotas, Rosário do Catete, Riachuelo e Santa Rosa de Lima, sendo essas no sentido Norte, e São 
Cristóvão e Itaporanga no Sentido Sul (Barreto, 1955).  
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subsistência, a base geográfica está exposta como condição de reconhecimento 

identitário e cultural e traz a exclusividade de existência do que hoje é a Maloca. A 

memória dos moradores e o espaço que reivindicam propiciam as reais condições de 

permanência de suas práticas culturais e vida mútua. 

É nesta abordagem de cunho de representação da memória e de aspecto 

político e legitimador que a ideia de comunidade remanescente de quilombo passa a 

significar para os moradores um tipo particular de referência, quando são valorizadas as 

suas formas de recuperação e autoestima identitária como cidadão de direitos e não só 

de deveres perante a sociedade. 

 Para Barth (1998) a definição de grupo étnico em consentimento com suas 

fronteiras sociais tem como principal objeção a maneira com que estes conceitos  são 

formulados. Impedem-nos de entender o fenômeno dos grupos étnicos e o seu lugar na 

sociedade e na cultura humana. É perceptível na Maloca a necessidade de mostrar-se 

diferente culturalmente para uma aceitação perante os de fora. Aceitação legitimada por 

políticas afirmativas. Percebe-se, contudo, assim como traz Barth (1998), que a tentativa 

de proporcionar um modelo ideal, fugindo de todas as questões problemáticas, implica 

um ponto de vista pré-concebido a respeito de fatores significativos quanto a gênese, 

estrutura e função de tais moradores da Maloca. Para Barth (1998) 

 

O mais grave de tudo é que ela nos induz a assumir que a manutenção das 
fronteiras não é problemática e decorre do isolamento implicado pelas 
características itemizadas acima: diferença racial, diferença cultural, 
separação social e barreiras lingüísticas, hostilidade espontânea e organizada. 
Isso limita igualmente o âmbito dos fatores que utilizamos para explicar a 
diversidade cultural: somos levados a imaginar cada grupo desenvolvendo 
sua forma cultural e social em isolamento relativo, essencialmente, reagindo 
a fatores ecológicos locais, ao longo de uma história de adaptação por 
invenção e empréstimos seletivos.  Esta história produziu um mundo de 
povos separados, cada um com sua cultura própria e organizado numa 
sociedade que podemos legitimamente isolar para descrevê-la como se fosse 
uma ilha  (BARTH apud POUTIGNAT, 1998, p.190) 
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2.4 – Identidade e Representação Social  

 

Rosália Maria Alves. Nascida na Maloca, atualmente com 32 anos, é uma 

moradora atuante na comunidade. Filha de Dona Creuza e bisneta de Sr. Andrelino 

(supostamente o primeiro morador), afirma suas raízes à comunidade. Coordenadora 

Pedagógica da Associação Cultural Criliber, admite ser a primeira moradora do grupo a 

concluir o ensino superior. Ressalto ainda que, nos primeiros meses de pesquisa, mais 

precisamente no ano de 2007, os moradores da comunidade só aceitavam responder às 

minhas entrevistas se eu estivesse na companhia de Rosália. Instruída quanto às 

movimentações do movimento negro no Estado se Sergipe, juntamente com Luiz 

Bomfim e seu irmão Rosivaldo Alves, o Vadico, está sempre à frente das informações 

aferidas pelo INCRA, SEPPIR, COOPIR ,entre outros:  

 

Dentro da História? Eu acho que com a relação familiar. Um lugar 
aconchegante onde todo mundo se conhece. Onde todo mundo viu a maioria 
nascer, crescerem os filhos. Enfim, todo esse contexto da história da Maloca, 
das pessoas que moram na Maloca; da hospitalidade das pessoas que moram 
na Maloca. É tanto que eu acho que me identifica tanto que até hoje eu não 
consegui casar porque não consigo morar em outro lugar ( risos) (...) A 
grande maioria dos moradores da Maloca não aceitam. Alguns passaram a 
aceitar agora. Até mesmo o nome “MALOCA” eles não admitem por achar 
que moram numa comunidade quilombola e vai ser descriminado. Não dá 
pra analisar que foi um avanço pra Comunidade ter conseguido esse título; 
ser reconhecido como quilombola. Então as pessoas são negros 
americanizados. E as poucas pessoas que moram na Maloca, que se 
identificam, que tem amor por ser um quilombola, está começando a 
propagar.Hoje as pessoas veem de outra forma, mas ainda há muita 
resistência entre os moradores da comunidade.(...) Em meados das décadas 
de 60 e 70, ali onde hoje é Centro de Criatividade, antiga caixa d´água, as 
pessoas diziam que ali era esconderijo de bandidos.Então os bandidos que 
iriam se refugiar ali, como era o caso de “Zé da Maçã”, ele se refugiava no 
Centro de Criatividade; durante a noite ele vinha até a comunidade pra 
pedir alimento. E há algumas décadas atrás, acho que nas décadas de 80 e 
90, realmente abrigou, até porque a maioria das casas, eram todas casas 
alugadas, abrigou muita gente marginalizada que não fazia parte da 
comunidade. Então a Maloca saiu em página policial, era vista como lugar 
de bandidos. Mas hoje a comunidade é tranquila;  é um ambiente familiar; 
mas as pessoas ainda estão vivendo do passado. Então eu acredito que seja 
um pouco isso. A Maloca é vista como ambiente de marginais. Só que hoje a 
comunidade se fortaleceu e conseguiu mudar esse quadro (Entrevista 
realizada em fevereiro de 2009) 

 

Quando pergunto a Rosália com o que mais ela se identifica na comunidade, 

encontro-me na interpretação de Rosini para entender tais aspirações. Para o autor, a 

identidade permite que o indivíduo localize-se num dado sistema social a ser localizado 

por este. Cita ainda que “A construção da identidade gera “processos simbólicos de 
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Figura 18 - Rosália Alves. Foto: Rosivaldo 
Alves 

pertencimento de gênero” (ROSINI, 2003, p. 107). A identidade de Rosália se constrói 

em função do grupo social, da Maloca, que permitiu a sua inserção de forma 

representativa em função de benefícios que, para ela e os moradores da Maloca, o 

processo de identificação levou à criação de ramificações entre os moradores.  

Existem moradores que ainda não se 

reconhecem como afrodescendentes, 

levando, simultaneamente, à inclusão e à 

exclusão em situações dentro da 

comunidade. A identificação, por ela, por 

exemplo, é feita naqueles que perante o 

processo de reconhecimento da Maloca, se 

mostraram interessados e se reconheceram 

como membros de um grupo remanescente 

de quilombo, distinguindo e afastando-se 

daqueles que não se reconhecem. Mas 

também em seu discurso é afirmativo que 

existe um processo de separação e de ruptura, e que trazem demora no mapeamento e 

nos laudos antropológicos do INCRA.  

Na Maloca a ideia que permeia a identidade foi rodeada de conflito e 

negociação. Com atividades e práticas sociais, como seminários e abordagens de noções 

de direito, miscigenação e propriedade, produzidas pela CRILIBER, moradores que não 

se autorreconheciam, passaram não só a aceitar tal processo de reconhecimento, mas a 

participar das atividades da associação.  

Tais ações serviram para que moradores contrários ao reconhecimento se 

posicionassem em relação a sua experiência e ao contexto da realidade histórica da 

Maloca e sua representação.  

 Questionada sobre a sua participação no movimento negro no Estado de Sergipe, 

e a sua identificação com o mesmo, enfatiza que:  

 

O movimento aqui no estado está enfraquecido. O movimento negro até a 
década de 80 foi movimento negro. Depois que as pessoas passaram a 
utilizar o movimento negro pra se promoverem como pessoa(...)Porque hoje 
nós temos a COPIR que não foi eleita pelo movimento negro, foi uma coisa 
imposta. Quando o movimento negro descobriu o que estava acontecendo, já 
estava tudo pronto: a coordenação estadual, a coordenação municipal. 
Então a Criliber ela tem um relacionamento aberto, a comunidade está 
sendo avisada, só que as coisas acontecem de cima para baixo e nem sempre 
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a comunidade aceita o que eles determinam, então, nem tudo que eles impõe 
a comunidade aceita. Até porque as pessoas da comunidade estão cansadas 
de serem usadas como “massa de manobra”, como aconteceu com pessoas 
que faziam parte de outras associações dentro do Bairro e que usou a 
comunidade só pra ganhar dinheiro. A comunidade hoje não quer mais isso. 
Então a gente tem um diálogo com a comunidade negra, participa do 
movimento, das manifestações e reuniões, mas, a comunidade ela tem a sua 
posição e não recebe tudo de cima para baixo como eles querem colocar 
não. E outra coisa, acho que você até já percebeu; se outras pessoas de fora 
vierem sem passar por pessoas que coordenam os trabalhos da entidade, 
nenhum morador dá entrevista, nenhum morador aceita conversar. Por 
conta de preservação e da própria imagem, pois você sabe que pra se 
construir algo concreto é difícil, mas pra destruir, poucas palavras destroem 
e é isso que a comunidade preserva. Então evita-se o máximo está 
afrontando; existem pessoas que às vezes vem participar das atividades da 
comunidade e terminam burlando aquilo que a comunidade propõe, como 
aconteceu no 20 de novembro do ano passado. Mas até que provem o 
contrário a comunidade, a comunidade recebe todo mundo de braços 
abertos. (...) A minha família, meus avós, minha mãe, eles sempre 
participaram de atividades afro-religiosas. Minha mãe era IAKEKERÊ de 
uma casa de santo, minha avó era  filha de santo, meu pai também era filho 
de santo, então, eu fui criada dentro desse movimento de resgate cultural. 
Até os meus treze anos eu não entendia muito bem aquilo. Eu sempre achei 
bonito, sempre participei, sempre ia nas lavagens com minha mãe que tinha 
na catedral; sempre participei das manifestações populares de Reis, Reisado, 
Quadrilha....dancei quadrilha durante muito tempo. Mas assim, eu fazia 
porque achava bonito e então eu não entendia o porque daquelas 
manifestações. Aos dezesseis anos eu tive uma professora na Escola Normal 
que ela sempre me incentivou a estudar história. Fiz vestibular de História 
(na UFS), passei, mas por conta das dificuldades da vida, não pude levar o 
curso a frente; e a Criliber cresceu, primeiro com o Balé e depois 
participando dos movimentos negros, unido ao grupo Quilombo e eu fui 
começando a tentar entender um pouco da minha história. Em 2003 eu 
estava afastada do movimento, porque você luta tanto por uma causa e de 
repente destrói-se tudo, vem aquela confusão, e então eu me afastei por 
alguns momentos. Mas em 2005 quando eu voltei a fazer faculdade, agora 
fazendo faculdade de pedagogia, em faculdade particular, pra poder 
continuar no mercado de trabalho, eu conheci o professor Fernando Aguiar, 
pois eu já tinha escrito algumas coisas relatando a história da minha família, 
pois o meu bisavô  foi o primeiro morador da Maloca; então eu comecei a 
gostar. Foi uma coisa natural. Eu não tinha obsessão em estar ali naquele 
meio. Então foi a partir daí juntamente com o apoio da professora Aglaé e 
Luiz Bomfim, resolvemos escrever a história da Maloca. Então foi a partir de 
2004 que começamos a pesquisar a relação da comunidade e a história; 
porque a comunidade surgiu; como surgiu. Então é um trabalho de pesquisa 
que vem desde 2004.Até 2003 se falava em Maloca mas ninguém nunca tinha 
parado pra analisar o que seria Maloca. Foi uma coisa que veio 
naturalmente. Todos que necessitavam de alguma coisa me procuravam, até 
porque eu sempre tive uma relação muito boa com a comunidade, então a 
minha facilidade de entrar nas casas e conversar com as pessoas, até mesmo 
Dona Caçula que é uma pessoa muito difícil de dar entrevista, ela contribui 
muito pra esse processo. Só que ficou um pouco adormecido, porque é uma 
coisa demorada que precisa de incentivo. Foi quando a Maloca passou por 
aquele processo. Foi quando eu acordei um pouco pra essa prática 
incentivada pelos professores (Entrevista realizada em fevereiro de 2009) 
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De acordo com Stuart Hall (2001, p. 01) “representação” é uma prática social 

central que gera cultura. Para o autor a cultura é articulada por todos esses elementos e 

está relacionada a significados partilhados. Rosália se coloca como uma pessoa, 

segundo ela, de boa relação com a comunidade, fazendo-se necessária para o embate de 

discursos diversos na comunidade. Não vejo a sua inserção num curso superior e a sua 

maneira comunicativa e representativa como principal fator de mudança de opinião 

àqueles que não se autorreconheciam, mas a forma e a linguagem que ela utiliza, 

simples e entendível para os moradores da Maloca, em que, segundo nossa análise43, a 

maioria dos moradores da comunidade têm um nível de escolarização baixo, 

dificultando, segundo Rosália, a interpretação de diversas questões.  

 

A linguagem é o meio através do qual pensamentos, idéias e sentimentos são 
representados na cultura. A linguagem é , portanto, central no processo pelo 
qual os significados são produzidos (HALL, 1997, p. 01)   

 

Entendemos que a maneira como Rosália se colocou e a forma que atribui a 

situação para a comunidade foi de extrema importância para construção de significados 

não absorvidos por alguns moradores, significados estes ligados ao pertencimento das 

terras para toda a comunidade, trabalhos de participação e inclusão social com membros 

da comunidade e associação de valores étnicos e culturais. A linguagem é capaz de 

construir significados, porque “funciona como um sistema de representações, 

empregando sinais e símbolos, que significam ou representam para outra pessoa nossas 

idéias, como também nossos sentimentos” (SANTOS, 2004, p.37): 

 

 

O meu maior sonho realizei esse ano. (choro) A minha comunidade; a gente 
sempre busca estar incentivando as pessoas a estudar. Nós conseguimos 
alfabetizar algumas idosas depois de sessenta anos; elas agora tiram a 
identidade, assinando. Se tem uma outra visão. Quando eu era criança eu 
dizia que ia ser freira porque eu estudava num colégio de freira e minha mãe 
praticamente me obrigou a estudar na Escola Normal, pois eu não queria ser 
professora. Mas depois que eu fiz o pedagógico eu descobri que a minha 
identidade é de ser mesmo educadora. E o meu maior sonho era de conseguir 
me formar, ter o meu diploma. ( choro) Realizar o sonho da minha mãe, por 
ela ter tido filhos, e eu conseguir terminar a faculdade. Então eu sou a 
primeira. ( choro) Eu sou a primeira da comunidade a ter o nível superior e 
incentivei a  algumas pessoas voltarem a estudar. Nós temos uma quilombola 

                                                             
43 Foram aplicados 20 questionários em algumas  residências da comunidade (2009). Saliento que o 
número de questionários fora o número de moradores encontrados em suas residências na semana da 
aplicação. 



67 
 

também que faz fisioterapia em Salvador e então o meu maior sonho era 
esse. Não de ser a primeira, mas me formar e incentivar as gerações que 
estão chegando e as que já passaram que nunca é tarde. Passei quatro anos 
querendo voltar e não conseguia. E quando eu menos esperei,tudo aconteceu 
no seu tempo (Entrevista realizada em fevereiro de 2009) 
 
 

A identidade de Rosália, ligada a suas raízes, não pode ser objetivada por mim 

apenas pela simples identificação com o lugar ou ainda perante uma ligação com este 

mesmo lugar. A relação dela e a identificação do lugar apresentam semelhanças com 

aqueles que operam a identificação social do grupo. A continuidade e a ligação do 

espaço com o tempo, entre o passado histórico e memorial dos moradores da 

comunidade e o presente, faz condução para a personificação da própria Rosália, dando-

lhe sentido ao(s) conceito(s) de identidade.  

O grau de escolarização de Rosália diante dos outros moradores da Maloca é 

significativo. As estatísticas mostradas na Tabela 1 não disfarçam a verdadeira realidade 

educacional e estrutural de diversas comunidades brasileiras, não fazendo apologia aqui 

apenas aos movimentos étnico-sociais. O seu conhecimento, a linguagem que atinge os 

assuntos à comunidade, traz a incumbência de transmitir ao grupo uma maneira de tratar 

processos e mudanças para a comunidade Maloca. 

 

Tabela 1 – ÍNDICE DE ESCOLARIDADE 

Escolaridade: Conclusão ou interrupção 

dos estudos 

Quantidade Percentual 

Do 1º ao 4 º ano (Ens. Fund. Menor) 5 25% 

Do 1º ao 5º ano (Ens. Fund.Maior) 4 20% 

Do 1º ao 3º ano (Ensino Médio Completo) 5 25% 

Ensino Médio Incompleto 2 10% 

Curso Técnico/Tecnólogo 1 5% 

Superior Completo 1 5% 

Superior Incompleto 1 5% 

Não Estudou 1 5% 

Total 20 100% 
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Os questionários que analisamos para a produção da Tabela 1 foram aplicados 

de forma aleatória, conforme moradores encontrados em suas casas na semana de 19 a 

23 de novembro de 2007. Juntamente com Arivaldo Telles Montalvão, que estudava as 

possíveis relações entre renda/trabalho, raça/cor, como efeitos de uma ordem 

duplamente excludente na cidade de Aracaju, obtivemos os dados apresentados com os 

moradores da Maloca. Segundo Montalvão44 (apud MARCON, 2008) a aplicação dos 

questionários na Maloca se interpreta por estar num bairro próximo ao centro de 

Aracaju, mas periférico socialmente, pertencente assim a uma dinâmica de ocupação da 

cidade, conforme ótica de migração em Aracaju, oriunda de migrantes do interior do 

Estado e antigas áreas de engenhos-fazendas. 

O próprio termo etnicidade ajuíza positivas tendências de identificação e 

inclusão num grupo étnico, envolvendo o conceito outras diversas definições, 

ressaltando aqui a permeação com o contexto urbano. 

Numa perspectiva concernente à tradição antropológica, pode ser vista como um 

fenômeno de identidade étnica, o sentido que define os limites grupais é considerado 

pelos seus membros uma classificação própria e um significado imediato de 

reconhecimento do outro. É ordenado pelos participantes da Maloca categorias de 

classificação como “eles” e “nós”, sendo produto da interação e da percepção interna 

imposta pelos “de dentro” e pelos “de fora” (OLIVEIRA,1976). 

 As diferentes análises do sistema dominante têm trazido como consequência 

novas exigências de organização. Para uma comunidade remanescente de Quilombo 

como a Maloca, percebo a vontade daqueles que se fazem líderes em busca de uma 

melhor visibilidade em meio à sociedade. Para eles este processo pode ocorrer dentro de 

contextos de lutas e política, sobretudo nas conquistas e reivindicações abordadas pela 

Criliber. Dentro da estrutura buscam mostrar as situações dos quilombos no Brasil, 

evidenciam a ocorrência de trabalhos e informações referentes à distribuição destas 

comunidades. As informações são incompletas. Em Sergipe, por exemplo, até o início 

do ano de 2010, dentro da instituição que monitora o processo e a história do negro no 

estado,  o Museu do Homem Sergipano, que relata superficialmente a história do negro 

em Sergipe, não publica qualquer tipo de informação sobre as certidões de 

reconhecimento de comunidades quilombolas no Estado.  

                                                             
44

  O trabalho de conclusão de curso de Arivaldo Telles Montalvão (2008) foi apresentado e defendido 
junto ao departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe. 
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 Outro fator que deixa mais lento o processo é o fato de, segundo alguns 

moradores, existirem residentes da comunidade que no primeiro levantamento 

demográfico e antropológico iniciado pelo INCRA, realizado no ano de 2006, não terem 

se reconhecido como remanescentes. Tal situação, não só ocorrida na Maloca, tem 

comprometido a formação de políticas definidas para o conhecimento e construção de 

laudos para reconhecimento de comunidades quilombolas pelo INCRA. O processo de 

construção da comunidade Maloca se deu nos espaços de famílias, da escola, das 

atividades ali exercidas, enfim, de vivências e convivências ali estabelecidas.  

 Logo, esses mesmos espaços são caracterizados por questões ligadas à pobreza, 

à violência, ao trabalho, ao preconceito; questões que são explanadas pelos moradores 

das mais diferentes formas. Reconheço a tentativa da CRILIBER de organizar a ideia de 

cultura na comunidade através da posição e ações sociais, aferição de extrema 

importância para a compreensão da comunidade na construção de um entendimento 

mútuo. Assim vejo que costumes, regras e valores das práticas sociais vividas na 

Maloca serão reconhecidas através do que for construído para/pela comunidade. 

  Em uma de minhas “andanças” pela comunidade sempre passava por um grupo 

de jovens com caderno de campo, anotações e máquina fotográfica. Não sei ao certo se 

aquelas pessoas que ali estavam se reconheciam como negros pertencentes à 

comunidade remanescente de quilombo, mas ouvi a seguinte frase: “O que é que esse 

rapaz quer aqui? Ele também acha que aqui é um quilombo é? (risos)”. Anotei aquilo 

imediatamente.  

 Bem, essa reprodução de vontades dá sentidos a alguns processos e formação 

de diversos enfoques. Vejo não só a Maloca, mas todo o processo social, étnico e 

histórico do brasileiro como uma assimilação que julga as questões sociais e a luta de 

classes, personificando e vislumbrando uma ascensão social, sendo alguns negros 

reprodutores de discursos de igualdade de direitos, mas que para determinado grupo e 

em consequência de suas raízes étnicas e rejeições sofridas pelos negros na história do 

Brasil, continuam a utilizar práticas que deturpam sua própria família. Dos cinco ou seis 

jovens que ali se encontravam naquele fim de tarde todos eram negros. 

 Acho válido e necessário qualquer tipo de observação que emerge no sentido 

da inclusão de estudos afrobrasileiros na categoria de ensino obrigatório no Brasil. 

Maior do que o meu pensamento é o reconhecimento dos moradores da Maloca pelos 

seus direitos garantidos por Lei. Uma das conquistas citadas pela Rosália Alves é 

referente à lei federal 10.639, de 2003, que evidencia o estudo da história e da cultura 
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afro-brasileira, buscando um conhecimento plural das culturas aqui pertencentes. 

Materializo a ideia de não mais apenas reconhecer a população de escravos negros 

vindos da África para o Brasil como fator de reconhecimento dos benefícios que estes 

trouxeram à economia e formação política, histórica, social e econômica do país, mas 

que diante de modesto começo, busquemos o reconhecimento de valores e heranças 

culturais aqui deixadas pelos escravos e pela população negra conforme pensam alguns 

dos moradores da Maloca.  

  A exclusão étnica e social não é uma expressão criada por mim, é reflexo de 

uma sociedade que ainda não se mostra preparada a transmitir princípios de igualdade. 

Várias entidades são criadas a fim de estudar e lutar contra o preconceito e a 

discriminação racial e assim vejo mais uma vez a criação da CRILIBER. Buscam 

soluções para o processo de subordinação no qual os negros aqui trazidos foram 

inclusos e que temos como conseqüência, ainda, retratos de um país miscigenado onde 

ainda são imperceptíveis mudanças de caráter conscientizador.  

 Na Maloca percebo a maneira como as questões de gênero são perceptíveis em 

seu cotidiano. A maioria dos entrevistados neste trabalho são mulheres. Não que eu os 

tenha escolhido primeiramente, mas por estes desempenharem, em minha análise, 

papéis importantes, porém distintos na comunidade. A mulher negra, assim como as 

mulheres em geral inclusas na baixa amplitude social, é exposta à situação de risco 

social. Trata (no Brasil) de uma maioria sem acesso a bens e serviços de/com qualidade; 

sendo também expostas à violência de gênero racial configurado e percebido em suas 

entrevistas. Em suas palavras vejo a busca por conscientização das novas gerações para 

um âmbito familiar, para a realização de um matrimônio digno, caracterizando a 

propriedade familiar como primordial para um autorreconhecimento como negro e 

pertencente a uma comunidade de negros; à comunidade Maloca. 

 É nítida a preocupação da comunidade com o preconceito racial, oriundo de 

pessoas “de fora” da comunidade. Os moradores da Maloca reconhecem que demoraram 

para concretizar vontades em comum.  Não negam em suas palavras que ali já existiram 

pessoas que criaram estimativas preconceituosas para com moradores da Maloca, 

trazendo como implicação uma exclusão de princípios morais para alguns.  

 Contudo, reconheço a iniciativa para com a preocupação e a vontade destes 

mesmos moradores em traçar, através da memória dos mais velhos, suas raízes e sua 

história, seja ela étnica, cultural, musical; independente do sistema capitalista  mantedor 

de práticas não igualitárias, fazem parte de um todo que se considera democrático de 
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deveres e principalmente de direitos, dando-nos uma busca de sentido para padrões 

culturais estabelecidos na comunidade Maloca e repleto de ramificações que ainda 

podem ser trabalhadas e aqui não incluídas. 

 

 

2.5 – A CRILIBER como movimento social  

 

 

  Conforme disse antes através das entrevistas de alguns moradores, 

encontramos diversas passagens que enfatizam “os pertencimentos solidários” 

característicos da comunidade, visto que já existiam anteriormente ao seu 

reconhecimento como comunidade quilombola. Mais especificamente no ano de 2002, 

quando o Sr. José Getúlio dos Santos, morador da Rua Nossa Senhora das Dores, que 

divide os fundos com a casa de Dona Nara, que está localizada no vão central da 

comunidade, abriu um processo de reintegração de posse contra a moradora por um 

desentendimento sobre o local correto do muro que dividia as duas residências. A 

tensão acabou envolvendo a comunidade e em 14 de novembro de 2006, depois de ser 

expedida a ordem de despejo contra Dona Nara, acusada de ocupar dois metros 

irregularmente, os moradores reagiram em defesa da moradora. 

 Tal circunstância não colocava em evidência apenas a ação do Sr. José Getúlio, 

mas também ações políticas externas ao grupo, ao tempo que foi acionado o Poder 

Judiciário de Sergipe para verificar a legitimidade e legalidade das formas de ocupação 

da comunidade como um todo. Isso concomitantemente acarretou no encontro de 

modelos de registros de posse, doação ou compra de imóveis da Maloca e as formas de 

distribuição familiar. 

 Na defesa de Dona Nara, ela argumentou que não tinha o registro imobiliário da 

casa, mas que detinha de um recibo de compra e venda do terreno há mais de cinquenta 

anos.45 Fica-nos evidente uma nova estratégia de apelo ao tempo de ocupação familiar e 

aos sentidos de pertencimento à Maloca bem como na contextualização de um modelo 

de posse tradicional e legítimo. 

                                                             
45 As informações contidas nesse parágrafo foram retiradas por “Termos de Declaração”, em 06 de 
dezembro de 2006, Ministério Público Federal, em Aracaju, por Aluízio Santana Santos Filho e também 
publicadas em 20 de dezembro de 2006 no Jornal Correio de Sergipe. (apud MARCON, 2009). 
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 O pedido da certificação da Maloca como “área remanescente de quilombo” 

aconteceu de forma legítima em 20 de novembro de 2006, através de uma carta 

endereçada à Fundação Cultural Palmares. A carta foi assinada por cinco membros e 

encaminhada pela Organização não governamental CRILIBER. A instituição atua na 

Maloca desde os anos oitenta, mais precisamente a partir do ano de 1982, quando ocorre 

a sua fundação. A situação em que se encontrava Dona Nara, acabou por se tornar um 

elemento propulsor da junção comunitária em torno da solidariedade mútua em defesa 

da territorialidade entre os moradores. Emergiu a partir da intervenção da CRILIBER 

um consenso de identificação do grupo, embasado no formato de ocupação e formação 

familiar do local. Entendo que posteriormente a própria noção jurídica de 

“remanescente de quilombo” foi acionada pelos moradores da Maloca, a fim de garantir 

os direitos sobre o território. 

 A CRILIBER passou a cobrar das instituições responsáveis46 que o processo em 

que se encontrava a comunidade fosse acelerado para que fosse garantida a legitimação 

do grupo no espaço e que a ordem de despejo aferida a Dona Nara não fosse executada. 

 Na carta enviada ao Ministério Público Federal, assinada por Luiz Bomfim, 

presidente da CRILIBER, denominada “Organização de Defesa dos Direitos Humanos 

da Comunidade Negra”, foi solicitado ao procurador regional dos direitos dos cidadãos 

que fossem garantidos os direitos da comunidade e não se deixasse avançar a então 

ordem de despejo. Foi então que no início de 2007 a Maloca foi reconhecida como 

quilombo e houve em seguida a suspensão da ordem de despejo. 

 A atuação da Associação Cultural CRILIBER foi decisiva. Administrada pelos 

próprios moradores desde sua fundação, esta surge do sonho de “Mãe Madalena”, avó 

de Luiz Bomfim, que chegou à comunidade nos anos setenta. Mãe Madalena tinha o 

desejo de criar um espaço de educação e convívio para as crianças da Maloca. Ainda em 

vida, Dona Madalena cuidava de crianças e jovens de vários moradores, quando esses 

estavam ausentes em seus trabalhos ou atividades domésticas.  

 As primeiras ações da CRILIBER foram os grupos de dança afro e reuniões com 

moradores da Maloca e do bairro Getúlio Vargas sobre educação e questões raciais, 

principalmente contra crianças e adolescentes. Mais precisamente em 18 de junho de 

1988 a CRILIBER foi institucionalizada como uma organização não governamental, 

tendo a sua primeira sede “fora” da comunidade, na rua Riachão, que faz limite com a 

                                                             
46 Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, INCRA e Fundação Cultural Palmares. 
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comunidade. Apenas no ano de 2002 passou a ter a sua sede “dentro” da comunidade e 

atualmente atende a mais de cento e cinquenta crianças, jovens e adultos em atividade 

lúdicas, de entretenimento, de formação complementar, bem como promove atividades 

e políticas de desenvolvimento aos direitos das populações afrodescendentes:47  

 

O meu sonho é o sonho da minha avó. Minha avó em 78, na semana santa, 
como estamos nos aproximando, ela dizia assim quando reunia a família, 
que quando chegasse a se aposentar ela ia comprar outra casa; e nessa casa 
ela colocaria várias crianças e tomaria conta e daria dignidade a essas 
crianças. Bem, eu tô usando hoje, para elas viverem a vida, uma vida 
melhor, uma vida boa. Então hoje, nós estamos trabalhando em cima de um 
projeto que é pra comprar um terreno pra implantar a política da construção 
de um prédio próprio da entidade, porque aqui é uma sede provisória. E nós 
pensamos nesse prédio de seis andares para que o nosso projeto social e 
cultural ele não seja só referência para Sergipe, mas pra todo o Brasil. 
Nesse prédio, o nosso sonho é que tenha espaço para as crianças e jogos e 
entretenimento; tenha a parte administrativa; a parte de curso de 
qualificação profissional; a parte de artes musicais; a parte de leituras e 
estudos; e dentro do contexto um tipo de, eu não falo uma universidade, mas 
que estejamos numa situação onde possamos estar oferecendo pré- 
vestibular com custo zero. Cursos preparatórios para o nosso povo. O que 
nós queremos de fato é que dentro desse projeto de seis andares, uma sede, 
que nós tenhamos condições de fabricar nossos próprios instrumentos, fazer 
as nossas próprias roupas, além de ter um estúdio pra que se possa produzir 
a nossa música, fazer o nosso próprio CD´s e assim sendo, transformar a 
Criliber numa empresa social e poder tá vendo com noventa anos, por aí, os 
jovens entrando dentro da nossa escola. Por que: Porque a nossa intenção é 
transformar a Criliber numa escola de fato, e o povo trabalhando aqui, 
dentro da própria Criliber; gerando trabalho; gerando fundos e riquezas 
para o povo da Maloca e adjacências. Esse é um dos meus sonhos. É ver isso 
estabilizado, os jovens aprendendo cursos dentro da comunidade, se 
qualificando; cursos avançados, como a  Escola Técnica Federal de Sergipe; 
Queremos abrir uma escola técnica, mas com o perfil profissionalizante e as 
pessoas sendo inseridas no mercado de trabalho; vendendo o nosso próprio 
produto, entregando, de fato uma grande empresa social, empregando o 
povo, o povo de fato tendo dignidade. Então o meu sonho é esse. Ver as 
pessoas da comunidade com uma vida digna, como esse projeto que nós 
estamos buscando de dar moradia a quem não tem. É uma questão só de 
tempo. Dar casas a pessoas da comunidade, porque pessoas morreram sem 
de fato terem suas casas. A Criliber é isso que eu mencionei ver a 
comunidade sendo reconhecida como Patrimônio histórico afro-brasileiro de 
fato; ser demarcado a questão territorial, e que aquelas pessoas que de fato 
dizem que não são quilombolas , que elas saiam, e que deem direito àquelas 
pessoas que se assumem, que é, que são, e que as pessoas que não tem suas 
casas, vivam em paz.Esse é o nosso sonho e esperamos que isso aconteça. 
Não é nem mais pelo governo, mas pelas pessoas, porque o projeto do 
governo foi aprovado. Já era pra ter vindo aqui mais de cem mil reais , 
muito dinheiro era pra vir pra Maloca; pra fazer a revitalização do espaço, a 
urbanização, o palco; melhorar as casas; fazer casa para quem não tem. 
Mas foram as pessoas que não deixaram porque se acham dono da 
comunidade, porque tem duas,três casas lá dentro, e o desejo dessas pessoas 
é continuar vendo aquelas pessoas pagando aluguel , aquele “prazer” de: “a 
casa é minha  (Entrevista realizada em fevereiro de 2009) 

                                                             
47 Seminários, debates, passeatas, etc. 
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Realçando o cotidiano da Maloca procurei entender: dar sentido ao que eles 

lembram ou interpretam de sua própria convivência. Estratégias foram encontradas para 

tornar, ou não, a vida deles diferente, quando discursos, por exemplo, não diferem, mas 

continuam não convencendo a todos, por motivos de identidade ou ainda financeiros. 

Em seu discurso Luiz Bomfim evoca o surgimento do racismo ligado à escravidão. 

Entendo que os apontamentos de práticas sociais fazem com que a “raça” identifique tal 

grupo. No momento que se tem tais objetivações como simbolismo da amplitude 

exclusão/inclusão, toda e qualquer análise social e étnica no Brasil teremos o negro 

como excluído. Assim, vejo a CRILIBER como movimento social, com um papel 

importante na criação de pensamentos críticos, na tentativa de acesso a bens sociais, 

trazendo como pressuposto inicial a naturalização de uma identidade étnica. 

 Compreendemos que as disposições legais incorporam na nomenclatura de uma 

comunidade negra urbana como a Maloca uma responsabilidade de preservação do seu 

legado cultural repassados pelos seus ancestrais, estando esses no seu atual local de 

origem ou não. Atualmente com auxílio da CRILIBER, a Maloca tem a sua forma de 

organização própria, ao diferenciar, por exemplo, cidadãos negros que não vivem em 

comunidades que se organizam por questões étnicas e que não se reconhecem como 

quilombolas. 

 O reconhecimento público legitimado pela CRILIBER para a Maloca, 

entretanto, não se realiza pelos direitos assegurados pela constituição de 1988, nem 

pelas políticas que possivelmente serão destinadas à comunidade. Pensamos que a sua 

existência efetiva como remanescente de quilombo é um caminho repleto de entraves 

sociais e legais que se iniciam no autorreconhecimento, um dos primeiros obstáculos 

para este processo. O imaginário coletivo dos moradores da Maloca é repleto de ações 

preconceituosas que atribuem ao termo quilombo um significado pejorativo e 

depreciativo e que somados ao desconhecimento legal, pode acarretar numa renúncia do 

reconhecimento como quilombola. 

 Pensar na Maloca em seu sentido contemporâneo, a partir das práticas da 

CRILIBER, significa pensar num grupo social cuja identidade se constrói em um 

processo dinâmico, na união de fatores diversos: história, cultura e relações de poder. É 

pensar em atores sociais detentores de discursos múltiplos que se constroem como 

sujeitos em suas relações com seus pares e com o universo externo às comunidades em 

que vivem. 
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Figura 20 - Banda AFRO CRILIBER –Carnaval 2010. Foto 
do autor 

 É imprescindível que a Maloca exista para seu entorno, ou seja, no Bairro 

Getúlio Vargas, na Cidade de Aracaju. Existência entre outras comunidades 

quilombolas e afins – como culturalmente ativa e se identifique como quilombolas em 

seu amplo moderno sentido e possibilite o estreitamento da distância entre o que têm 

direito e o que desfrutam. A presença da CRILIBER fortificou a discussão que 

apresenta os moradores da Maloca e sua organização social, de forma dinâmica e isso é 

reconhecido nos arranjos sociopolíticos locais.  

 

 

2.6 - Arranjos, festas e afins: O patrimônio imaterial.  

 

 

 Quando se fala em comunidades tradicionais, nota-se a percepção de valores 

territoriais e econômicos onde se debruçam 

quase que exclusivamente os 

conhecimentos tradicionais, O risco é 

apenas enfatizar as formas de preservação 

de seus conhecimentos em busca de 

vantagens e acúmulo de capital. Logo, 

entendemos que o que torna a Maloca uma 

comunidade tradicional portadora de um 

patrimônio imaterial é a sua forma própria 

de controle e um modo peculiar de modus 

vivendi.  A Maloca está atrelada à noção de 

memória sociourbana, que afirmamos 

como a sua particular forma de expressão 

de símbolos culturais que o ambiente 

urbano e seus significados podem oferecer.  

 Entretanto, é nesse mesmo espaço 

que o grupo concebe as suas manifestações 

e ações culturais e cultiva um processo 

próprio de seleção e  manutenção (ou não) 

Figura 19 - Balé Afro CRILIBER 2010.  
Foto do autor 
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desses símbolos culturais pertencentes ao grupo. Dentre tais fatores, nos colocamo-nos 

fincados às manifestações dos membros da Maloca, onde o foco se volta para as práticas 

cotidianas e as experiências vividas.  

 Dentre as manifestações culturais presentes na comunidade, em primeira 

instância, evidenciaremos o Carnaval. No período citado, o Bloco AFRO-CRILIBER 

desfila pelas ruas do Bairro Getúlio Vargas acompanhado das crianças, jovens, adultos e 

idosos que praticam atividades na Associação. Acompanhados em carros de som ou 

mesmo na rua, a parte musical é regida pela Banda Percussiva Afro-Criliber, composta 

também por membros da comunidade. Dentre os muitos detalhes, evidencia-se o Balé 

Afro–Criliber, composto por crianças da comunidade e, por conseguinte, é uma das 

primeiras atividades realizadas pela associação e existente até os dias atuais. Os ensaios 

do Bloco começam no mês de dezembro ou janeiro, conforme escolha prévia da rainha 

do Bloco. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos ensaios que acontecem às terças, quintas e sábados, a rotina da comunidade 

é modificada. Os moradores sentam em suas portas com bebidas e comidas; opinam 

sobre a dança do balé ou sobre a “batida” da banda; inserem novos adereços da 

Figura 21 - Elisângela Santos (Rainha 
do Bloco CRILIBER 2010) Foto do 

autor. 

Figura 22 - Concorrentes do Concurso Beleza 
Negra 2010. Foto do autor. 
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indumentária da banda e do balé, ao tempo que criticam a coreografia da rainha do 

bloco. Vale ressaltar que “todos” acabam tendo “voz”, pois o desfile só acontece depois 

da aprovação da comunidade quanto as canções que serão apresentadas no desfile, da 

coreografia escolhida e da indumentária e confecção dos instrumentos. 

 Antes das comemorações do Carnaval, acontece um evento de grande 

mobilidade e representatividade na comunidade. No mês de novembro ou dezembro 

acontece o concurso “Beleza Negra”. Criado há vinte um anos pelos moradores da 

Maloca em conjunto com a CRILIBER, o evento escolhia no passado o mais belo negro 

e a mais bela negra da cidade48, sendo os escolhidos elevados à categoria de rei e rainha 

do Bloco Afro-Criliber.  O evento que antigamente acontecia primeiramente na 

comunidade, passando e realizar-se na Rua Riachão (local da antiga sede) e atualmente 

acontecendo no Centro de Criatividade, movimenta a economia da Maloca, pois 

acontecem nos dias das eliminatórias e no dia da grande final shows com artistas 

sergipanos e os moradores ficam livres para comercializaram bebidas e comidas. 

Atualmente o evento só é realizado para a escolha da Rainha do Bloco Criliber, sendo o 

concurso masculino extinto em 1999 para contenção de custos devido ao pequeno 

número de participantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48

 As inscrições não eram limitadas às participantes da comunidade, mas para jovens de toda a cidade de 
Aracaju 

Figura 23 - Ensaio da Bloco Criliber 2007. Foto do autor 
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Ressaltamos que desde 2007, após o reconhecimento do grupo como 

quilombolas, as inscrições para o concurso puderam ser realizadas por jovens oriundas 

de outras cidades do estado. Assim, nos anos de 2008 a 2010, ocorreu a participação de 

jovens de outras comunidades quilombolas, como da Comunidade Mussuca de 

Laranjeiras, Comunidade Patioba de Japaratuba e da comunidade de Brejão dos Negros 

em Brejo Grande.  

Porém, talvez seja na comemoração dos festejos juninos que a comunidade mais 

se envaidece. Mesmo no carnaval, com toda a representatividade afrodescendente 

embargada nas vozes dos moradores mais antigos que até então desfilaram nas escolas 

de samba49 que existiam na cidade de Aracaju e no Bairro Getúlio Vargas, vejo os 

festejos juninos como motivador essencial. Assim como havia colocado no início do 

trabalho, o bairro Getúlio Vargas foi e é palco de diversas manifestações culturais. 

Antigamente, atrelado aos festejos juninos, e ainda existente no Bairro, acontece o 

“Arraiá do Arranca Unha”, bem como o concurso de Quadrilhas Juninas do Centro de 

Criatividade, concentrado em quase todo o mês de Junho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Tubarão da Praia, Império Serrano e Império do Morro. 

Figura 24 – Forró do Pau-no-meio – 2010- 
Foto do autor 

Figura 25 - Cartaz do Forró do Pau-no-
meio - 2010 
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Presente no calendário oficial da 

cidade, o Arraiá do Pau-no-meio 

acontece sempre no último final de 

semana do mês maio (sexta e sábado), 

abrindo as comemorações juninas da 

cidade. Atrelado à festa, acontece o 

passeio de um mastro simbólico pelas 

ruas do Bairro, simbolizando o fim da 

festa e o inicio dos festejos na cidade. No 

evento, acontecem apresentações de 

diversos grupos folclóricos oriundos da 

capital e do interior do Estado, assim como 

a presença de diversas quadrilhas juninas e apresentações de grupos de forró. Assim 

como no carnaval, os moradores comercializam em suas residências bebidas e comidas 

típicas da época e da região, pois nesse período a presença de turistas e moradores do 

bairro e da cidade é garantida. 

 O “Arraiá do Pau no meio” 

revigora sentimentos de pertencimento 

do grupo para com o lugar. Nesta 

mesma época do ano, na década de 

1970, havia na comunidade a quadrilha 

“Ciganinhos da Roça”, onde 

participavam diversos moradores da 

comunidade, conforme relatos de Dona 

Creuza e Dona Caçula.   

 Por fim, dentro das 

manifestações que consideramos 

peculiares do grupo, temos a passeata 

do vinte de novembro. Escolhido pelo 

grupo como dia de visibilidade regional na comunidade acontece no vão central um café 

da manhã social onde são reunidas as lideranças do movimento negro em Sergipe, os 

líderes e membros das comunidades quilombolas de Sergipe, e representantes do 

INCRA, dos poderes municipal e estadual. 

Figura 26 - Dona Nara e seu comércio nos 
festejos juninos. Foto do autor 

Figura 27 - Comunidade Maloca - 20 de novembro de 2010 
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 Depois de um almoço também realizado na comunidade, todos os participantes 

vão em marcha até o centro da cidade, na praça Fausto Cardoso, onde reunidos em 

forma de comício, tratam de assuntos referentes ao preconceito e políticas de ações 

afirmativas paras as comunidades quilombolas do Estado de Sergipe, onde também são 

ouvidos os representantes das instituições e poderes públicos convidados. 

  

 

O fortalecimento das identidades territorializadas nos grupos remanescentes de 

quilombo (ARRUTI, 1997) em meio às “etnicidades emergentes” contrariam o processo 

de assimilação progressivo das minorias pela comunidade urbana, como propõe a 

Escola de Chicago.50 A nova etnicidade (apud MARQUES, 2008) deve ser vista como o 

“ [...] fato de agentes sociais investirem num sentindo profundo de uma identidade 

cultural com o objetivo de articular interesses e de fazer valer seus direitos legitimados 

perante a estrutura do estado”.   

 A autoafirmação dos Moradores da Maloca é incorporada pelos atores mais 

atuantes. Pela CRILIBER são as necessidades das categorias jurídicas no sentido de 

pensar as identidades locais para obtenção de benefícios políticos, que os garante o 

direito à “terra” e a permanência no local onde residem. 

 Em relação ao processo de construção identitária dos Moradores da Maloca, 

percebi que a comunidade, mesmo com a existência de conflitos internos em relação à 

sua própria identidade, manifesta-se com ações que contribuem para a constituição da 

                                                             
50 Cf. POUTIGNAT & STREIFF-FENART,1998. 

Figura 28 - Praça Camerindo (Encotro dos 
representantes quilombolas - 20 de novembro 

de 2010) Foto: Alessandra Santos 

Figura 29 - Dep. Federal Iran Barbosa, Antonio 
Oliveira (INCRA) e Luiz Bomfim (Presidente da 

CRILIBER) - 20 de novembro de 2010. Foto: 
Alessandra Santos. 
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identidade negra, seja com a aceitação da sua real condição de “ser negro” como, por 

exemplo, no concurso da Beleza Negra ou ainda pela minha presença como pesquisador 

ou de Jornalistas que a todo instante buscam a comunidade para informações acerca da 

sua história. Sei que a minha presença ou a presença desses jornalistas, desperta a 

atenção dos moradores da comunidade, ao tempo que as crianças, alguns jovens e até 

mesmo alguns adultos nos acompanhavam em algumas visitas com os anciãos do grupo 

em busca de novos fatos que marcassem, talvez, a origem da Maloca.  

 As transmissões que lembram o passado da Maloca, contada pelos mais velhos,e 

a identificação dos mais novos  com o “ser quilombola” exemplificam ocasiões que 

favorecem a construção identitária dos moradores, ao tempo que práticas do passado 

passam a ser reconstituídas. Logo, os moradores se identificam com a história local e 

possibilitam a nossa análise do conhecimento de aspectos vividos assim como os 

sentidos da etnicidade e seus pertencimentos no espaço urbano, como trataremos a 

seguir. 
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Figura 30 - Vila da Comunidade Maloca. 
Foto do autor. 

CAPÍTULO 3: ETNICIDADE E REIVINDICAÇÃO TERRITORIAL  

 

 

Nos processos de identificação e reconhecimento de comunidades tradicionais, 

estes acabam por fomentar uma pretensão de territorialidade a ser regulamentada, 

partindo do grupo, em muitos casos, o processo de autoidentificação. A ideia de 

identidade étnica no espaço urbano através das análises de processos de adequação 

cultural acaba por abordar valores internos e externos à comunidade, sendo o valor de 

“manipulação identitária” uma grande estratégia de sobrevivência do grupo, 

ressignificando seus valores tradicionais em conformidade com o território. Na Maloca 

existem moradores que não têm qualquer parentesco com nenhum outro morador, ou 

ainda, algum passado ligado a práticas e participações no processo de escravidão e 

ancestralidade negra. Contudo, a partir de uma rede de solidariedade ali inserida e dos 

benefícios de políticas compensatórias asseguradas pelo poder público às comunidades 

tradicionais, a afirmação é também anunciada pelos “de fora”. Uma parcela significativa 

das pessoas que se afirmam quilombolas na Comunidade Maloca mora em residências 

alugadas. 

 Não obstante, não podemos esquecer que a Maloca tem no seu contexto a 

proximidade de serviços básicos como a proximidade ao centro da cidade, 

supermercados, hospitais, escolas, entre outros, o que faz os que são contrários ao 

reconhecimento da comunidade fortificarem seu discurso quanto a presença de pessoas 

na comunidade não por uma reivindicação étnica, mas pelos “acessos” da vida urbana. 

 A discussão sobre identidade étnica-

urbana ocupa grande relevância nos estudos das 

ciências sociais (ARRUTI, 2006), pois desafia 

os estudiosos na medida em que apresenta aos 

mesmos uma complexa gama de conceitos, 

significados, agentes e discursos de interesses 

diversos. 

 Weber (1991, p. 267-77), em seus 

estudos sobre relações sociais étnicas, mostra 

que a origem de uma possível ação comunitária 

é ocasionada por fatores externos que de 
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alguma forma se diferenciam dos fatores internos. Em se tratando de identidades 

étnicas, a ação comunitária que visa a diferenciar etnicamente um grupo segue o mesmo 

caminho. A identificação étnica ocorre por meio de um encontro com elementos 

externos que vêm organizar internamente um sentimento comum entre os membros do 

grupo. Para Weber a identidade consiste numa construção histórica e coletiva de  

sentimentos que os indivíduos de um agrupamento nutrem e que expressam um 

pertencimento comum. 

O preconceito segundo moradores, era muito forte no passado. Pessoas que 

moravam no próprio Bairro Getúlio Vargas sequer entravam na comunidade, sendo a 

Maloca considerada por muitos local de marginais e prostitutas. Para Castells (1999, p. 

440) as elites acabam por constituírem uma subcultura (“comunidades simbólicas 

segregadas”).  

O autor nos traz a hipótese de que “o espaço de fluxo é formado por microredes 

pessoais que protegem seus interesses em macroredes funcionais em todo o conjunto 

global no espaço de fluxos” (CASTELLS, 1999, p. 441).  

E como signo de distinção, para as elites, e no caso da Maloca, os próprios 

moradores do Bairro Getúlio Vargas e a criação de um estilo de vida e de projeto para 

formas espaciais que unificam o ambiente simbólico também caracterizam o contexto 

social e de reivindicação territorial e étnica da comunidade. Hoje na Maloca existem 11 

(onze) vilas e/ou vielas dentro de um espaço que já é considerado “de vila”. 

Castells diz que é relevante a análise de Giddens no que tange a construção da 

identidade na modernidade, que esse autor denomina modernidade tardia. Mas em sua 

teoria da sociedade em rede emergem os novos processos para construção de uma 

identidade e de constituição de sujeitos. A busca pela identidade, ainda que conflitante e 

problemática, como na Maloca pela não aceitação de todos os moradores pela 

intitulação, para Castells é considerada como força atuante contra os processos de 

homogeneização sociocultural e as desesperanças impostas pela globalização e suas 

consequências na vida das pessoas (CASTELLS, 1999, p. 22). 

Os que buscamos quanto ao estudo de uma comunidade tradicional num espaço 

urbano fundamenta-se em reconhecer se a identidade reivindicada é oriunda da 

necessidade e costumes adquiridos na vida urbana, ou se as indagações étnicas através 

do seu passado histórico e cultural completam os interesses desses atores sociais, ou não 

obstante, a realidade é composta pelas duas hipóteses aqui questionadas. 
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3.1 – O processo judicial  

 

Diferente da maioria das comunidades quilombolas no Brasil, a Maloca tem 

sua significância por estar no espaço urbano. Localizada no Bairro Getúlio Vargas, 

vizinho ao centro comercial de Aracaju, passa a evidenciar em sua história e 

reivindicação territorial não o fator subsistência da terra, mas a seguridade desta, bem 

como a embates de cunho social em relação ao preconceito, que segundo moradores, 

sempre atingiram a comunidade. O que passa a se revelar como peculiaridade de 

identidade étnica dos moradores são as construções sociais, valores próprios, ideias de 

associabilidade, de agrupamento e solidariedade, como formas de fazer frente ao 

racismo e à exclusão (LEITE, 1999, p.134). 

Os moradores da comunidade Maloca acabam por revigorar suas noções de 

comunidade e solidariedade utilizando-se de retóricas de acolhimento, através das 

lembranças comuns da infância e tempos vividos na comunidade. As lembranças de 

Dona Caçula, por exemplo, sobre as brincadeiras no antigo candomblé de Isabel, ou 

ainda, as memórias de outros atores sobre o arraial do pau-no-meio, dos antigos reisados 

ou ainda das quadrilhas juninas existentes na localidade, são exemplos que se tornam 

referências próprias do grupo. Na fala dos atores sociais, vê-se a ênfase na boa 

convivência, no acolhimento e no parentesco em comum entre muitos moradores: 

 
Temos alguns receios. A comunidade, num período atrás, era muito 
marginalizada. Quando se falavam em comunidade Maloca, as pessoas 
tinham medo de visitar. Então o trabalho social e cultural da entidade 
acabou com a imagem que existia antes.Hoje a comunidade Maloca é 
visitada por várias e várias pessoas.As pessoas tinham medo de vir aqui. O 
trabalho que nós desenvolvemos, graças ao nosso bom Deus; conseguimos 
tirar essa imagem. Antes era muito perigoso passar aqui. Mas nós 
conseguimos combater isso e a comunidade e hoje se  tem um outro perfil, 
mesmo ainda algumas pessoas tentando confundir a comunidade com outras 
comunidades. Mas nós conseguimos tirar essa imagem ruim que a Maloca 
tinha. Foi um trabalho muito sério da Criliber. Muitos jovens foram 
“reassociados”; muitos jovens voltaram a estudar; muitos jovens acabaram 
os estudos, se formaram. Isso tudo foi ação da Criliber. Agora, é necessário 
que essas pessoas falem também (Luiz Bomfim, Fevereiro de 2009) 
 

 No início das minhas visitas à comunidade, devido à interpretação dada pela 

imprensa a entrevistas feitas com Dona Caçula, acabei encontrando no grupo certo 

descontentamento nos seus discursos. Fui questionado por diversos moradores sobre a 

minha real intenção com este trabalho junto à comunidade. Um desses questionamentos 

foi feito pela Sra. Maria Lundinara Machado Santos, a Dona Nara. Dona Nara, 
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atualmente com 34 anos, nasceu e criou-se na Maloca. Casou e teve quatro filhos, e todo 

o processo judicial e territorial da comunidade configura-se a partir da sua residência.  

 Segundo Dona Nara, o Sr. José Getúlio dos Santos, morador da casa aos 

fundos (Rua Nossa Senhora das Dores) entrou com processo na justiça estadual 

solicitando reintegração de posse de 2 m², alegando que este espaço havia sido invadido 

pela família de Dona Nara. Mesmo esta alegando não ter invadido o suposto o espaço, 

houve a reintegração de posse. Contudo, mesmo após a devolução do espaço antes do 

final do julgamento, após 13 anos, no ano de 2006, o Ministério Público Estadual 

entregou à família de Dona Nara e mais 25 famílias uma ordem de despejo em até 30 

dias. O resultado da sentença do ano de 1993 que era apenas de 2m² havia sido deferido 

a favor do Sr. Jose Getúlio51, só que não mais em 2m² , e sim em 99m², valor que 

corresponde a mais da metade do espaço territorial da Comunidade Maloca. 

 Conforme Luiz Bomfim, presidente da CRILIBER, já havia na comunidade 

indícios de um levantamento genealógico e histórico para a produção de um livro que 

contasse a história da comunidade. Esses documentos foram enviados para a Fundação 

Cultural Palmares bem como para a Assembleia Legislativa de Sergipe, que junto ao 

Ministério Público Estadual e Federal conseguiu barrar o processo antes mesmo do 

Certificado da FCP, que só seria entregue em 2007. Perguntado sobre a interferência da 

CRILIBER no processo, Luiz Bomfim nos respondeu que 

 

Todo o levantamento dessa árvore genealógica da comunidade; todo 
processo de antropologia que está sendo feito, mesmo sem base, mesmo sem 
uma estrutura intelectual; mas nós estávamos fazendo para de fato render 
nessa pesquisa toda um  livro, que nós queremos realizar mais um feito que é 
o livro da comunidade. Então, há seis anos (atrás) nós estávamos fazendo 
esse levantamento. Até aí nós não sabíamos dessa problemática que estava 
existindo dentro da comunidade. Foi quando ocorreu isso e aí se juntou os 
quebra-cabeças de tudo e passamos ao ministério público estadual e federal; 
pedimos auxílio ao INCRA e depois a Fundação Cultural Palmares e graças 
ao nosso bom Deus as pessoas não perderam o direito a sua casa e às terras. 
Então foi indeferido o pedido do rapaz e a comunidade venceu na justiça o 
direito de permanecer nas terras. Se a Criliber hoje não tivesse existido as 
pessoas certamente teriam perdido essas terras. Nós já tínhamos trabalhado 
nisso; e enviamos o relatório, que evitou transtornos; Dona Nina poderia ter 
falecido. Você arruma sua casa, desmancha tudo e aí? Como é que o 
coração vai aguentar? A mulher passou quase duas horas sem poder falar, 
só bebendo água com medo de perder, então foi isso que aconteceu. Esse foi 
um dos benefícios (Entrevista realizada em Fevereiro de 2009) 

                                                             
51 Por diversas vezes fomos à procura da família do Sr. José Getúlio dos Santos, morador da Rua Nossa 
Senhora das Dores, para que no trabalho evidenciássemos ambas as partes no/do processo judicial 
deferido à Maloca. Porém, a família do Sr. Getúlio nunca quis se pronunciar acerca do ocorrido. 
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Logo, a Maloca é por muitas vezes observada como um lugar aconchegante e 

hospitaleiro, onde as redes de solidariedade acabam perpetuando as ações do grupo para 

com ele próprio, ou em relação com os não moradores. Mas a Maloca é também 

ressaltada como um espaço de resistência e alteridade. Na carta expedida ao Ministério 

Público pela CRILIBER, requerendo uma ação efetiva da entidade no caso da Ordem de 

Figura 31 -  Dona Nara 2008. Foto do autor. 

Figura 32 - Quintal de Dona Nara (Fundos da Casa do Sr. José 
Getúlio) Foto do autor. 
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Despejo, encontra-se o pedido para que fossem tomadas as devidas providências “para 

evitar o pior, visto que Senhoras de 75 anos, crianças, adolescentes não sejam mais 

vítimas do passado escravo de um País que precisa fazer a reparação diante de quatro 

séculos de escravidão” [sic].52   

Adentrar a concepção de grupo étnico no espaço urbano envolve a noção do 

“ser quilombola” para os moradores e nos desafia como pesquisadores para tal 

entendimento, significados e interpretações. Tal medida envolve perspectivas 

inseparáveis empiricamente. Uma de ordem cultural perpassada pela tradição dos mais 

antigos no lugar e a outra de ordem política através da organização comunitária e do 

processo de mobilização e adequação cultural ao discurso étnico no espaço urbano. O 

território étnico delimita o espaço real e imaginário de símbolos e sinais diacríticos e 

compartilhados entre o grupo. 

 Em conversas informais com moradores da Maloca, encontramos aqueles que 

não se reconhecem como “remanescentes de quilombo”53; aqueles que, identificados 

por alguns atores, não se consideravam antes da Certificação da FCP e que agora se 

afirmam como tal, bem como os que aceitam a titulação desde o início do processo 

fundiário, ao tempo que aguardam o início da elaboração do laudo antropológico54: 

 

Nem todos os moradores aceitam o reconhecimento da Maloca como 
quilombola. Tem gente que não se acha afrodescendente. É ignorância 
mesmo. Por mais que a gente queira explicar, elas não querem entender. “ - 
Porque é assim desse jeito e pronto- ”. Não sabem que se todo mundo se 
ajudar fica uma coisa boa para todos. Assim, muitos não se consideram nem 
falam a respeito. Até agora eu não sei não o que vai acontecer. Sei que são 
quatro ou cinco pessoas que não aceitam. Continuam morando e o pior é que 
ninguém vai querer sair, pois nasceram aqui (Dona Creuza, maio de 2010) 

 

Em tal contexto, o tema remanescente de quilombos sobressai como forma 

social e política, mostrando o quão complexo é o processo de reconhecimento cultural e 

identitário de um território étnico urbano. As comunidades quilombolas no Brasil se 

reproduzem cultural e politicamente de formas distintas. Na Maloca não é diferente. A 

partir da sua história contada, tentamos encontrar sinais que caracterizem ou não tal 

reivindicação. 

                                                             
52 Cópia da carta encaminhada da pela Associação CRILIBER ao Ministério Público Federal com data de 
11 de dezembro de 2006. 
53

 Como a família de Dona Idalina Conceição (Dona Doca) 
54 Segundo informação extraoficial, até o presente momento o edital de abertura para contratação de 
antropólogo(s) está em fase de elaboração. 
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Luiz Bomfim nos mostra a sua história na comunidade a partir de uma longa e 

detalhada entrevista. Na comunidade desde o 5(cinco) anos de idade, é oriundo da 

cidade de Laranjeiras55, sendo o fundador da Associação Cultural CRILIBER – Criança 

e Liberdade, mantedora de atividades socioeducativas na comunidade e no bairro 

Getúlio Vargas: 

Na verdade eu particularmente me identifico como morador da Maloca a 
partir do momento que a minha avó que é “Mãe Madalena” , é assim que o 
pessoal chamava ela; ela deixou uma riqueza cultural; Ela me ensinou a 
preservar as minhas raízes, minhas tradições culturais e dos nosso povos que 
vieram da África. Então a minha avó foi um exemplo, e por esse motivo que 
eu me identifico como morador de uma comunidade que se chama Maloca e 
que hoje ela é reconhecida como uma área remanescente de quilombo a 
partir do momento em que nós fizemos um levantamento genealógico; uma 
árvore genealógica da comunidade; e um dos fatores principais, minha avó: 
porque a bisavó dela foi escrava lá em Laranjeiras. (...) A Bisavó dela foi 
escrava lá em Laranjeiras e mandou ela vir pra cá com a mãe dela quando 
era pequena pra que então não fosse escrava naquele período colonial e 
escravidão lá em Laranjeiras.  Então pra mim é um motivo de orgulho morar 
na comunidade Maloca porque a minha avó passou essas informações, essa 
história verídica e por ela fazer parte do Nagô de Bilina. (...) O Nagô de 
Bilina é de Laranjeiras, que era a casa dos “filhos de Obá”; uma das casas e 
terreiros mais antigos do Brasil e o Nagô de Bilina, que faleceu e depois as 
pessoas foram herdando aquela história ali. Enfim, então minha avó fez 
parte de lá também e que trouxe consigo todas essas raízes de matriz 
africana e que foi implantada dentro da comunidade e que ela passou para 
os seus netos, e eu sou um dos netos dela.Então, me identifico por isso, 
porque na verdade a preservação das minhas raízes da cultura negra eu 
aprendi com ela. Eu aprendi a dançar com ela; eu aprendi a história do povo 
negro com ela, a história da África com minha avó, que era analfabeta, 
segundo o contexto intelectual que o homem colocou hoje, mas se fosse ver 
questão de conhecimento, era uma pessoa sábia, então por isso que eu me 
identifico. Nesse aspecto a minha alto estima sempre foi elevada a defender 
essa bandeira e lutar por uma comunidade mais plural, mais resistente, mais 
livre e que busque os resultados no coletivo e que assim cada um possa num 
futuro próximo estar usufruindo de um benefício que nós demos a partir de 
um processo de pessoas que vieram distante da comunidade e ancorou-se 
dentro da comunidade Maloca (Luiz Bomfim, fevereiro de 2009) 

 

 Para reforçar, Luiz Bomfim explana que “a Maloca é a cultura do povo 

sofrido descendente da escravidão, ou a África fora da terra natal”.  Diante desta 

afirmação, encontramos a singularidade da experiência dos moradores da Maloca 

através de um contexto geral da história da escravidão africana, algo mais significativo 

do ponto de vista do entendimento étnico-racial. 

                                                             
55 Laranjeiras é um município do Vale do Contiguiba, região produtora de cana-de-açucar no estado de 
Sergipe até os dias atuais. Tem o título de museu a céu aberto pelo IPHAN por em sua estrutura contar 
com construções da época colonial. Além da significativa presença de negros declarados (71%), segundo 
o último censo do IBGE, vive a experiência étnica através do reconhecimento da comunidade Mussuca 
como remanescente de quilombo. 
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A identificação de fatores e pessoas como pertencente a um grupo56 implica o 

compartilhamento de critérios de avaliação e julgamento. Isso leva à aceitação de que os 

de “dentro” e os “aceitos” estão inclusos num mesmo processo de conquista e formação 

histórica. De outro lado, para Barth, uma dicotomização dos outros como estrangeiros 

de um outro possível grupo, implica que reconheçam limitações na compreensão em 

comum, diferenças de critério de julgamentos, de valor, de ação e uma restrição na 

interação em setores da compreensão comum assumida e de interesse mútuo (BARTH, 

1998, p.169). 

A partir deste axioma torna-se presumível a compreensão de uma forma final 

de manutenção de fronteiras. Citando Barth, podemos perceber que 

 
 
Situações de contato social entre pessoas de cultura diferentes também estão 
implicadas na manutenção da fronteira étnica: grupos étnicos persistem como 
unidades significativas apenas se implicarem marcadas diferenças no 
comportamento, isto é, diferenças culturais persistentes. Contudo, onde 
indivíduos de culturas diferentes interagem, poder-se-ia esperar que tais 
diferenças se reduzissem, uma vez que a interação simultaneamente requer e 
cria uma congruência de códigos e valores – melhor dizendo, uma 
similaridade ou comunidade de cultura (BARTH apud  POUTIGNAT, 1998, 
p. 196). 

 
 

 

Assim, a persistência de grupos étnicos em contato implica não apenas critérios 

e sinais de identificação, mas igualmente uma estruturação da interação que permite a 

persistência das diferenças culturais. Segundo Barth deve ser encontrada em qualquer 

relação interétnica um traço organizacional, um conjunto de regras dirigindo estes 

contatos interétnicos. Em qualquer vida social organizada, o que se torna proeminente 

para a interação em qualquer situação social particular está prescrito (GOFFMAN apud 

POUTIGNAT, 1998 p. 196). Barth completa em relação às fronteiras dos grupos 

étnicos:  

 

 

Se os indivíduos concordam com tais prescrições, sua concordância com 
códigos de valores não precisa estender-se para além do que é pertinente para 
situações sociais nas quais interagem. Relações interétnicas estáveis 
pressupõem uma estruturação da interação como essa: um conjunto de 
prescrições dirigindo as situações de contato e que permitam a articulação em 
determinados setores ou campos de atividade, e um conjunto de proscrições 
sobre as situações sociais que impeçam a interação interétnica em outros 

                                                             
56  BARTH(1998). 
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setores, isolando assim partes das culturas, protegendo-as de qualquer 
confronto ou modificação  (BARTH, 1969, p.197) 
 

Como presidente da Criliber, Luiz Bomfim afirma mais algumas questões 

referentes à autoafirmação quilombola. Perguntado sobre o receio de alguns moradores 

para com a aceitação, reflete algumas incertezas: 

 

 

 
Eu não sei porque as pessoas têm esse receio. Talvez porque quem toma a 
frente do trabalho é um negro. Talvez as pessoas não se orgulhem disso. 
Talvez elas se orgulhassem mais se fosse um branco. Se fosse um branco que 
estivesse aqui na frente eles iriam se orgulhar.Mas um negro que não tem um 
curso superior, apenas a sabedoria que Deus dá, mas que as pessoas visam 
um curso superior em faculdade, e não a escola do mundo; a faculdade do 
dia-a-dia, do cotidiano; talvez as pessoas não se sintam tão felizes e 
orgulhosas por quem está de frente e que tenha conseguido esses feitos tenha 
sido um negro. Talvez se divulgasse mais se fosse um branco que estivesse de 
frente.E é por isso que o racismo acabou mudando ou moldando a 
personalidade do nosso povo; porque a escravidão nesse país não só 
destruiu a personalidade de muitos negros. O racismo ele matou a “Alma” 
do nosso povo. Muitos deles não têm coragem de dizer que é negro. Não 
assume. E nem quer justificar que moram numa comunidade negra, que 
moram numa comunidade quilombola. O processo racizado e de escravismo 
nesse país, veja onde ele chegou. Acabou com a alma de muitos negros. Eles 
têm medo de serem ofendidos, eles têm medo de um retrocesso escravista no 
país. Então eles aderiram ao processo racizado no país: “Eu não sou negro 
e pronto”. É por isso que muitos não são felizes, mas o resultado está aí. 
Todas as coisas que a comunidade precisa, nós estamos aqui a disposição 
(Entrevista realizada em fevereiro de 2009) 

 
 
 

 

O enfoque sobre a rede de 

entendimento da etnicidade da Comunidade 

Maloca envolve uma forte tradição oral. Os 

significados culturais até hoje mantidos na 

comunidade são fruto do diálogo transmitido 

pela fala de uns aos outros. Através da 

oralidade conseguimos fazer encontros e 

desencontros das diferentes histórias de vida 

de vozes da comunidade.  

  

 

 

Figura 33 - Luiz Bomfim e Dona Creuza (2010). 
Foto: Rosália Alves. 
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 A manutenção do que é passado aos outros moradores, seja aos que têm uma 

ancestralidade com o lugar, seja com os que chegaram depois, ou ainda aos 

considerados “de fora”57, no contexto de reconhecimento territorial e étnico, todos 

acabam por fortalecer uma real convivência de conflitos inclusos na mesma história 

sobre o lugar: 

 

A Criliber hoje se tornou para a comunidade Maloca uma “fortaleza”, uma 
“muralha”; protege a comunidade. A Criliber hoje é quem defende com 
“unhas e dentes”; que luta pelos direitos humanos da própria comunidade. 
Porque dentro da nossa comunidade tem pessoas que não têm o 
conhecimento aprofundado dos seus próprios direitos, então a Criliber 
surgiu através de uma necessidade, para que as pessoas pudessem ter o 
conhecimento desses direitos e a gente passou a “fazer valer” os direitos 
dessas pessoas. Então a  Criliber para comunidade ao meu entender, é uma 
grande fortaleza. A partir daí a comunidade passou a ter vários benefícios. 
São inúmeros benefícios. É até difícil você “tá” numerando esses 
beneficios.Um dos benefícios que eu posso até dizer que foi uma ação da 
própria Criliber, foi evitado a expulsão  de mais de quatorze famílias. 
Praticamente toda a comunidade. Porque quando surgiu a discussão que 
certo jovem que diz ser herdeiro de parte das terras da Maloca, herdeiro 
legítimo; ele simplesmente solicitou a justiça, buscou os direitos dele, e então 
o fórum através do Juiz deu o direito a ele das terras. Eu não tenho em mãos 
agora a medição, mas calculava-se que era “dali” da casa de Aluísio ( Rua 
Nossa Senhora das Dores), até aqui a rua de Riachão. Então significa que 
era a Maloca toda. Mas a ordem de despejo inicio-se pela casa de Dona 
“Nara”, de Creuza, de “Papudo” e em seguida a casa de Fernando, a de 
Nina, de Marcão; começou por isso. O oficial de justiça estava com uma 
ordem de despejo. Eu não estou aqui querendo enfeitar a coisa, deixar a 
nossa conversa bonita. Eu estou falando aqui em fatos reais; isso foi 
verdadeiro. A Dona Nina quase dava infarto. Creuza mesmo ficou totalmente 
fora de si com medo de perder aquele tempo enorme na Maloca. Mas veio a 
ordem judicial para despejar as pessoas, e veio com a polícia para despejar. 
Veja como é importante a Criliber dentro da comunidade (Entrevista 
realizada em fevereiro de 2009) 

  

 

3.2 – Espaços de identidade 

 

 Os grupos que reivindicam o reconhecimento como quilombos passam por um 

momento de revalorização social da memória. Sobre o quilombo do Mocambo (SE), 

José Maurício Arruti fala da existência de uma memória que, antes de ser histórica, é 

territorial, com “tradição oral mapeada pela paisagem” (ARRUTI, 1997). A memória 

                                                             
57 Utilizo-me do termo “de fora” por ser constantemente utilizado pelos moradores àqueles que moram na 
comunidade em casas alugadas ou até mesmo compradas, mas que em seu passado não mantém qualquer 
vínculo histórico e familiar com a comunidade. 
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territorial no Mocambo só compreende o que foi registrado sobre o território, sendo 

impossível recuperar a origem dos ancestrais ou o modo como chegaram ao lugar.  

Na Maloca, de modo semelhante, podemos ver que mesmo os lugares que 

tiveram sua paisagem radicalmente transformada pela necessidade de melhores 

moradias e um natural processo de modificação em favor da melhor moradia, suscitam a 

lembrança das ocupações de antepassados e também de muitas histórias. No entanto, a 

memória no Bairro Getúlio Vargas consegue recuperar uns poucos fragmentos a 

respeito da origem do primeiro morador da comunidade e do modo como chegou ao 

lugar (mesmo não sabendo a origem exata dos antepassados de Sr. Andrelino, 

supostamente eles eram africanos e estiveram possivelmente escravizados durante 

alguns anos no Vale do Continguiba). Embora estes fragmentos da história 

imediatamente anterior à formação do grupo sejam um importante registro sobre suas 

origens, podemos traçar paralelos com a afirmação de Arruti, de que, no Mocambo, o 

que aconteceu antes da chegada dos antepassados, ou seja, fora do território, “parece 

remeter a um tempo sem suporte para a memória, época nebulosa de onde não chegam 

histórias, onde impera o silêncio” (ARRUTI, 1997). 

O geógrafo e estudioso dos processos quilombolas, Rafael S. A. dos Anjos, 

aponta a importância da “terra” para as comunidades negras contemporâneas: “O 

território é uma condição essencial porque define o grupo humano que ocupa e justifica 

sua localização em determinado espaço”. Portanto, a terra, o terreiro, o espaço não 

significam apenas uma dimensão física, “mas antes de tudo é um espaço comum, 

ancestral, de todos que tem registro da história, da experiência pessoal e coletiva do seu 

povo, enfim, uma instância do trabalho concreto e das vivências do passado e do 

presente (ANJOS, RUCKERT, 2006, p. 49). 

Dentre as entrevistas que fizemos na comunidade, encontramos discursos que se 

encontram quanto ao ressignificados que os mesmos dão ao lugar, ao tempo que se 

remete de forma positiva às transformações ocasionadas com o processo de 

urbanização. Dona Creuza em alguns momentos aflora tal afirmação aqui exposta:  

 

Aqui era uma quadra só. O pessoal comprava o fundo do quintal do povo. 
Porque tem aí a rua dos estudantes, tem a Praça Saturino de Brito e a rua de 
Riachão. O pessoal que morava na frente vendia o fundo. A Maloca era 
“circulando” né?! Mas como foram vendendo os fundos, formou isso aqui. 
Mas Andrelino, as casas dele era de frente aqui. (...) Invasão!? Não!Tudo 
comprado. (...) O pessoal que vinha morar aqui, vinha “tudo” dos interior, 
dos engenhos, porque não podiam trabalhar nos engenhos. As mães tinham 
muitos filhos e não queriam que seus filhos ficassem trabalhando por 
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lá.Então vinham trabalhar aqui. Vinham pra cidade procurar serviço, 
porque lá não tinha. Não me recordo de ninguém querer tomar as nossas 
casas. Recentemente sim (Entrevista realizada em fevereiro de 2009) 

 

A construção de uma identidade étnica no contexto urbano, mais precisamente 

na Maloca, pressupõe, em nossa análise, dois processos distintos: o primeiro, os atores 

sociais elevam sua distinção cultural em favor de uma realidade urbana, havendo a 

integração e incorporação à conjuntura de valores de pertencimento mútuo. No segundo, 

no nosso ver, ainda mais complexo, deparamo-nos com a distinção e exclusão, pois o 

discurso e práticas da comunidade enfatizam e confirmam a sua identidade, sendo esta 

autônoma e diferenciada, por exemplo, dos moradores do Bairro Getúlio Vargas. Assim, 

neste segundo caso, o grupo ajusta-se a um novo contexto, a uma nova realidade, 

reorganizando as suas práticas sob novas perspectivas de estabelecimento de novas 

fronteiras, conduzindo à percepção de identidades sincréticas e/ou circulantes, ora de 

grupo presente no espaço urbano, ora como grupo que amalgama uma ancestralidade 

negra. O que quero dizer com isso é que abordo a análise das expressões identitárias 

pensando que os moradores da Maloca constroem suas identidades (urbana e étnica) 

articulando sua rede social assim como as dimensões e pertencimentos para com o 

espaço, o tempo vivido, símbolos criados e ancestralidade negra. Ou seja, os moradores 

e suas interrelações relativas ao tempo, ao espaço e à ancestralidade negra constroem 

sentidos simbólicos, políticos e sociais e resultam uma dimensão relacional de ações 

sociais, seja de reivindicação étnica ou de benefícios sociais. 

Dentre os moradores da comunidade, encontramos aqueles que são aversivos no 

tocante às religiões de matrizes africanas. Ressaltam o catolicismo com uma 

fundamentação na opressão existida no passado concernente ao espaço da comunidade, 

considerado marginalizado, bem como a opressão oriunda da sociedade quanto a 

aceitação das religiões de matrizes africanas. 

Na reconstrução territorial imaginada, que nos propomos a fazer, até para melhor 

interpretação sobre as reflexões acerca da Maloca, acabamos adentrando numa análise e 

inserção de novos elementos. A chegada de novos moradores à comunidade, ou seja, em 

casas alugadas, doadas ou mesmo em forma de matrimônio com algum morador da 

comunidade, aumenta a frequência de práticas dissonantes e que por algum motivo põe 

em causa a modificação de uma ordem até então estabelecida pelos moradores. Existe 

uma incoerência entre os hábitos religiosos do passado da Maloca com os atuais, que 

modificaram a visibilidade incumbida à Maloca no passado, onde segundo moradores, 
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existiam dois terreiros de candomblé e a aceitação de práticas religiosas do catolicismo, 

como acontece atualmente na Maloca em suas novenas e missas campais regulares. 

Perguntada sobre práticas religiosas, Dona Caçula nos acrescenta mais algumas 

informações: 

 
Tinha o Candomblé de Isabel. As festas que tinham aqui era do Candomblé 
de Isabel. Só. Agora, esses “negoço” de festa, de dança, aqui nunca teve 
não.(..) Depois acabou. Era casa e Barraquinho.  Ah! Quando tinha o 
Candomblé aqui é que animava a Maloca.Vinha Nanã! Vinha  
Marizete58!Vinha “Cabelinha”, Finado “Miludo”. Vinha muita gente por 
aqui. Avé! Brincava como uma desgraçada! Brincava que quando eu cantava 
ela dizia que queria ouvir minha voz. (...) Mas eu queria muito bem a ela. E 
ela dava muita atenção a gente. Aí eu desistia. Aí quando terminava a festa 
eu ia, só pra eu cantar. Tinha filho de Caboclo e de Nagô. Não tinha nada de 
Santo não. Não vinham trazer santo e nada não. Não era tambor não, era 
palma. Tambor só batia quando era festa (Entrevista realizada em fevereiro 
de 2009) 

 

 A Maloca e a nossa caracterização de uma identidade étnica não passa a ser só 

um meio concreto e a materialização de uma denominação etnorracial e pertencimento 

territorial. As relações e transformação impostas pela “cidade”, pelo preconceito e pela 

urbanização a torna uma “poderosa máquina de identidade coletiva” (WACQUANT, 

2008, p. 89). Isso contribui para a elaboração da própria divisão das formas e práticas 

que os moradores consideram distintas do restante da sociedade (do bairro), seja na sua 

forma de solidariedade, seja na afirmação de suas raízes, seja na conquista de ações 

afirmativas. 

 Acentua-se, na Maloca, assim como expressa Wacquant (2008), a fronteira 

criada e personificada pelos “de dentro” e os “de fora”. Tornam seus habitantes objetiva 

e subjetivamente mais dessemelhantes dos outros residentes do Bairro Getúlio Vargas, 

de onde a Maloca também faz parte. A Maloca passa a ser um ambiente de ações 

culturais, o que, em alguns momentos, faz ruir no meio do próprio grupo divisões que 

alimentam ou não o pensamento coletivo, ao tempo que enraíza o estigma coletivo de 

uma sociedade preconceituosa e segregada. 

 O caráter identitário na comunidade serve como ação de intensidade e identidade 

com sua ancestralidade e com o lugar. Mas serve como escudo de possíveis estigmas de 

preconceito e exclusão social, reforçado pelas políticas afirmativas concedidas pelo 

Estado. Nem todas as áreas segregadas etnicamente são pobres. O bairro em que está 

inclusa a Maloca não é um bairro pobre, pelo contrário, encontra-se ao lado do centro 

                                                             
58 Dona Marizete é Mãe de Santo de um terreiro de Candomblé localizado no Bairro América, na zona 
Oeste de Aracaju.  
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comercial de Aracaju e tem o valor do m² apontado como um dos mais valorizados da 

cidade. 

 Não obstante, a apropriação de uma habitação na Maloca, seja pelos que ali 

ascendem a uma representatividade e linearidade familiar, ou os que ali chegaram e 

constituíram suas moradias e suas famílias sem traços de ancestralidade negra, não se 

reduz apenas a adquirir um objeto físico, mas remete a um conjugado de símbolos e a 

práticas que estruturam a representação da casa e do espaço em que esta está contida, 

um local habitável onde se comungam  famílias e uma vizinhança. O morador não 

adquire somente a casa e suas estruturas de alvenaria, ou de palha e caibro fincados ao 

chão como era no passado, ele adquire também o seu meio de vida. 

 A adaptação e aprendizagem de viver num espaço que comunga valores étnicos 

não conduzem à negação completa dos sistemas de valores. A separação, ou a vinda do 

espaço rural para o urbano, como acontece com os moradores mais antigos na 

comunidade, efetuou rapidamente valores de agregação e novas formas de 

sociabilidade. No grupo étnico, que intensifica suas raízes ao lugar e a sua 

ancestralidade, participam de vivências socioculturais com maior ou menor adesão. 

Existe a violação da expectativa do grupo, principalmente pelos que não se consideram 

quilombolas. Contudo, mesmo os participantes contrários às reivindicações étnicas 

levam consigo o nome, os símbolos de pertença e um sistema de valores 

institucionalizados pelos moradores da Maloca. 

 Questionada sobre a relação com moradores que não aceitam o reconhecimento 

da comunidade como remanescentes de quilombolas, Dona Creuza afirma que: 

 

Não aceitam o tombamento. Acham que não são afrodescendentes. Mesmo 
tendo raízes. Mesmo os pais vindo do canavial. Porque a maioria dos nossos 
pais vieram dos moinhos mesmo, pois lá não tinha onde trabalhar.  Ou você 
ia trabalhar no Canavial plantando cana, ou ia pra roça. Quando terminava 
o capim verde o serviço que tinha era esse. E algumas pessoas, mesmo 
assim, não aceitam o tombamento (Entrevista realizada em fevereiro de 
2009) 

 
 
 Em detrimento das “esfinges” atribuídas ao nosso trabalho numa comunidade 

que reivindica etnicamente a sua identidade como remanescentes quilombolas, não foi 

possível explorar profundamente todas as relações sociais que direcionam as 

configurações urbanas inseridas no contexto da Maloca. Contudo, a estrutura social da 

comunidade continua a se basear em laços de parentesco, não sendo, no entanto, 
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exclusivamente familiar. A estrutura social da Maloca passa a agregar outros tipos de 

relações sociais, resultantes de laços de vizinhança, por exemplo. 

 As uniões consanguíneas são um reforço dos laços de solidariedade interna do 

grupo, colaborando na manutenção de coesão e unidade dos moradores, conforme Leite 

(1996). A antropologia urbana e os estudos de comunidade, aferidos pela Escola de 

Chicago, remete a análises da cidade e investigações do comportamento humano no 

meio urbano. Assim como pensamos a Maloca, a cidade é analisada do ponto de vista 

geográfico, histórico e cultural. Um “estado de espírito” acaba englobando um corpo 

de costumes, tradições e sentimentos que são transmitidos pela tradição. A “vizinhança” 

é reconhecida como base elementar simples de associação, em que pode existir sem uma 

especificidade de organização formal (PARK,1987). 

 A facilidade dos meios de comunicação e transporte, por exemplo, possibilita 

aos moradores da Maloca distribuir sua atenção e viver ao mesmo tempo em vários 

“mundos” distintos. Os momentos psicológicos ou inconformidades com o que é 

proposto pelos atores de maior representatividade podem surgir de qualquer situação 

social, mas ocorrem mais frequentemente nos grupos que adquirem um alto estado de 

mobilidade (PARK, 1987). A ainda inconstante indefinição e aceitação de alguns 

moradores quanto a aceitação de uma identidade quilombola, ora ligada ao seu passado, 

ora absorvida pela noção de personificação da ideia de território comum, faz os 

moradores estarem sujeitos a um “status” 59 inconstante de definições, que de alguma 

forma compõem a estrutura social da cidade e que tende à aceitação da instabilidade e 

insegurança no mundo como norma geral (WIRTH,1987). 

 O que acentuamos como peculiar a nossa observação é que diferente da cidade, 

na Maloca, a substituição de membros do grupo não é rápida como na cidade. Existe 

uma fácil identificação dos poucos que não nasceram na comunidade, bem como dos 

que são casados e/ou conjugados com algum morador que tenha nascido na Maloca. O 

local de residência, o local e característica do emprego, por exemplo, ou ainda, a própria 

renda familiar é diferente da cidade. Aqui está a nossa acentuação de distinção quanto a 

algumas práticas da cidade. Mesmo que haja uma segregação, mais em virtude das 

diferenças de cor de pele, renda e status social pelos de fora, em geral, na Maloca, em 

nosso ver, a permanência transitória não é comum e neste caso existe uma natural 

                                                             
59 PARK, 1987; WIRTH,1987 (Apud VELHO,1987). 
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transmissão de um sentimento de união e a palavra “vizinho” se configura na sua 

verdadeira expressão. 

 Na Maloca, existe uma eficácia de laços de parentesco, mesmo desconstruindo a 

lógica da “cidade como comunidade segmentada” (WIRTH, 1987, p. 120). A unidade 

territorial é a base da solidariedade social, onde as permeações identitárias ao território, 

ou seja, ao lugar, bem como a sua ancestralidade afrodescendente são unidades de 

interesse mútuo pela maioria dos atores sociais do grupo. 

 

 

 

3.3 – Expectativas, ações e posicionamentos 
 
 
 De acordo com Hall (2006, p. 61) a resistência, no sentido de força local que se 

opõe às forças homogeneizantes, é constituída por um impulso político. Ela não é 

determinada por uma caricatura, a exemplo da resistência da tradição contra a 

modernidade, mas determinada por uma articulação que força o que estava na margem a 

se conduzir para o centro. 

 Os símbolos sofrem alterações no decorrer do tempo, o que os tornam 

transitórios e históricos. De forma correspondente, podemos entender as tradições da 

comunidade Maloca também como transitórias, no sentido de que as mudanças ocorrem 

sob pressões de movimentos sociais e de relações de poder vivenciadas em diferentes 

períodos. Dito de outra forma, compreende-se identidade como algo mutável, mas que 

mantém um núcleo, um centro fixo conquistado por meio da resistência ou de forças 

locais articuladas. 

 Um dos fatores que favorecem tais entendimentos sobre as manifestações do 

lugar é a sua própria história. Dona Creuza nos explica sobre alguma das manifestações 

que ocorriam/ocorrem na Maloca: 

 

Sempre foi assim. Teve a quadrilha e que quem começou a fazer as 
quadrilhas daqui já faleceu. Dona Lêda. Tinha o Rasgadinho que também 
começou com Dona Lêda, comigo e com um rapaz com o nome de José. 
Porque aqui no Bairro Cirurgia e Getúlio Vargas, segundo dizem, são os 
bairros onde se encontram mais negros. Por causa das escolas de Samba, do 
são João. Eu dancei na Império Serrano, que era a escola de Samba aqui do 
Bairro. Tinha o Batalhão de São João, tinha o Guerreiro, que era do 
saudoso “Euclides”. Isso tudo eu acompanhei. Tinha o arraial do São João 
da Cruz que era o “arranca unha” que foi resgatado pelo Centro de 
Criatividade (Entrevista realizada em fevereiro de 2009) 
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O local onde se encontra o Centro de Criatividade de Sergipe, o antigo morro do 

cruzeiro, foi palco de diversos relatos dos moradores da Maloca, para caracterização do 

lugar. Atualmente funciona como unidade cultural do Estado e mantém ainda algumas 

parcerias com a comunidade. Mostras de vídeo, ensaios do Baile Afro Criliber, oficinas 

de teatro e música são oferecidas pela CRILIBER no espaço do Centro de Criatividade. 

Logo, o diretor da unidade, o pedagogo e ator Isaac Enéas Galvão, 57, acentua algumas 

questões sobre a comunidade em conformidade com o bairro e os sentidos de uma 

identidade reivindicada: 

 

Eu nasci aqui no Bairro Getúlio Vargas, mais precisamente na Rua Estância. 
Antigamente não existia Getúlio Vargas. Chamavam de Bairro Suissa (ainda 
bairro Suissa) e Cirurgia (hoje parte do GetúlioVargas ainda é chamada de 
Cirurgia). Já naquela época existia um certo preconceito entre o Suissa e o 
Cirurgia. O Suissa que era o bairro ruim. O Cirurgia, que não sei, acho que 
devido ao hospital de Cirurgia, era considerado um bairro bom. Ainda 
naquela época, os bairros prestigiados eram o Cirurgia, o Centro o São José 
e o Santo Antônio. Eu não sei você está atento a isso, mas essa questão dos 
espaço reconhecidos como quilombola é dissonante. A situação de ser 
considerado ex-escravo é humilhante para muitos. Ninguém gosta de dizer 
que foi ex-escravo. Por isso, eu te digo: A Maloca não mudou uma virgula 
depois do reconhecimento. Eu não sei, acho que confundem o CRILIBER 
com a Maloca, e ficou um confusão. Eu não sei se a CRILIBER se sente dona 
da Maloca, mas não vejo em muitos moradores o orgulho, ou se não se 
sentem contemplados em se considerar quilombola. Sabemos de moradores 
que tem toda sua família criada na Maloca, mas não vejo uma maior ação 
coletiva que vise o reconhecimento por parte dos próprios moradores em 
conformidade com o título recebido. Será que foi feita uma reunião de 
conscientização dos moradores quanto a esse título? A comunidade acha que 
é interessante? Não sei se as pessoas com maior instrução na comunidade 
utilizam isso em benefício dela mesma. Eu considero o centro de 
Criatividade como parte desse todo, mas sinceramente, tenho 5 anos que 
estou aqui e tenho uma boa relação com a comunidade porque sou 
comunitário. Eu não vejo a comunidade dentro do centro de criatividade. 
Eles usam o centro pra quê?  Alguns usam pra fumar maconha, pra 
namorar. Usam o centro pra jogar seus dejetos ou como banheiro. Outros, 
principalmente os mais jovens, a “molecada” mesmo, usam para destruir, 
para quebrar as coisas; e uma grande parte para jogar futebol na quadra. 
Na Academia da cidade que oferecemos tem alguns senhores e algumas 
senhoras. Os cursos que oferecemos a comunidade não participa. A fase da 
criação de músicos que são da Maloca como Betinho, Papudo, Michel, 
Edmar já se passou. As crianças não tem uma relação com o lugar, com a 
história da comunidade. Sempre pensei no Centro de Criatividade como um 
espaço de produção cultural. A CRILIBER utiliza o centro apenas para 
atividades de grande visibilidade e estanca tudo. Não sei o problema é 
comigo, ou com eles, ou com as duas partes, mas existe algo no caminho 
atrapalhando o processo. A autoestima dos moradores não é clara. A 
comunidade ainda é vista como local de pessoas ruins (Entrevista realizado 
em maio de 2010). 
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O que permeia o sentido de Isaac Galvão nas aplicações dos processos vividos 

pelos moradores da Maloca talvez não se altere na análise de algumas outras pessoas 

que de alguma forma acompanharam o “pensar” da comunidade. Sempre encontramos 

dificuldades em nosso trabalho para termos aqui os depoimentos dos jovens da 

comunidade. Envolvidos em atividades educacionais e trabalhos afins, mostravam-se 

pouco interessados em conversar a respeito deste. Contudo, uma das jovens interessadas 

a falar um pouco do cotidiano da comunidade foi Mileyse Albuquerque Cardoso Santos, 

22 anos de idade. Atualmente ela não reside na comunidade, pois está em Salvador 

cursando fisioterapia. Contudo, seus pais ainda residem na comunidade e a mesma 

nasceu e criou-se na Maloca: 

 

A mãe da minha mãe veio morar aqui na Maloca. Depois de um tempo foi 
que meu pai veio morar aqui com a mãe dele. Não de onde meus avós 
vieram, mas tenho alguns parentes aqui na Maloca e outros na Rua Riachão. 
A minha avó materna sempre comenta que quando aqui chegou, no local 
onde hoje é a casa dela, não tinha nada. Quando ela comprou era um local 
onde os próprios moradores jogavam suas necessidades. (...) Em relação ao 
passado não mudou nada. Antigamente tinham mais festas, mais 
comemorações, mais agora, não vejo muita coisa não além do São João. 
Antigamente tinha uma festa, que não me lembro o nome, que todos se 
vestiam de branco, acho que era no carnaval e as pessoas comemoravam 
aqui dentro da comunidade. Acho que o CRILIBER fez um resgate 
importante, principalmente no São João, das festas da Maloca. (...) Me sinto 
quilombola, sei lá. Acho que pela história que a comunidade tem. 
Antigamente as casas eram mais “pobrezinhas”. Mas em tempo de eleições 
os deputados e vereadores acabavam dando ajuda para os moradores. Já em 
relação as pessoas, as conversas aqui correm logo por ser um local pequeno. 
Todo mundo sabe o que um fez ou deixou de fazer e isso acaba sendo bom e 
ruim ao mesmo tempo (Entrevista realizada em fevereiro de 2010) 

 

 

Barth (1998) debate o conceito de grupo étnico relacionando-o com política. Ser 

reconhecido pelo governo como quilombola traz implicações, Por isso reafirmamos a 

necessidade de abranger a identidade étnica permeada por entendimentos de cultura e de 

identidade. Assim, a expressão grupo étnico foi e em alguns casos ainda é a designação 

de uma população que compartilha valores fundamentais, um conjunto de membros que 

se identificam e são identificados por outros e constituem um campo de interação. A 

discordância do autor para com esta designação é que ela “impede de compreender o 

fenômeno dos grupos étnicos e seu lugar na sociedade e na cultura humana”, pois leva-

nos a pensar que cada grupo desenvolve sua cultura de forma isolada, como se fosse um 

estilo de vida único.  
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 A conquista efetivada através de preceitos 

constitucionais, embora recentes e permeada por reveses 

de toda ordem, é movida por uma força política dos grupos 

cujas identidades étnicas estão consumadas. Desta forma 

contradizem previsões de décadas atrás, de que a 

integração das comunidades quilombolas seria inevitável, 

assim como o processo de entendimento da democracia 

racial. Suas práticas culturais desapareceriam e 

predominaria uma cultura homogeneizante. Movidos por 

lutas sociais empreendidas pelos próprios movimentos 

sociais e por organizações afins, reverteram o quadro 

integracionista. 

 José Luiz Santos, 45 anos, é morador da Maloca. 

Nascido em Laranjeiras com pais oriundos de Riachuelo, teve a sua criação na 

comunidade. Conhecido como SACI, é responsável pela condução e parte musical da 

Banda Afro Criliber, que acompanha o Bloco Afro Criliber no carnaval de Rua de 

Aracaju, bem como faz apresentações em situações diversas em todo o Estado. 

Representante respeitado no cenário musical do estado,  tivemos uma de nossas 

conversas no final do percurso dos blocos carnavalesco, mais precisamente na Avenida 

Pedro Calazans, no carnaval de 2010: 

 

 

Quando cheguei aqui, por volta dos 8 anos de idade, a Maloca tinha suas 
casas todas feitas de palha. Era tudo palha com argila. Até para passar 
carro-de-mão era difícil. Mas felizmente, nós acreditamos que ainda existam 
políticos sérios em Aracaju, como o Jakcson Barreto que na década de 90 
conseguiu calçar a nossa comunidade. Quando meus pais vieram para 
Aracaju, já existiam alguns parentes na Maloca. Hoje moram todos lá: tios, 
primos, irmão, sobrinhos. Ou moravam na Maloca ou no próprio bairro 
Getúlio Vargas. Eu fui um dos fundadores do antigo grupo quilombo e dos 
blocos afro no Estado de Sergipe. Depois do Bloco Axé Kizomba no Santos 
Dumont, surgiu o bloco Quilombo. Depois disso, mais de vinte blocos afro 
surgiram no Estado de Sergipe. Fora as escolas de Samba: Império Serrano, 
Império do Morro, Tubarão da Praia, Acadêmicos do Lixo. Sem contar as 
bandas frevo, onde tivemos a primeira banda de frevo do Sr.Leopoldo, que 
sempre acompanhava o bloco rasgadinho, e que hoje é cultura viva no 
Estado e que começou na Maloca.(...) Ser  quilombola significa um orgulho 
muito grande, não só pra mim, mas para todos os moradores. Precisamos 
nos sustentar para ter um reconhecimento maior. Isso é muito importante 
para aqueles que vieram de Maruim, de Riachuelo, de Laranjeiras, de Santa 
Rosa de Lima; todos esses moradores que vieram corridos dos seus senhores 
de engenho se encontram ali na Maloca.  É por isso que hoje fomos 
reconhecidos como primeiro quilombo urbano do estado de Sergipe e o 

Figura 32 -  Maestro SACI 
(2010). Foto do autor. 
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segundo urbano do Brasil. Meus avós foram todos escravos. Nós nascemos 
na usina Pinheiro, em Laranjeiras. Hoje o que me deixa triste é saber que a 
CRILIBER, com mais de 28 anos de resistência;que o balé afro CRILIBER, 
com mais de 27 anos de atividade, fica praticamente fora do carnaval. As 
escolas de Samba foram esquecidas pelo poder público e pelos seus 
brincantes. As autoridade vetaram o resgate que seria feito esse ano das 
escolas de Samba na Avenida Barão de Maruim. Isso sim, me deixa muito 
triste. Os políticos só lembram da comunidade em tempo de eleição, mas 
depois disso, encontramos moradores desempregados e passando 
necessidade. Sou cantor, sou compositor, sou intérprete. Mas fazer cultura 
no Estado de Sergipe é muito complicado. Dentro da Maloca, por exemplo, 
existiam dois candomblés: o Guêto e o Igexá. Hoje essas pessoas já 
morreram, mas tem senhoras de idade que fizeram parte desses grupos 
esquecidos. Hoje visto a camisa da comunidade, da CRILIBER até morrer. 
Apesar de alguns moradores não reconhecerem os trabalhos da CRILIBER, 
estamos na luta, resgatando as nossas raízes. Hoje buscamos nossa 
independência. Buscamos o nosso prédio próprio, para podermos com o 
dinheiro do aluguel, pagar os professores e voluntários que prestam serviços 
às nossas crianças e jovens (Entrevista realizada em fevereiro de 2010) 

 

 

Após o desfile do carnaval de 2010, entrevistei Dona Maria Rosa Santos, 68 

anos. Ela estava com uma barraca de comidas típicas no final do percurso, onde existe o 

encontro60 com diversos outros blocos. Sempre com sorriso no rosto, Dona Maria nos 

falou do contexto ali criado. Salienta que mora na comunidade há 32 anos, teve 5 filhos, 

um destes falecido, e os outros 4 ainda residem na comunidade, bem como 3 netos.Um 

de seus filhos é o “SACI”, citado anteriormente. Questionada sobre a sua condição de 

remanescente de quilombo, afirma que 

 

Ser quilombola é relembrar os escravos que não tinham conhecimento. É ser 
pobre, ser negro. Eu me identifico em ser quilombola porque as pessoas 
“não dá” valor a nossa cor. Meu pai é de Mocambo, em Itabaiana. Depois 
ele foi morar na Usina Pinheiros e foi lá que eu nasci e nós nos criemos. Sou 
registrada como filha de Riachuelo, mas nasci na Usina Pinheiros em 
Laranjeiras. Meu pai alcançou a escravidão porque ele morreu com 84 anos. 
A minha mãe também. Eram 14 filhos e eu sou a mais velha. Na usina 
trabalhávamos como lavradores, plantando e colhendo cana. Quando a 
usina parava de moer, a gente ia trabalhar de roça, aí, muita gente vinha 
para Aracaju para trabalhar como doméstica, e depois voltava quando o 
moinho voltava a funcionar.(...) Eu gosto, mas não é aquele carnaval de 
antigamente. A gente tinha escola de samba, hoje em dia não tem mais. Hoje 
quem tá subindo o carnaval é o Rasgadinho. O Carnaval era bonito demais. 
Tinha o “Morro do Samba”, o “Império do Samba”, o “Acadêmicos do 
Samba”, o “Império Serrano”, tinha “Tubarão da Praia”, tudo aqui no 
Bairro. Depois os donos das quadrilhas e dos blocos foram morrendo e o 
carnaval acabou. (...) O que me faz hoje ficar na Maloca é a tranquilidade. 
Ali sempre foi um lugar calmo de se morar, perto de tudo. Por isso que eu 
gosto dali. Ainda precisa de união. As pessoas precisam entender um pouco 
mais a nossa vida, precisam se unir. Mesmo assim, amanhã eu saio no Bloco 
Criliber. Vou vestida de Baiana (Entrevista realizada em fevereiro de 2010) 

                                                             
60

 O encontro dos Blocos de Rua de Aracaju acontece próximo a Praça da Bandeira, na Avenida Pedro 
Calazans, esquina com rua Maruim. 
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Conforme já dito anteriormente, os moradores mais jovens não gostavam de ser 

questionados quanto ao título da comunidade. Mesmo que indiretamente fizessem parte 

das entrevistas e intervenções nossas61. Ao lado de Dona Maria vi a sua neta. Estava 

atenta à entrevista, e em seguida lhe fiz alguns questionamentos: 

 

Entendo que ser quilombola é ser uma comunidade unida. Que um ajuda ao 
outro quando precisa. Um está sempre perto do outro para ajudar. Ainda 
existe muito preconceito. Eu já sofri preconceito na escola quando comecei a 
estudar. Minha diz que não é pra gente se abater e superar o preconceito. Eu 
Chamada de “Nêga”. (...) Os professores sabiam e diziam que não era pra 
eu ligar. Pra deixar pra lá. Isso agora não existe mais. Acabou (Aidy Daiane 
Santos Nascimento, 14) .(Entrevista realizada em fevereiro de 2010) 

 
 

O conceito de identidade é raciocinado aqui como um processo de composição 

histórica e, ao mesmo tempo, estratégia política de composição de sujeitos sociais. 

Cedidas às palavras de Stuart Hall, a identidade é “definida historicamente”, de modo 

que “o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que 

não são unificadas ao redor de um “eu” coerente” (HALL, 2001, p. 13). O primeiro 

aspecto identitário a ser mediado é o relativo ao parentesco, ao território e à memória. 

Existe uma memória territorial capaz de tornar noções do que seria/foi o território, 

análises no tempo vivido neste mesmo espaço, materializando uma história, ou 

histórias, da comunidade, bem como o ressignificado de momentos presentes e a 

importância de ações do futuro do grupo. 

 A desvalorização da pessoa negra está pautada na história do colonialismo 

europeu. Max Weber (2009) assegura que, nos Estados Unidos, o negro é muito mais 

desqualificado do que o índio porque, ao contrário deste, esteve submetido à escravidão 

(WEBER, 2009, p. 268). Marcas físicas como cor da pele e tipo de cabelosão vistas 

como símbolos de pertinência étnica, constituindo um habitus de negritude com uma 

relevância pretérita e negativa. Essas marcas físicas produzem “contrastes com efeito 

etnicamente repulsivo” (WEBER, 2009, p. 272).  

Logo, as diferenças de habitus não são suficientes para delimitar uma 

comunidade étnica, posto que esta se apoia em um sentimento subjetivo de origem 

comum que conduz a formas de organização política de pessoas ligadas por vizinhança 

                                                             
61

 Nas entrevistas que fazíamos com os moradores de mais idade, era comum a presença de crianças e 
jovens nas residências, ou mesmo próximo onde nos encontrávamos para a realização das entrevistas, ora 
no vão central da comunidade, ora em alguma das suas entradas. 



103 
 

local ou por outros vínculos. Weber afere sobre a “honra étnica” que, alimentada pela 

crença na superioridade dos próprios costumes e na inferioridade dos alheios, é análoga 

à “honra estamental”. Anteposto ao contraste étnico, estão as diferenças de valores. 

Deste modo a “honra” social dos brancos pobres estadounidenses que, por não terem 

trabalho, viviam em condições miseráveis, dependia do rebaixamento social dos negros. 

Como expõe Manuela Carneiro da Cunha: “(...) o racismo do século XIX permitia 

operar a equivalência entre diferenças dadas na biologia, na raça, e desigualdades dadas 

na sociedade. Nesse processo, as desigualdades acabavam inseridas na natureza” 

(CUNHA, 1987, p. 104). 

Kabengele Munanga afirma, em tom simbólico, os aspectos visíveis do racismo 

e os aspectos subjetivos, resultantes de representações inconscientes dos indivíduos. O 

pensar o racismo, conforme a nossa entrevistada, a Daiane, perpassa tal pensamento. Ela 

compara o racismo a um iceberg, cuja parte visível corresponde às manifestações do 

preconceito que podem ser observadas e analisadas pelo instrumental teórico-

metodológico das Ciências Sociais como um todo. Na parte submersa do iceberg, 

estariam, “metaforicamente, os preconceitos não manifestos, presentes invisivelmente 

na cabeça dos indivíduos, e as consequências dos efeitos da discriminação na estrutura 

psíquica das pessoas”.  

Para Munanga a psicologia e a psicanálise são fundamentais para a análise do 

processo de identificação do sujeito negro (MUNANGA, 2002, p. 9). Este autor 

também fala sobre a dificuldade de superação dos aspectos inconscientes do racismo: 

 

 

Se o discurso intelectual anti-racista foi capaz de invalidar a consistência 
científica do paradigma naturalista do fim do século XIX, ele ainda não é 
capaz de destruir os mecanismos inconscientes e complexos dos quais 
sobrevivem os mitos (MUNANGA, 1996, p. 82) 

 
 
 
 Weber explica que a ação comunitária originada na diferenciação por marcas 

físicas e também por diferenças de habitus externo costuma manifestar-se ou como 

“diferenciação e desprezo”, que é “supersticioso diante dos patentemente distintos” 

(WEBER, 2004, p. 267). 

  Se o racismo deve ser analisado a partir de uma perspectiva diacrônica que 

remete aos séculos de colonialismo europeu em geral e ao paradigma naturalista do 

século XIX em particular, suas consequências devem ser localizadas no momento 
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presente: “(...) a luta é contra este presente concreto, atual, cotidiano, visível e 

comensurável, e não com um passado sobre o qual as novas gerações conhecem pouco 

ou mal através de manuais de história” (MUNANGA, 1996, p. 81).  

No caso da Maloca, a negativação e a procedente negação da identidade de 

negro passa a ser superada, sobretudo, a partir das lutas pelo território reivindicado. 

Numa “reviravolta do estigma” (CUCHE, 2002, p. 190), a identidade de negro ganha 

equivalência à de quilombola, adquirindo valoração positiva. Ao mesmo tempo, o 

futuro é visto como projeto de diminuição do estigma relativo à comunidade. 

 

 

 

3.4 – Perspectivas de uma sustentabilidade urbana  

 

 

O imaginário que interpreta grande parte dos pensamentos sobre áreas 

quilombolas é oriundo de noções de um espaço rural onde cabe a aplicação de ações de 

sustentabilidade própria e identidade local. As formas de uso da terra e dos recursos do 

território têm mostrado que o acesso à terra apresenta demandas historicamente 

construídas nas quais o trabalho e as diversas estratégias de sobrevivência vêm se 

colocando como decisivas para um traçado de conquistas jurídicas perante o Estado. 

Entretanto, as questões refletem a pensarmos o processo de auto-sustentabilidade por 

parte das comunidades urbanas. 

Os processos históricos dos movimentos sociais no Brasil, que trouxe aos 

indivíduos a autoidentificação como quilombolas, traz como significado o pensar da 

identidade e sustentabilidade como elemento central das condições de sobrevivência em 

seu próprio lugar, e, nesse caso, no seu próprio território. As características que 

trouxeram os primeiros moradores à Maloca são semelhantes. Muitos saíram de antigos 

engenhos e usinas em busca de melhores condições de vida na nova capital. As 

mulheres eram responsáveis por trabalhos domésticos em suas residências e tinham 

como renda auxiliar trabalhos em casas de família. Com os homens, restava a 

alternativa de trabalhos no porto de Aracaju, no carregamento e descarregamento de 

navios, bem como trabalhos como pedreiro e gari. 

Entendemos que o problema de sustentabilidade da comunidade Maloca ainda 

seja estrutural. A Maloca não é atingida por políticas públicas atuantes. Não existe 
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acesso a recursos para que os gestores se capacitem e possam pensar/agir para a 

comunidade. O reconhecimento e visibilidade que a comunidade conquistou até hoje foi 

a partir da resistência e dos esforços do próprio grupo como movimento social. 

Atualmente, por mais atuante que seja o trabalho da CRILIBER, a Maloca após 

a titulação pela FCP não detém de qualquer política pública que vise a sustentabilidade 

do grupo. São apenas iniciativas oferecidas pela CRILIBER que acabaram não tendo 

grandes rendimentos financeiros e sustentáveis para a comunidade, como o Maloca 

Afro-Turismo62. Logo, a mesma CRILIBER vem oferecendo curso de alfabetização, 

informática básica e avançada, corte e costura e cabeleireiro para moradores da 

comunidade e do bairro Getúlio Vargas, com uma melhor inserção do mercado de 

trabalho pelos participantes. 

A Maloca, assim, busca seus sentidos num ambiente hostil. No espaço urbano 

não se planta, não se colhe, não se pesca. No ambiente da cidade fragmentada os 

moradores se solidarizam em recuperar a autoestima em situações de manipulação 

social (CARRIL, 2006, p. 11). Logo, a sustentabilidade no espaço urbano não vem 

necessariamente da dependência do lugar, mas da função de uma história de repressão 

social e escassez de serviços básicos e ações constitucionais. Essa história, comum ao 

grupo a partir de então, unifica o contexto espacial e de sustentabilidade a partir do 

trabalho dos moradores, muitas vezes externos63 à comunidade, que acaba criando a 

fronteira de sentidos entre o quilombo rural e o quilombo urbano. 

Enfim, o que apresenta em comum o tema da sustentabilidade entre as 

comunidades rurais e as comunidades urbanas é de que os membros dos grupos buscam 

melhores soluções de sustentabilidade ou formas de inserção social. Trata-se de formas 

de organização política e cultural com contextos diferenciados. Nos quilombos rurais a 

base territorial é fundamentada pela territorialidade e a coesão interna fincada num 

ecossistema específico. No caso da Maloca, a luta é travada a partir da base territorial 

segregada dos investimentos urbanos e partindo disto a atribuição de uma identidade 

étnica denuncia a realidade da comunidade, dando-lhes a legitimação do seu espaço e a 

visibilidade política em busca de novas conquistas. 
                                                             
62

  O Maloca Afro-Turismo foi um projeto enviado à Empresa Estadual de Turismo de Sergipe – 
EMSETUR, visando a colocação da comunidade Maloca como ponto de turismo para turistas hospedados 
no litoral de Aracaju. A proposta encontra-se arquivada na Assembleia Legislativa. Na ocasião, os 
moradores da Maloca fariam apresentações artísticas e venderiam comidas típicas bem como artesanatos 
produzidos na própria comunidade, gerando renda e trabalho aos moradores. 
63

 Os moradores inclusos na parcela dos economicamente ativos ainda permanecem dependentes de 
serviços básicos na construção civil, no comércio (vendedores), serviços domésticos remunerados e 
trabalhos informais como corte e costura, manicure, pedicure e cabeleireiro. 
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A ideia de sustentabilidade dos moradores da Maloca se representa a partir de 

sua própria realidade, na medida em que seus moradores constroem novos símbolos e 

significados sobre si e sobre o seu território. Atualmente, segundo alguns moradores da 

comunidade, estão sendo feitas reuniões para a nomeação de um diretório responsável 

pelas deliberações de ações de inclusão econômica para a Maloca, bem como a possível 

criação de uma cooperativa com base em ações de empreendimentos sustentáveis.  

 

 

 

 

3.5 – Mediações institucionais: O INCRA  

 

 

 Os primários conceitos de quilombo têm, originalmente, intensas raízes 

coloniais, de caráter penal e discriminatório. Um amplo processo de revisão e de 

descolonização, no meio jurídico e antropológico da noção de quilombo vem sendo 

feito em conjunto com o profundo redimensionamento efetivado desde a década de 

1980 pelas ciências sociais.  

Estes subsídios funcionaram como definidores de quilombo e daí a necessidade, 

segundo Alfredo Wagner de Almeida, de uma leitura crítica da representação jurídica 

que sempre se revelou inclinada a interpretá-lo como algo que estava fora, isolado, para 

além da civilização, confinado numa suposta autossuficiência e negava a disciplina do 

trabalho. Antes, pelo contrário, foram as transações comerciais da produção agrícola e 

extrativa dos quilombos que ajudaram a solidificar suas fronteiras físicas, tornando-as 

mais viáveis e consentidas pelos seguimentos sociais com que passavam a interagir. 

 Averigua-se singularidades das comunidades quilombolas:  

a) Uma real pluralidade de processos de resistências e de localizações geográficas, que 

superam a tradicional distinção urbano/rural;  

b) um forte laço de territorialidade, construída como espaço de reprodução cultural, 

social, religiosa, ancestral e econômica;  

c) um caráter de utilização para fins de subsistência que dissocia terra e pura utilidade 

econômica e, pois, se põe inclusive em oposição ao processo de mercantilização da 

terra, iniciado com a Lei nº 601/1850;  
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d) o reconhecimento do caráter étnico de discriminação na enorme concentração 

fundiária brasileira e, desta forma, a necessidade de discussão do racismo 

institucionalizado (e reproduzido, legalmente, por meio de normas aparentemente 

neutras);  

e) um caráter de tradicional que, longe de ser atrasado, repõe a função socioambiental 

da propriedade, questionando o modelo de monoculturas e de extenuação das terras e 

demonstrando a pluralidade de regimes de propriedade;  

f) salienta a diversidade étnico-cultural brasileira e a necessidade de preservação do 

patrimônio cultural imaterial, impondo-se, ainda, a reflexão sobre o legado africano e as 

consequências do período colonial. 

Um amparo constitucional que obriga repensar as relações ocultas da 

modernidade com o racismo e o colonialismo. Disto se segue, também, que este 

reconhecimento jurídico acarrete outras abordagens importantes. A natureza jurídica 

deste reconhecimento da propriedade definitiva das comunidades quilombolas  não se 

encontra definido nem pela doutrina nem pela jurisprudência (BARROS, 2007). 

 É que o decreto nº 4.887/2003 estabelece em seu art. 13 a possibilidade de 

desapropriação, cuja admissibilidade dependeria, portanto, do estatuto jurídico de tal 

proteção à propriedade. A questão tem sido mais adversa, na prática, em virtude das 

previsões contidas no Decreto nº 4.887/2003: 

 

Art. 13. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das 
comunidades dos quilombos título de domínio particular não invalidado por 
nulidade, prescrição ou comissões, e nem tornado ineficaz por outros 
fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a 
adoção dos atos necessários à sua desapropriação, quando couber. § 1o Para 
os fins deste Decreto, o INCRA estará autorizado a ingressar no imóvel de 
propriedade particular, operando as publicações editalícias do art. 7o efeitos 
de comunicação prévia. § 2o O INCRA regulamentará as hipóteses 
suscetíveis de desapropriação, com obrigatória disposição de prévio estudo 
sobre a autenticidade e legitimidade do título de propriedade, mediante 
levantamento da cadeia dominial do imóvel até a sua origem. Art. 14. 
Verificada a presença de ocupantes nas terras dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos, o INCRA acionará os dispositivos 
administrativos e legais para o reassentamento das famílias de agricultores 
pertencentes à clientela da reforma agrária ou a indenização das benfeitorias 
de boa-fé, quando couber 

 

 

Desta forma, a previsão contida no art. 13 no sentido de que, incidindo título de 

domínio particular, será realizada vistoria para fins de desapropriação, suscita duas 

questões:  
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a) que modalidade de desapropriação está ali prevista;  

b) quais os efeitos de tal desapropriação, acaso cabível.  

Para Daniel Sarmento, Procurador da República, Professor Adjunto de Direito 

Constitucional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Mestre e Doutor em Direito 

Público, em seu texto Direito Constitucional e Igualdade Étnico-Racial deve ser vista a 

explanação conforme a Constituição, que, por um lado, afirma que o direito das 

comunidades quilombolas à propriedade dos territórios que ocupam independe de 

prévia desapropriação, por ter sido operado pela própria Constituição, mas, por outro, 

reconheça a possibilidade de pagamento de indenizações aos antigos proprietários, cujos 

valores, em caso de controvérsia, devem ser arbitrados seguindo-se as regras e 

procedimentos empregados na ação expropriatória.  

Por meio da indenização, reparte-se entre toda a sociedade o ônus de financiar os 

custos de implementação do art. 68 do ADCT, de preservar a cultura dos quilombolas e 

de contribuir para o resgate da dívida histórica que a Nação tem com os remanescentes 

de quilombos, ao mesmo que se reconhece a relativização do direito de propriedade, 

uma vez que, na escala de valores da Constituição, o direito à terra dos quilombolas 

tem, a priori, um peso superior ao direito de propriedade dos particulares em cujos 

nomes as áreas estejam registradas (apud BARROS, 2007, p. 7).  

Mas como pensar no INCRA, instituição responsável pela regulamentação de 

áreas fundiárias das comunidades quilombolas, em sua grande maioria de característica 

totalmente rural, agindo no espaço urbano? Como pensar na desapropriação de “terra”, e 

no caso da Maloca, de residências, por parte do INCRA? Como pensar a subsistência da 

terra ou do local por parte desses atores sociais? Pensando nisso, fomos conversar com 

os representantes da causa quilombola no INCRA-SE para esclarecimentos e 

questionamentos relativos à Maloca.  

Primeiramente conversamos com Carlos Antônio de Siqueira Fontenele, 53, 

Chefe da divisão de ordenamento da estrutura fundiária (CR23/F), setor responsável 

pela regularização dos territórios quilombolas no Estado de Sergipe. Devido a nossa 

participação nas questões quilombolas do Estado de Sergipe, sempre o via presente em 

reuniões com as comunidades quilombolas, bem como articulador do INCRA-SE no 

que tange as ações do COPIR – Coordenação de Políticas de Igualdade Racial – SE e 

SEPPIR – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Governo 

Federal). Questionado sobre a particularidade do “caso Maloca”, ou seja, a sua 

especificidade urbana, afirmou que: 
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Na Maloca nós não iniciamos nada ainda. O que fizemos foram contatos 
para estruturar a certificação e orientando os moradores sobre esse 
processo do pedido de reconhecimento. Temos participado com eles de 
eventos mais o nosso processo não iniciou lá. Nós temos 15(quinze) 
comunidades certificadas aqui no estado. Das 15(quinze), temos 4(quatro) 
que nós não iniciamos o estudo antropológico ainda: Maloca, Mussuca, 
Patioba e Pontal da Barra. Nós esperamos iniciar em 2011 o estudo dessas 
4(quatro) comunidades. A lógica na Maloca é outra. Nas comunidades rurais 
nós temos a lógica vinculada a questão da terra, tendo essa terra como 
sustento, como sobrevivência. No caso da urbana é necessária uma lógica 
diferente. Lá a reprodução é em questão do gênero alimentício e outras 
coisas. Agora, vai ter que ser pensada uma forma de garantia para aquela 
comunidade. Nós não podemos só resolver a questão fundiária das casas. 
Eles precisam de espaço para as manifestações culturais e para a própria 
sustentabilidade. A gente vai ter que usar da imaginação. Temos que 
entender outra lógica para obtenção de renda pra eles. No desenvolver do 
RTID64 vai ter que ser pensado isso. Os relatórios de comunidades rurais 
estão no nosso dia-a-dia: o extrativismo; a pesca. Na Maloca o processo 
todo é novo. No lado urbano, é mais novo ainda. A gente não chegou a fazer 
uma discussão mais ampla. Sabemos da existência de uma lá no Rio Grande 
do Sul. Pensamos em conhecer lá para nos preparar no laudo daqui. Nós 
fomos a Maloca, ficamos cientes do mandado de reintegração de posse e 
demos todo o apoio institucional. Pedimos que o processo fosse deslocado da 
justiça comum para a justiça federal. Quando houve a mudança, cadê a 
pressão? Ele desistiu. Hoje a comunidade não tem ameaças. Aquilo ali é 
posse. Não tem dono. Mas apareceu alguém com conhecimento em cartório, 
solicitou a reintegração de posse e a justiça permitiu e não buscaram saber 
por quanto tempo as pessoas estavam lá. É papel da União garantir as terras 
dessas comunidades, mas a comunidade passou por maus bocados, pois a 
procuradora da justiça que tinha o papel de garantir as pessoas em suas 
casas, quase permite o pior, fazendo pouco caso à comunidade. Foi um 
momento muito delicado (Entrevista realizada em Maio de 2010) 

 

A desapropriação de algumas habitações na Maloca não se reduz apenas a 

adquirir um objeto físico. Acaba por remeter a uma gama de símbolos e práticas que 

estruturam a representação da comunidade como grupo étnico urbano. O “mundo” rural, 

em nosso entender, é associado ao convívio e dependência da terra enquanto o urbano é 

conotado com o constrangimento que a causa traz, com o anonimato dos que não se 

expõem à causa, mesmo dependendo dela.  No nosso trabalho com a comunidade foram 

realizadas muitas entrevistas com moradores. Mesmo havendo a nossa preocupação em 

respeitar o anonimato daqueles que assim preferiam, ou ainda, não gravar (em forma de 

áudio) as entrevistas, muitos dados não puderam ser aqui apresentados por motivos 

diversos. Respeitamos os que preferem se manter no anonimato, colocando neste 

trabalho apenas os que se sentiram seguros quanto à nossa produção.  

                                                             
64 Relatório Técnico de Identificação e Delimitação de Território (laudo antropológico, laudo 
agronômico, laudo cartorial e o laudo cartográfico) 
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A primazia na identificação do grupo em relação a cultura resolve a questão da 

continuidade no tempo de um grupo e de sua identidade em situações diferentes. Os 

traços culturais podem variar no tempo e no espaço, como de fato variam, sem que isto 

afete a identidade do grupo. Esta perspectiva está, assim, em consonância com a que 

percebe a cultura como algo essencialmente dinâmico e perpetuamente reelaborado. A 

cultura, portanto, em vez de ser pressuposto de um grupo étnico, é de certa maneira 

produto deste. Os estudos da memória perpassam épocas históricas, juntamente com a 

escrita e a oralidade, mantendo intacta a história dos fatos. Na modernidade a memória e 

a oralidade perdem status diante do poder da escrita. A partir dos estudos de Bergson, 

Polak, BENJAMIN, Halbwachs e Bosi as Ciências Sociais atribuem maior importância 

à existência de tempos, memórias e histórias múltiplas, contemplando valores e 

símbolos sociais e culturais que contextualizam a realidade dos grupos. O pensar a 

cultura se media a partir de quem a pratica. Pensar o território da Maloca é também 

pensar a partir de quem ali está/esteve, formatando seus condicionamentos com as 

práxis institucionais e legais.  

Ainda temos o INCRA como representação legal, dialogamos com o Sr. Antônio 

Oliveira Santo. Ele é Curador do Serviço Quilombola na Região Nordeste e 

Coordenador dos Serviços Quilombolas do INCRA no Estado de Sergipe. Perguntado 

sobre o contexto da Maloca, aferiu que:  

 

Dentro da legislação não diz que o INCRA não vai trabalhar com quilombos 
urbanos. Nós somos obrigados a trabalhar. Em tese o órgão trabalha com a 
regularização fundiária, e se pensarmos em regularização fundiária numa 
areia urbana é impossível. Toda a vida a legislação foi inócua quando se 
fala em quilombo urbano. O INCRA vai trabalhar com a regularização das 
comunidades quilombolas, e pronto. É isso que tem na legislação. Se não 
existe especificidade, nós temos o dever jurídico de atuar em todas as 
comunidades quilombolas independentemente de onde estejam. Não posso te 
garantir com tanta certeza, mas a princípio os relatórios antropológicos 
sobre os quilombolas urbanos vai servir mais para mostrar a história 
daquele povo naquela localidade. Mas entendo que não vai ser possível 
delimitar território em área urbana porque fica quase que impraticável um 
órgão como o INCRA intervir no processo de desintrusão. Por exemplo: Na 
Maloca só tem casas. Digamos que o relatório antropológico delimite um 
espaço: como um órgão vai desapropriar quem não é quilombola dali, eu 
acho praticamente impossível. Penso que os quilombos urbanos serão assim. 
Vão reconhecer os territórios que eles vivem hoje e as instituições públicas 
irão implementar políticas públicas para serem absorvidas nas condições 
atuais que eles se encontram, diferentemente das áreas rurais onde a 
aplicabilidade do INCRA possibilita as ações conforme a lei. Eu vejo que 
aplicabilidade da lei nos quilombos urbanos é mais complexa. O rural eu 
considero fácil, pois nós estamos trabalhando de forma tranquila, sem 
problemas, mas obviamente com muita dificuldade, pois a legislação 
quilombola é horrível. Para se trabalhar com legislação quilombola é 
preciso ter paciência e gostar da coisa, pois é muito difícil. (...) Nós não 
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vamos conseguir a maioria nunca numa comunidade quilombola. Talvez na 
Maloca, nós consigamos a autoafirmação, o autorreconhecimento como 
quilombola de todos. Até porque o território não é muito grande. Do ponto 
de vista do INCRA, não há muito o que se fazer. Não existe nenhum tipo de 
política ser implementada ali por nós. Outros órgãos podem, como o 
mistério da cultura e afins. Numa comunidade urbana é necessário buscar 
outras fontes de renda para a sobrevivência da comunidade. Hoje para o 
INCRA o problema não é recurso. Nós temos o recurso. O nosso problema é 
pessoal qualificado que ainda nos falta (Entrevista realizada em maio de 
2010) 

 

É nítida a inquietação dos membros do INCRA quanto à análise da realidade 

urbana da Maloca. Instrumentos necessários para a titulação de terras quilombolas, além 

do laudo antropológico, como o laudo cartorial, laudo agronômico e laudo cartográfico, 

talvez, não tenham a mesma relevância concreta no espaço urbano. Mais do que isso, 

ainda falta à instituição uma equipe necessária para a realização do RTID, fazendo com 

que parâmetros burocráticos ainda sejam enfrentados. No ano de 2010 foram destinados 

à Comunidade Maloca o valor de R$ 200.000 (duzentos mil reais) para a realização do 

RTID. Contudo, devido à falta de antropólogos na instituição, bem como a não firmação 

de um convênio com o Governo do Estado de Sergipe, a verba foi devolvida para o 

Governo Federal e aguarda adequações do INCRA no que diz respeito a equipe de 

profissionais, para a realização dos estudos na comunidade. 

 A análise do cotidiano da Maloca, bem como das suas representações sociais65, 

permitiu identificar como se constroem os elementos integrantes da identidade 

reivindicada pelo grupo. Nas dificuldades integradas à chegada dos primeiros 

moradores, bem como a afirmação desses com o lugar, bem como a sua ancestralidade 

escravista e a segregação racial e social objetivada e vivida aos moradores da Maloca, a 

categoria de pertença efetua-se pelo reconhecimento do território como lugar identitário. 

 O esforço da identidade transmitido pelos mais antigos no lugar e vivenciado de 

forma clara é uma construção social permanente, conquistada e legitimada por 

processos de constante negociação e diálogo, ultrapassando o conflito com “os de fora” 

e sendo manuseada pelos próprios membros. Sabemos que nem todas as práticas são 

praticamente aceitas no seio do grupo, provocando em alguns momentos o 

condicionamento a normas desviantes em relação a maioria, e possíveis problemas de 

coerção social: nas “zonas urbanas (...) onde a ocupação e a vivência do espaço social, 

que é a casa, é muito diferente do campo, onde o confronto com a modernidade (meios 

de comunicação, escola, novos espaços de convívio), a identidade faz-se através de 

                                                             
65  Religiosidade, nível de escolaridade dos moradores, festas, costumes,etc. 
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múltiplos agentes de socialização cujos desacordos e tensões são mais importantes que 

as necessárias complementaridades” (BARROS, 2007). 

 As diferenças internas entre a formação identitária de cada grupo podem gerar 

sistemas de relações onde, de certa forma, os indivíduos unem-se através de redes de 

interdependência. A solidariedade e o assistencialismo mútuo entre os moradores da 

Maloca superam, em nosso entender, a segregação ainda presente no bairro em que está 

inclusa, estruturando a lógica e as práticas sociais dos moradores. 

 O jogo de interações sociais entre os moradores é um fator crucial na definição 

identitária do grupo, seja em relação ao território, seja a partir de uma ancestralidade 

comprovada, seja a partir da solidariedade perceptível no grupo, ou ainda na junção de 

tais fatores. Logo, existe o confronto de exigências, que os fazem existir socialmente a 

partir do processo de afirmação afrodescendente, que nos planos de valores assegura a 

identidade e o sentimento de pertença dos moradores, quer sobre o planos de direitos 

que lhes dão um lugar no entendimento da aplicação, reivindicação e legitimação de 

políticas compensatórias de cunho étnico-cultural bem como a representatividade no 

contexto da vida urbana.  

 

 

3.7 –  Contexto das Comunidades Quilombolas Urbanas no Brasil  

 

 

 

O discurso sobre a regularização fundiária dos territórios negros no Brasil  

intensificou-se no final dos anos 80 com a promulgação da Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988)66. Assim, o Estado brasileiro é responsável pela titulação dos 

territórios quilombolas e pela proteção de sua cultura, podendo, inclusive, desapropriar 

por interesse cultural, terras e bens que considere necessários para a proteção do 

patrimônio histórico nacional, conforme o artigo 216, § 1º da CF/ 88. 

Todavia, as interpretações sobre o conceito de quilombo sempre remeteram ao 

imaginário do Quilombo de Palmares, formado na Serra da Barriga, no interior rural de 

                                                             
66 O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias assegura que será conferido o título de 
propriedade os territórios quilombolas às suas respectivas comunidades, enquanto os artigos 215 e 216 
protegem dos Direitos Culturais dos brasileiros e declaram tombados os locais que apresentem 
reminiscências históricas de antigos quilombos. 
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Alagoas67. Este quilombo era um verdadeiro Estado dentro do Brasil colonial no séc. 

XVII, pois possuía um complexo de moradias e meios de produção próprios.  

Entretanto, as comunidades quilombolas no Brasil lutaram para manter uma 

visão de mundo comum, compartilhando valores e aspectos simbólicos de uma 

organização social que conferiu a conexão necessária para lutar contra as investidas de 

outra fração da sociedade nacional, principalmente aquelas interessadas na posse 

econômica desses domínios. 

Não obstante, as comunidades quilombolas urbanas constituem uma rede de 

solidariedade peculiar, pois buscam vencer as desigualdades sem abandonar sua 

identidade étnica e procuram claramente o reconhecimento e a inserção nas cidades. São 

comunidades que batalham pela garantia legítima de seu território para consolidar sua 

história de resistência e autonomia, além do acesso a serviços públicos, infraestrutura 

básica e emprego. 

Os remanescentes quilombolas urbanos procuram o reconhecimento de sua 

identidade e a segurança jurídica de seu direito à propriedade para desfazer o período de 

segregação espacial nas cidades; prática que nega aos setores socialmente diferenciados 

como negros, índios e pobres, o direito de viver em determinados espaços urbanos, 

principalmente aqueles bem localizados e dotados de melhor infraestrutura e 

especulação imobiliária.  

A segregação espacial é um meio de reafirmar a hierarquia de valores que 

estrutura a sociedade brasileira e impede o acesso de determinados grupos aos 

benefícios e oportunidades da urbanização. Os quilombos urbanos, em sua maioria, são 

formados, principalmente, por grupos que viviam ao redor de grandes cidades e foram 

englobados pelo crescimento urbano dos municípios, além de populações que 

habitavam áreas valorizadas nas cidades e que, a partir do século XX, foram obrigadas a 

se deslocar para áreas de periferia para dar lugar a projetos de revitalização e 

embelezamento. Esses grupos têm em comum o vínculo com a ancestralidade negra, 

ainda que o quilombo também seja um local para acolhida dos considerados “brancos e 

mulatos empobrecidos” com os quais estabelecem vínculos de solidariedade própria do 

lugar. A opressão histórica e a resistência atual frente à especulação imobiliária e 

projetos de desenvolvimento urbano que implicam a diminuição do território ou o 

                                                             
67 O “ator” principal do Quilombo Palmares, foi o seu líder Zumbi, morto em um intenso ataque do 
Exército Imperial Português em 1695. 
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deslocamento desses grupos étnicos também são fatores de unidade e reivindicações 

entre estas populações urbanas. 

O Decreto 4.887/2003 sistematiza as pertinências dos órgãos estatais na 

concretização do direito à propriedade das comunidades quilombolas urbanas , mas os 

municípios também podem auxiliar esses grupos em sua resistência frente à especulação 

imobiliária. Uma das ferramentas que potencializa esta preservação é o Plano Diretor 

Municipal. Previsto no art. 182 da Constituição Federal/88, o Plano Diretor é o principal 

instrumento de ordenamento do desenvolvimento urbano e das funções sociais da 

cidade e da propriedade, para as gerações presentes e futuras. O Plano Diretor deve 

contemplar um modelo de crescimento e desenvolvimento urbano que incida no 

território para reduzir as desigualdades e promover a inclusão social. O reconhecimento 

das áreas quilombolas, urbanas e rurais, no Plano Diretor ocorre através da instituição 

de Zonas Especiais de Interesse Social e Cultural (ZEIS e ZEIC). 

Tal instrumento jurídico permite a regularização fundiária com base em padrões 

urbanos diferenciados e adequados à realidade das comunidades, impedindo que os 

interesses do mercado imobiliário incidam sobre estas áreas. A Resolução No. 34, do 

Conselho das Cidades, ligado ao Ministério das Cidades, estabelece que as Prefeituras 

devam demarcar, através do Plano Diretor, as áreas em que vivem quilombolas, 

indígenas, ribeirinhos e extrativistas (art. 5º, II) em áreas urbanas ou rurais, abrindo 

precedente para que os municípios tenham um papel mais ativo na garantia da 

permanência de grupos étnicos específicos nas terras que ocupam há várias gerações. 

No que diz respeito ao Plano Diretor de Aracaju de 2010, segundo este, a 

política de desenvolvimento do município em todos os seus aspectos, será orientada 

com base em diretrizes de sustentabilidade, em que se estabelecerão formas de 

desenvolvimento econômico fundamentados na eficácia social. Serão descartados os 

critérios de lucratividade imediata, de forma a contemplar as futuras gerações dos 

bairros históricos e mais recentes. No que tange a política de patrimônios culturais, onde 

a Maloca deveria estar inclusa, conforme o Art. 9, que tem como objetivo garantir e 

disciplinar as ações necessárias à recuperação, preservação e conservação do patrimônio 

cultural(material e imaterial) e  histórico mediante  a execução dos objetivos 

estabelecidos em Lei, com a finalidade de promover a melhoria da qualidade de vida da 

população.  

Conforme o Art.13 os bens móveis e imóveis e o conjunto de bens públicos e 

privados, tombados ou de interesse cultural que testemunham a memória histórica, 
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cultural e afetiva do município, constituem o seu patrimônio cultural e estarão sujeitos a 

critérios especiais de uso e ocupação destinados à sua proteção. No item I do Art.14, 

aplica-se a especificidade ao espaço urbano como patrimônio cultural vivo e complexo, 

devendo-se valorizar suas edificações, formações e notoriedades. Completando as 

aferições da subseção I, no Art. 18,  assegura que os bens tombados, inscritos nos livros 

do Tombo Municipal, Estadual e Federal não poderão ser demolidos e somente poderão 

sofrer qualquer ação pública mediante licença prévia. Mesmo o poder executivo 

municipal tendo que assegurar o provimento de mecanismos e instrumentos 

compensatórios a quem se dispuser a assumir encargos de preservação do patrimônio 

cultural, ao tempo que a Maloca já se encontra certificada pela Fundação Cultural 

Palmares, a comunidade não está inserida na lista dos Bens de Patrimônio Cultural do 

município de Aracaju até o presente momento. 

Assim como na Maloca, acredito que o grande desafio das comunidades 

quilombolas seja a questão da legitimação territorial, a pobreza e o preconceito. A 

questão da sobrevivência material e financeira desses grupos está relacionada com 

emprego. Logo, a questão de renda é muito dissonante, em função da pobreza, das 

características étnicas dessas comunidades e da educação. Essas questões, se resolvidas, 

permitem que as comunidades urbanas se estruturem, fazendo com que suas populações 

desfrutem de uma digna qualidade de vida. Tais comunidades precisam de educação e 

do apoio das escolas, ao tempo que tais questões são pouco exploradas no ensino 

básico. No contexto da Maloca percebi que é muito comum encontrar crianças que 

repetiram o ano escolar consecutivamente, assim como acontecera com seus pais, 

ocasionado por dificuldade diversas68, mantendo-se o problema.  

Por fim, a organização de um quilombo urbano, visando o ponto de vista da 

comunidade, é espontâneo e coletivo. O reconhecimento dessas comunidades é 

questionado na Constituição Federal/88, instituindo os reconhecimentos desses grupos. 

Assim, suas formas de organização são específicas e internas a cada grupo, de acordo 

com seus “modos de vida” e valores locais. Os enredos trabalhados por antropólogos, 

jornalistas e profissionais da advocacia visam assim, às análises dos processos de 

identificação étnico-urbana e concomitantemente à organização social dos 

remanescentes quilombolas urbanos. 

                                                             
68 Falta de condições domésticas e manutenção das necessidades escolares; Necessidade de maior renda 
familiar, havendo a obrigatoriedade de todos, crianças, jovens e adultos, buscarem novos meios de 
sobrevivência. 
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Concordamos em aqui não comparar a nossa observação com outros trabalhos 

realizados em comunidades quilombola urbanas por entendermos que, por mais 

semelhanças que hajam com os outros processos, e sendo feita por nós a leitura de 

muitos desses, optei por neste trabalho explorar os aspectos particulares apenas à 

comunidade Maloca, tendo em vista uma originalidade e melhor compreensão para esta 

produção.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Por meio deste trabalho, a partir de uma observação participante, procurei 

desenvolver uma análise sobre o processo de identificação étnico-urbana da 

Comunidade Maloca a partir do reconhecimento e legitimidade territorial envolvidos 

num processo judicial que se desencadeava há mais de 14 anos. Foi contextualizado o 

processo judicial, a formação das redes sociais da comunidade, assim como a 

fomentação de práticas e histórias vividas nas narrativas interiorizadas na memória 

coletiva do grupo. 

A partir de 1970, com o fortalecimento da sociedade civil, em que os 

movimentos sociais puderam se (re)articular, a conjuntura de processos políticos de 

reconhecimento a comunidades tradicionais passam a se mostrar favoráveis. Assim, 

partindo da variedade de diversos outros enfoques de luta de direitos, adentramos a 

especificidade  no que tange o direito às comunidades remanescentes de quilombo. 

Tentamos, no decorrer do trabalho, interpretar como a efetivação do direito a uma 

comunidade quilombola urbana passa por um processo de reconhecimento de 

identidade(s), suas manifestações simbólicas e a sua representatividade quanto ao poder 

público. 

 Incluo a comunidade como um grupo étnico, assim como proposto por Barth 

(1998), onde se enfatiza a organização da comunidade e os limites que a mesma 

estabelece entre um “nós” e o “outro”. Na Maloca é perceptível que a organização se dá 

não apenas pelas relações de parentesco, nem mesmo pelo componente racial de se 

considerar negro, mesmo esses elementos tendo uma importância no processo de 

reconhecimento do grupo. Adentramos no universo do conhecimento dos de “dentro” e 

dos “de fora”, conforme expressões do próprio grupo, onde são estabelecidas as 

fronteiras sociais. A análise das práticas e representações sociais nos permite identificar 

como se construíram os elementos presentes na identidade étnica do grupo. A chegada 

ao território da comunidade, o percurso dos primeiros migrantes do interior do Estado 

para a capital e a categoria de pertencimento étnico efetua-se como mobilização para o 

reconhecimento do território da Maloca como lugar identitário. O empenho dos 

moradores na transmissão, de geração em geração, no reforço de aspectos identitários ao 

grupo, passa a ser uma construção social permanente conquistada a partir de constantes 

negociações de forma a ultrapassar conflitos existentes no próprio grupo. Como na 



118 
 

estrutura de muitas outras comunidades, as ações de mobilização não são passivamente 

aceitas, provocando por vezes descontentamentos familiares e pessoais, e por vezes 

causam tensões na coesão social dos moradores. 

Discernir sobre as comunidades remanescentes de quilombo no contexto urbano 

baseia-se sobretudo nos aspectos peculiares de tais grupos, assim como na dinâmica 

espacial da cidade em que se encontram geograficamente. Destoante das características 

e conceitos empregados a comunidades quilombolas rurais, faz sentido uma reflexão 

acerca do ambiente urbano, que por sua vez reflete noções de complexidade estrutural, 

pluralidades de identificação cultural, assim como um ininterrupto procedimento de 

variações nos processos de habitação e conquista de renda. O “pensar” sobre um grupo 

étnico urbano perpassa por um entendimento da cidade como palco de transformações 

concernentes às (re)configurações de valores simbólicos do grupo, assim como a ações 

contra a desigualdade, fortificando as mobilizações sociais e tensões quanto a 

legitimação de um espaço em comum ao grupo. Sobretudo as políticas que englobam os 

remanescentes de quilombo garantem o direito de permanência das comunidades negras 

urbanas em disputas fundiárias no espaço urbano. As ações que asseguram a 

permanência desses grupos previnem a desconstrução de seus valores e aspectos ligados 

ao presente processo de estratificação social brasileiro, em que seus integrantes 

convivem em cenários desiguais no que tange a segregação em que estão inseridas as 

populações pobres. 

 Porém, o que engloba o sentido da Maloca como comunidade étnica urbana é 

também o fator de suas características urbanas a colocarem num processo dinâmico em 

que o fator tempo prevalece nos seus símbolos e na manutenção do seu espaço. As 

mobilizações sobre a conquista dos territórios incluem no “entender” da cidade a 

confirmação da presença dessas populações nas próprias características de ocupação 

destas. Compreender a Maloca e a sua fronteira com o Bairro Getúlio Vargas – que tem 

em geral uma população de classe média – valida as características do grupo no seu 

espaço de comunhão social e numa região próxima ao centro da cidade, conforme o 

processo de ocupação de Aracaju desde sua criação, ou seja, no centro e próximo ao 

porto, o comércio e as casas dos antigos proprietários de antigas fazendas-engenhos do 

interior; e na linha subsequente, onde se encontra a Maloca, uma região de morro, de 

habitação irregular, onde se concentram até hoje trabalhadores com atividades diversas 

e de renda inferior. 
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 Os atores sociais da comunidade Maloca têm entre outras atividades: a presença 

e trabalhos em ONG´S, no movimento negro do Estado de Sergipe, partidos políticos e 

membros de instituições governamentais.  Porém, assim como tratamos em alguns 

pontos do nosso trabalho, o discurso dos moradores emerge sob a materialização da 

Maloca como patrimônio cultural de valores, onde as redes de socialização e a sua 

ancestralidade servem como símbolo de resistência negra em Aracaju. A memória 

coletiva e as ligações que atores sociais mantêm com suas próprias redes sociais, com os 

espaços da cidade, bem como com a vizinhança do bairro Getúlio Vargas, serão sempre 

conflitantes no entender da sua etnicidade urbana. Deste modo, existiram conflitos 

inflexíveis, bem como novas emergências no que diz respeito ao discurso de identidade. 

A territorialidade se fortaleceu na regulamentação das comunidades quilombolas, 

determinando a compreensão de um território de sentido comum ao grupo. Mais do que 

isso, a percepção da vida comunitária no espaço urbano alude as várias formas de 

experiência identitária, não se traduzindo especificamente a um território estável, mas 

para uma experimentação de mobilizações étnicas de identidade a partir dos caminhos 

conquistados pelo grupo, acerca de seu reconhecimento político e territorial. 

 Interpretando a oralidade dos homens e mulheres da Maloca, sentimos a 

transformação do espaço da comunidade em um território étnico onde são recuperadas e 

praticadas ações próprias e específicas de identificação e expressão de sua identidade 

étnica. Utilizam-se da recriação de um passado comum para delinear os 

posicionamentos e decisões coletivas, assim como a troca de experiências a partir do 

convívio entre os moradores. Isso nos permite colocá-los dentro de seu próprio processo 

histórico como atores principais na dinâmica da formação da identidade étnica local.  

Vozes como a de  Dona Caçula, Dona Creuza, Luiz Bomfim e Rosália, por exemplo, 

ecoam no subsídio da fase de reconhecimento étnico e  territorialização, ao tempo que 

referir-se como negros desperta a liberdade de ações no que tange algum receio de 

utilização da sua negritude como identificação grupal. Compreender a tradição oral dos 

moradores da Maloca nos serviu para a produção de uma linguagem de conhecimento 

do lugar, onde concepções da valores mútuos, ou ainda uma oralidade secundária (dos 

de fora), dá sentido à necessidade do reconhecimento como grupo e pela conquista de 

ações de cunho político em favor da Maloca. 

 Portadores de uma sabedoria sobre a comunidade, os discursos contribuíram, 

conforme definiu Zumthor (1993), na alimentação do imaginário dos moradores da 

Maloca. As imagens que esses atores constroem sobre o grupo nem sempre são imagens 
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que revelam a distinção, as tensões como grupo ou as contradições dos que não se 

consideram remanescentes de quilombo. Logo, o trabalho nos exigiu um raciocínio 

inerente as estruturas e configurações socioespaciais das comunidades negras urbanas 

do Brasil. Creio que os diversos enfoques analíticos e as especulações à cerca das 

comunidades étnico-urbanas não se esgotem tão facilmente. Partindo disso, lançamos 

algumas considerações que achamos salutares.  

 O pensar aspectos de uma identidade étnico-urbana, oriunda de um 

pertencimento territorial, está densamente influenciado pela ancestralidade negra e 

carrega, consequentemente, a etnicidade do grupo. A ideia de identidade negra no 

espaço urbano, por estabelecer-se através de valores com os povos de origem, 

configura-se em seu território específico, através de redes de solidariedade e símbolos 

próprios que geram uma diferenciação de território em dimensões diversas de formação 

estrutural em relação a outras comunidades quilombolas urbanas e,  sobretudo, as de 

cunho étnico-rural. A formação da Maloca, a partir do seu processo de origem, é 

baseada na absorção do seu passado histórico comum da comunidade e do passado 

particular de seus atores, que se colocam como marco inicial do processo de 

identificação territorial.  A analogia entre a Maloca frente ao restante dos moradores do 

Bairro Getúlio Vargas está no comprometimento e contemplação de uma africanidade 

peculiar. A área remanescente de quilombo Maloca mostra-se como exceção de uma 

resistência negra na cidade de Aracaju, pois geograficamente não se encontra num 

processo de expulsão histórica que caracteriza grande parte dos territórios negros 

urbanos no Brasil. A Maloca, em sua morfologia social, representa uma estratificação 

da vida urbana e constrói uma estrutura lógica. A manutenção da etnicidade espacial 

está enraizada na coletividade e ancestralidade e o direito ao reconhecimento pessoal ou 

político, seja como comunidade, seja como movimento social, depende constantemente 

da mobilização frente ao poder público. 

 Os moradores da Maloca, em suas narrativas, em nosso entendimento, mostram-

se preparados para combaterem o desafio da autoafirmação como remanescentes de 

quilombo através do seu processo de identificação territorial, possibilitado a partir da 

resistência do grupo à construção de um patrimônio cultural e histórico, que contempla 

a pluralidade da gente brasileira. 
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