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RESUMO 

 

PEREIRA, Camila da Silva. Política de Regularização de Terras Quilombolas: Identidades 

e Territorialidades Negras em Portalegre – RN. (Dissertação de Mestrado) - Programa de Pós-

Graduação em Geografia, UFRN, Natal, 2014. Nº de páginas: 158. 

 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 e, após a publicação do decreto 

4.887/2003 do governo de Luís Inácio Lula da Silva, as discussões referentes às comunidades 

tradicionais e, de modo particular as comunidades quilombolas, vem ganhando espaço nos 

debates políticos e culturais. A discussão sobre o direito à terra envolve uma dimensão 

cultural, na qual a identidade desses grupos é questionada, além de uma dimensão política, na 

qual diversos agentes estão envolvidos no andamento dos processos de titulação das terras. 

Assim, bem mais do que afirmar que as terras são direito dos grupos, nosso estudo traz uma 

discussão sobre a política de titulação de terras dos grupos reconhecidos quilombolas do Pêga 

e Arrojado em Portalegre – RN, investigando de que forma eles estão organizados em favor 

do andamento de seu processo de titulação e quais são os fatores de seu estancamento. 

Através da pesquisa qualitativa e das metodologias de entrevistas orais e semiestruturadas, 

priorizamos em nossa análise a fala dos sujeitos (quilombolas), não a tomando como verdade 

absoluta, além da fala dos representantes do poder do Estado e suas relações estabelecidas no 

território. Tendo esses elementos como norteadores da nossa investigação, constatamos que 

há um desconhecimento dos grupos do Pêga e Arrojado sobre seus processos de titulação, 

culminando em uma frágil organização desses grupos em favor deste e dos demais direitos. 

Além disso, o processo de identificação com uma suposta tradição quilombola se mostra 

diferenciado, quando nos deparamos com a afirmação dessa identidade e a ausência de 

conhecimento sobre seu significado, fato que denominamos como “identidade imposta”, se 

pensarmos na própria formulação das políticas públicas direcionadas a esses grupos que, as 

enquadra em regras de declaração de sua identidade. Nesse sentido, acreditamos que as 

peculiaridades dos processos de formação e de identificação das comunidades quilombolas 

existentes no Brasil, devam ser consideradas na formulação e no aprofundamento das políticas 

destinadas a esses grupos, para que não caiamos na generalização das análises enquadrando-as 

em padrões culturais e políticos. 

 

Palavras-Chave: Territorialidades. Identidades. Quilombolas. Estado. Território. 
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ABSTRACT 

 

PEREIRA, Camila da Silva. Política de Regularização de Terras Quilombolas: Identidades 

e Territorialidades Negras em Portalegre – RN. (Dissertação de Mestrado) - Programa de Pós-

Graduação em Geografia, UFRN, Natal, 2014. Nº de páginas 158. 

 

Since the promulgation of the Federal Constitution in 1988 and after the publication of the 

decree number 4.887/2003 from Luís Inácio Lula da Silva's government, the discussions 

about traditional communities and, more specifically the quilombola communities, have been 

gaining momentum in political and cultural debates. The discussion about the right to having 

a piece of land involves a cultural dimension in which the identity of those groups is 

questioned, aside from the political dimension, in which a big variety of agents are involved 

in the process of land titling. Therefore, rather than stating that these groups have the right of 

land ownership, this dissertation refers to ongoing deliberations surrounding the politics of 

land titling of quilombola groups in Pêga and Arrojado in Portalegre/RN, investigating the 

way they are organized with respect to the titling process and a look into the reasons for its 

discontinuation. Through the qualitative research and oral and semistructured interview 

methodologies, we focus on the thoughts of the quilombolas, not taking it as the total truth but 

also supplementing it with the words of the State's representatives, while also discussing 

relationships between the quilombolas and the state. Setting those elements as the focus of our 

investigation, it could be inferred that there is a lack of knowledge that exists in the general 

population about the groups in Pêga and Arrojado and the ongoing titling process, resulting in 

a lack of legislative representation these groups in relation to the titling process and other 

rights. Furthermore, their identification as a member of a quilombola group was shown 

different, since they affirm their identity but there is a lack of knowledge about its meaning, 

which we call "imposed identity", if we think about the formulation of the public policies 

aimed at those groups, which can be included in the rules of their declaration of identity. Seen 

in these terms, we believe that the peculiarities of the process of quilombola groups formation 

and the identification of the existing quilombola groups in Brazil should be considered in the 

formulation of the policies intended for the betterment of these group's situations and, in order 

not to make any sweeping generalization about the analysis, including them as cultural and 

political standards. 

Key-words: Territorialities, Identities. Quilombola. State. Territory. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O CAMPO DE ESTUDO E AS JUSTIFICATIVAS DA PESQUISA 

 

 

De imediato, é necessário esclarecer o motivo de fazermos referência a campo de 

estudo ao invés de objeto de estudo em nossa pesquisa. O fato é explicado por uma 

inquietação pessoal com o termo. Penso que objeto soa como algo estático num dado espaço, 

sem conexões com processos até certo ponto externos. Parece uma explicação simplória, mas 

preferimos denominar a caminhada de construção de nossa pesquisa como uma tentativa de 

compreensão do campo onde estão situados os sujeitos e suas práticas espaciais, que os 

colocam em contato com outros processos a eles relacionados. 

Para a compreensão desse campo de estudo é necessário que o pesquisador tenha um 

certo desprendimento de qualquer conceituação imediata feita com base em observações 

superficiais sobre o fenômeno, e que os elementos a serem priorizados na análise sejam 

inseridos num sistema de relações que possam dar relevância ao fenômeno pesquisado 

(MARRE, 1991). Considerando que as relações sociais se dão numa relação tempo-espaço 

não se limitando aos lugares onde são desencadeadas, pensamos na importância de que os 

focos de nossas pesquisas sejam compreendidos como fenômenos ligados a processos 

externos ao problema, sendo essas inter-relações, primordiais para analisarmos o campo de 

ação dos sujeitos com maior profundidade e coerência. Isso não nos garante que a 

interpretação que fazemos dos fatos seja a explicação da realidade, mas nos permite 

aproximarmo-nos dela e observá-la sob um terreno mais sólido do ponto de vista empírico e 

teórico. Assim, concordamos com Morin (2000) quando afirma que toda teoria é apenas uma 

representação da realidade, mas não é propriamente a realidade. 

Para facilitar a compreensão de alguns fatos ocorridos e em processo no campo de 

estudo que nos dispomos a analisar, consideramos aquilo que Marre (1991) chama de 

dialética ascendente e descendente. A dialética ascendente caracteriza-se a partir da escolha 

do tema de pesquisa como um dos passos mais importantes na construção do objeto de 

pesquisa, ou escolha do campo de estudo, já que preferimos essa denominação. E a escolha do 

campo de estudo raramente está desvinculada de um sistema de valores elencados pelo 

pesquisador, podendo até adquirir valor para a sociedade que reconheça a importância da 
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pesquisa. Assim, dialética ascendente constitui o processo de construção do objeto ou campo 

de estudo na tomada de um tema empírico, a partir de um quadro de relações no qual as 

hipóteses são formuladas e consideradas válidas ou não, com base na teoria. Já a dialética 

descendente parte da elaboração teórica construída na ascendente para verificar os fatos 

empíricos através das informações produzidas em campo, a partir das estratégias de 

investigação. A dialética descendente diz respeito à operacionalização do problema na 

tentativa de resolver as questões levantadas na abordagem teórica do campo de estudo.  

Os caminhos direcionados pelas dialéticas apresentadas por Marre começaram a serem 

traçados em 2008 a partir do primeiro contato estabelecido com a comunidade quilombola 

Pêga, situada no município de Portalegre. Impressionava-me a quantidade de pessoas com 

traços afrobrasileiros ali residentes e, como essa característica era bastante forte, comecei a ler 

trabalhos realizados sobre as comunidades reconhecidas quilombolas que ali foram 

identificadas. A partir da leitura de dissertações e demais textos sobre o processo de 

colonização do oeste do estado do Rio Grande do Norte, pode-se perceber que os traços 

negros existentes em Portalegre tinham uma construção histórica bastante peculiar: a cidade é 

a única da microrregião que apresenta territórios quilombolas identificados e reconhecidos 

pela Fundação Cultural Palmares1. Embora existam registros de negros escravizados em 

meados de 1805 nas cidades de Pau dos Ferros e Apodi, situadas também na região oeste, e 

que tenham sido identificadas comunidades negras em Pau dos Ferros pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, somente em Portalegre existem comunidades com traços 

afrobrasileiros reconhecidos pela Fundação Palmares. Temos nessa informação a base de 

nossa discussão.  

Em 2010 iniciei o processo de visitação à comunidade Pêga. Já nas primeiras 

conversas estabelecidas com os moradores foi possível perceber que embora localizada na 

zona rural e distante das demais comunidades quilombolas do município, os moradores do 

Pêga se deslocam diariamente para centros urbanos mais distantes para trabalharem e têm 

práticas culturais semelhantes às outras comunidades, a citar, a comunidade Arrojado, que se 

tornou, posteriormente, campo de estudo em nossa dissertação. Foi a partir do contato 

estabelecido durante a graduação em Geografia com a comunidade Pêga, que despertamos o 

                                                           
1 A Fundação Cultural Palmares é uma entidade pública vinculada ao Ministério da Cultura, instituída em 1988 

(ano do centenário da abolição da escravidão), segundo a lei Federal nº 7.668, de 22 de agosto de 1988. 
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interesse pelo aprofundamento de uma das questões mais polêmicas na atualidade, 

envolvendo os grupos étnicos e o direito às terras coletivas. 

Ao debruçarmo-nos sobre as questões jurídicas que envolvem o direito à terra desses 

grupos, acreditamos que nossa pesquisa constitui um desafio. Uma vez que consideramos ser 

a questão da titulação das terras quilombolas um ponto de convergência e ao mesmo tempo de 

divergência entre vários interesses e sujeitos, já que constitui uma política pública de Estado 

que envolve vários órgãos públicos e também mantém relação com a política nacional por ser 

um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988. Para tanto, fez-se necessário 

estabelecermos relação com o campo de estudo adentrando na realidade desses grupos, com o 

interesse de compreender as relações estabelecidas entre os sujeitos naquele território e em 

que medida esses grupos estão organizados e interessados pela titulação de suas terras em 

nome da comunidade. Esse contato, de acordo com Oliveira (1998), dá vida ao estudo, 

retirando da produção intelectual o caráter artificial que tem vigorado em muitas pesquisas.   

Segundo este mesmo autor, é necessário manter uma relação ambígua com a 

experiência em campo, pois, a incorporação da experiência vivida pode conferir alma à 

pesquisa, mas também pode favorecer a concepção de verdades cristalizadas, de esquemas 

reducionistas, mesmo aparentemente didáticos e, tudo isso, pode trazer um resultado inverso 

do real objetivo da pesquisa. Consideramos ser necessário ir além da observação imediata dos 

fatos para não incorrer nesses equívocos e não ficarmos na superficialidade dos fatos. 

Sendo assim, nosso campo de estudo é composto por duas comunidades2 quilombolas 

da microrregião de Pau dos Ferros, situadas no município de Portalegre, são elas: Pêga e 

Arrojado, reconhecidas pela Fundação Palmares no ano de 2007. O interesse pela discussão 

de mais uma comunidade além do Pêga se explica pela semelhança de algumas práticas 

cotidianas nas comunidades e pelas relações de parentesco que de alguma forma contribuíram 

para a formação das comunidades e para a continuidade das famílias.  

                                                           
2 Tradicionalmente o conceito de comunidade faz referência aos grupos sociais “unidos” por interesses da 

mesma natureza, algumas vezes com origens comuns e, frequentemente, num território comum, supondo a 

adesão voluntária ou consciência desse pertencimento (ALBAGLI, 2004). No entanto, atualmente, é preciso 

deixar de lado essa ideia ingênua sobre comunidade em seu sentido literal, mas continuar sensíveis à profunda 

“bifocalidade” que caracteriza as vidas localmente vividas em um mundo globalmente interconectado, bem 

como o poderoso papel do lugar e da experiência vivida. Ver a comunidade como algo localmente fixado sem 

perceber as relações com os demais processos torna insuficiente a sua análise. Devemos estudá-la a partir do 

espaço interligado que sempre existiu (GUPTA e FERGUSON, 2000). 
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O tempo de nossa análise inicia-se a partir de 2003, ano em que foi publicado o 

Decreto 4.887/2003 do governo de Luís Inácio Lula da Silva, como tentativa de agilizar o 

cumprimento do artigo 68 da Constituição Federal de 1988, disposições essas que serão 

apresentadas no decorrer da dissertação. As ações constantes no artigo e no decreto são 

comandadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, em 

parceria com a Fundação Cultural Palmares. Além disso, selecionamos dois dos quatro 

territórios quilombolas situados no referido município pelo fato de termos um contato prévio 

com ambos e de observarmos que seus processos de titulação apresentam andamento bastante 

lento. Com esse foco em mente, buscamos investigar quais os fatores que dificultam o 

andamento de seus processos. Ao nosso ver, possivelmente as dificuldades estejam 

relacionadas a fatores internos às comunidades. A citar as formas de organização dos 

moradores em favor disso, e também a fatores externos, como a própria burocracia tendo em 

vista que essa é uma ação do Estado enquanto agente regulador do processo. 

Embora tenhamos selecionado dois territórios quilombolas para a análise mais 

aprofundada de como as comunidades estão articuladas entre os seus membros em favor da 

titulação, propomos perceber as relações destas com as demais comunidades do município e 

com as cidades da microrregião. Considerando que muitos dos quilombolas, principalmente 

os mais jovens, não mais residem nas comunidades e migraram para cidades do entorno, 

como: Pau dos Ferros, Umarizal, Riacho da Cruz, entre outras. Surge nesse contexto uma 

questão fundamental que envolve a identidade étnica de tradição quilombola, que por sua vez 

está diretamente ligada ao direito às terras coletivas: Quais fatores respondem e influenciaram 

na migração de boa parte da população jovem para outras cidades? Considerando que a 

identidade não é definida, mas sim um processo que sofre influências diversas, estaria 

havendo uma ressignificação das formas de identificação desses grupos pelas teias de 

significados em que essas comunidades estão inseridas? Sobre essas questões de valor 

cultural, Geertz (1978, p. 04) afirma que “o homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu, a ciência interpretativa deve também se atentar para essas 

teias que se desenvolvem no espaço e apresentam valor da cultura dos grupos”.  

É preciso também considerar que essas teias se estendem e se conectam com outras e 

essas ligações não se limitam entre as escalas geográficas, não destroem o valor da cultura dos 

grupos, mas a ressignifica, modificando as formas de vivência nas suas relações com eles 

mesmos e com os demais grupos sociais. Mudar de lugar não significa a perda da identidade 
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que foi construída através das relações sociais desenvolvidas nos lugares, mas, por vezes, 

esses lugares deixados, materialmente falando, servem como elo que mantém os sujeitos a 

eles ligados (GUPTA e FERGUSON, 2000). Além disso, as formas de identificação com o 

lugar mudam de acordo com as formas de vivência dos sujeitos e suas funções dentro das 

comunidades (MASSEY, 2000). Ainda sobre as relações sociais que não se limitam às escalas 

geográficas, Gupta e Ferguson (2000) e Marcus (1991) em contextos diferentes, mas 

convergindo em determinados pontos, afirmam que as identidades coletivas e individuais 

estão territorializando-se de maneiras diferentes, sendo muitas vezes definidas de modo 

bastante genérico e simplório. 

Exemplo disso é a definição simplória das identidades quilombolas e do conceito de 

quilombo herdado do Conselho Ultramarino de 1740, definindo-o como “toda habitação de 

negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos 

levantados nem se achem pilões neles”3. Essa conceituação ainda aparece em muitos trabalhos 

como norteadora da construção do pensamento sobre as formas de vivência nos territórios 

quilombolas. Embora tendo o seu valor conceitual, tendo em vista que no contexto em que foi 

elaborada era esta a noção de sociedade escravista que estava posta, esta antiga conceituação 

precisa ser revista considerando o novo contexto social, político, econômico e cultural no qual 

estas comunidades se inserem.  

Desde o início dos anos de 1900, estudos sobre comunidades tradicionais vêm 

ganhando espaço nos debates das Ciências Sociais, principalmente na Antropologia e na 

Sociologia. Na Geografia, ainda vemos que esses grupos étnicos têm pouco espaço nos 

debates. Parece complicado para alguns reconhecer o caráter geográfico da própria construção 

de alguns territórios quilombolas, que envolve questões de disputas políticas baseadas na terra 

como o elemento principal de fixação e reprodução de suas relações sociais e identitárias, bem 

como a importância da mão-de-obra escrava nas regiões canavieiras e pecuaristas, que é o 

caso do interior do Rio Grande do Norte.  

Investigar a configuração atual dos territórios quilombolas do Pêga e Arrojado, 

constitui uma proposta de aprofundamento em questões de herança secular, que ganharam 

maior visibilidade frente às políticas públicas no Brasil, principalmente após a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, que conferiu o direito à propriedade das terras coletivas 

                                                           
3 http://www.itcg.pr.gov.br/arquivos/File/Quilombos.pdf. 
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empossadas por esses grupos. Este trabalho constitui uma reflexão sobre esses territórios, que 

mesmo diferenciados, apresentam-se como recortes espaciais não desligados dos demais e 

relacionados entre si, pertencentes a uma dinâmica territorial que influencia a construção e 

manutenção das suas territorialidades, que por sua vez influencia o nível de organização dos 

quilombolas frente à política de titulação de suas terras. Embora o estudo esteja centrado na 

busca pela importância da titulação dessas terras para os quilombolas do Pêga e Arrojado, 

outros elementos são abordados na pesquisa. O principal deles é a identidade que não 

necessariamente faz referência ao conceito de quilombo e na maioria das vezes está expressa 

na ligação dos grupos com seu lugar e com suas práticas culturais, sobretudo religiosas. O 

ponto convergente entre os dois territórios quilombolas em que poderemos perceber as 

relações sociais fundadas na cultura dos grupos é a Dança de São Gonçalo, culto religioso 

realizado em todos os anos no dia 24 de janeiro, em ambos os territórios. Este é um momento 

bastante importante do ano em que os grupos se reúnem e podemos perceber as relações de 

sociabilidade e de representação de poder dentro dos grupos. Além dessa festa, 

apresentaremos outras manifestações religiosas que envolvem as comunidades, constituindo 

momentos de reforço das identidades e territorialidades dos grupos.  

 

 

1.2 QUESTÕES PROBLEMA E OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

Antes de apresentarmos as questões norteadoras para a compreensão do problema em 

nosso campo de pesquisa e os objetivos a serem alcançados por meio dessas, consideramos, 

de acordo com Marre (1991), que toda pesquisa científica deve apresentar alguma relevância, 

seja ela teórica, social ou empírica. No presente estudo, tivemos como compromisso social 

trazer essas comunidades ao debate acadêmico, como forma de dar visibilidade a esses grupos 

sobre os quais poucos estudos, principalmente geográficos, foram desenvolvidos. As 

pesquisas sobre o Pêga e o Arrojado que tivemos acesso são de autoria de antropólogos e 

historiadores, a exemplo de Assunção (2006), Morais (2005; 2003), Cavignac (2003), 

Cavalcante e Dias (2010), entre outros. Mantendo o valor das pesquisas precedentes para a 

compreensão de vários aspectos desses territórios, buscamos agregar valor teórico e empírico 

à nossa análise, resgatando também a história oral dos sujeitos das comunidades e, trazendo 
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ao debate uma questão fundamental que tem sido explorada pela mídia, que é a titulação das 

terras coletivas a essas comunidades. 

No contato estabelecido com as comunidades, várias questões foram surgindo a partir 

dos diálogos estabelecidos com os quilombolas, tais como: A quem de fato interessa a 

titulação das terras quilombolas? De modo geral, essa questão nos fez pensar sobre outras 

questões secundárias, tais como: Quais benefícios conseguiriam os quilombolas após a 

titulação de suas terras? Os quilombolas estão interessados nessa titulação, uma vez que ela 

elimina a possibilidade de venda e troca da propriedade? Uma vez titulados, esses territórios 

não se tornariam cada vez mais lócus do poder de ação do Estado e menos dos quilombolas? 

As questões acima propostas, que serão debatidas, reformuladas e respondidas no 

decorrer da pesquisa, mesclam elementos de caráter cultural e principalmente político. Assim, 

é um terreno que exige cautela, observação cuidadosa e investigação em diversas fontes: 

orais, documentais, bibliográficas, entre outras, já que a pesquisa qualitativa tem o caráter de 

que as hipóteses formuladas e os conceitos utilizados sejam refinados no contato com os 

sujeitos do campo de estudo (GIBBS, 2009). Sendo assim, buscamos neste trabalho, angariar 

o máximo de informações que nos possibilite analisar o grau de importância da titulação das 

terras para essas comunidades, não tomando como verdade absoluta aquilo que os 

documentos e a narrativa dos quilombolas apresentam, mas compreendendo a importância da 

política para os sujeitos diretamente envolvidos, a fim de construirmos nossa própria 

concepção acerca dela. 

Nosso objetivo geral foi analisar a importância da política de regularização fundiária 

de terras quilombolas enquanto uma ação do Estado, visando garantir juridicamente a 

propriedade da terra aos quilombolas, bem como investigar os impasses relacionados a esta 

ação. Dentro dessa perspectiva também buscamos: 

 

 Perceber as práticas culturais desenvolvidas nas comunidades como forma de 

construção e manutenção das relações de sociabilidade e identidade, bem como os 

conflitos existentes. 

 

 Investigar o andamento dos processos de titulação e os possíveis fatores que dificultam 

o seu desenvolvimento e a ação do Estado nesses territórios para garantir esse direito. 
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 Entender em que medida a regularização das terras das comunidades é importante para 

os quilombolas do Pêga e Arrojado. 

 

 

Traçamos nossos objetivos consonante à relevância social que acreditamos ter esse 

estudo. Corroboramos com Kaiser (2006, p. 103) ao afirmar que os objetivos da pesquisa 

determinam diretamente a utilidade social desta e, consequentemente, a margem de satisfação 

moral e política que o pesquisador consciente pode daí tirar. Há que ser feita uma ressalva, 

embora acreditemos na importância social de nosso trabalho isso não pressupõe a ideia de que 

os sujeitos que estamos pesquisando acreditem nas contribuições da pesquisa, e isso, às vezes, 

torna-se um fator limitante no acesso a determinadas informações que seriam fundamentais à 

nossa análise. Além disso, longe de nós está a convicção da garantia de mudanças na política 

de titulação de terras quilombolas e no aceleramento dos processos de titulação das 

comunidades Pêga e Arrojado, mas é preciso acreditar na importância de nossa análise sobre 

essa questão no sentido de trazer esses grupos para a discussão, dando-os visibilidade. 

Consideramos que esta ação é um direito básico e mínimo de permanência e conservação de 

valores como os simbolismos, as festas e a cultura de um modo geral, valores esses que não 

necessariamente precisam de uma base fixa para a sua manutenção, mas que tem nesta o 

sustento material dos grupos e o meio de acentuar o caráter político de sua cultura. O território 

constitui um meio de luta política e de acesso aos direitos assegurados pela Constituição 

Federal e, portanto, é fundamental a esses grupos que em sua grande maioria vive em 

péssimas condições de vida, até mesmo para os grupos que não tem a terra como a principal 

demanda de suas necessidades. 

 

 

1.3 O APORTE TEÓRICO E O CAMPO DE ESTUDO 

 

 

No texto publicado em 2006 sob o título de O Geógrafo e a Pesquisa de Campo, no 

Boletim Paulista de Geografia, Kaiser afirmou que “Sem pesquisa de campo ninguém tem 

direito de falar” (KAISER, 2006, p. 93). Embasados nesse pressuposto, abrimos espaço para 

discutir a importância que o trabalho de campo tem em nossa pesquisa, tanto no sentido de 
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desconstruirmos concepções pré-estabelecidas a respeito da realidade que nos propomos a 

pesquisar, quanto para constatarmos qual realidade social nosso campo de estudo apresenta 

em diferentes momentos e quais são as influências desse fato na posição que os sujeitos 

pesquisados apresentam no desenvolvimento de nossa pesquisa. 

No trabalho de campo é necessário que sejam definidos os espaços em que o 

fenômeno pesquisado se revela. Essa etapa da pesquisa, que corresponde à dialética 

descendente apresentada nas páginas iniciais de nossa discussão, exige que pensemos na 

união entre metodologia e teoria, conceitos e sua operacionalização (SERPA, 2006). Além 

disso, a pesquisa em campo é somente um meio de aproximarmo-nos da realidade social dos 

sujeitos, o que não garante que os objetivos do pesquisador serão alcançados em sua 

totalidade. Com isso, a pesquisa de campo não perde valor, pelo contrário, torna-se cada vez 

mais um desafio ao pesquisador, no sentido de que, os fatos podem ser revelados em campo, 

ou negligenciados, de acordo com o modo pelo qual o pesquisador adentra nele, ou até mesmo 

pelas intencionalidades dos sujeitos informantes.  

Em trabalhos como este, que tem como base de investigação a pesquisa qualitativa e 

algumas de suas metodologias, que a seguir apresentamos, não se pode, em hipótese alguma, 

privar-se do contato com os sujeitos e das formas de experiência destes com o seu lugar, visto 

que são eles o foco da análise e da investigação empírica. De acordo com Kaiser (2006), a 

pesquisa de campo está inerente a uma pergunta central em qualquer análise. Para quem o 

trabalho de campo vai servir? À classe dominante ou ao povo? Em estudos como o nosso, 

também encontramos esse desafio. Já falamos sobre a relevância social que acreditamos ter 

nossa pesquisa para os quilombolas de Portalegre. Essa relevância fica comprometida quando 

pensamos que os territórios quilombolas estão sob o controle do poder estatal em instância 

municipal diretamente e os interesses políticos tanto do Estado, quanto dos quilombolas, que 

por vezes são divergentes, mas também convergem se pensarmos que muitos dos problemas 

aparentes nas comunidades são “maquiados” por receio de repressão política. Trabalhos como 

o nosso, lidam com vários discursos, imbuídos de diversos interesses, e por isso requer 

cuidado para que a observação imediata dos fatos não prejudique o objetivo de pensarmos a 

importância da titulação para esses territórios, bem como os possíveis pontos negativos dessa 

ação. 

Salientamos que embora o foco da análise seja o discurso dos quilombolas, utilizamos 

na pesquisa, meios de investigação com todos os sujeitos envolvidos no campo de estudo. São 
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eles: secretário municipal de habitação e assistência social, prefeito do município, além do 

responsável pelos processos de titulação do INCRA, no Rio Grande do Norte. Para tanto, as 

metodologias utilizadas foram: a pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas, com 

perguntas abertas a fim de possibilitar que o sujeito informante dialogue conosco. Além disso, 

realizamos entrevistas orais como forma de estimular a memória, por meio da história oral, 

dos sujeitos que têm posição social de destaque dentro dos grupos. Sobre a seleção dos 

sujeitos com os quais realizamos as entrevistas para explorar a história oral, procuramos os 

moradores mais velhos da comunidade, que são referências sociais dentro dos grupos 

indicados pelos próprios moradores das comunidades. Era como se essas pessoas já tivessem 

a história programada para ser relatada, sem acréscimo de detalhes e muitas vezes os relatos 

não tivessem conexão com as fontes escritas (HALL, 1992). Isso não diminui a importância 

da história oral nas pesquisas, sendo que não devemos nos limitar somente a utilização dessa 

metodologia para a interpretação dos fenômenos. 

Dentro desse contexto, com vários sujeitos que tivemos de “conquistar” para o alcance 

de nossos objetivos, vimos que a pesquisa em campo não é somente a tarefa de se chegar aos 

interlocutores com caderno e caneta, anotando as respostas depois de uma série de 

questionamentos. Pensando nisso, realizamos visitas às comunidades e, aos poucos, 

construímos o diálogo com as famílias do Pêga e Arrojado, apresentando as intenções da 

nossa pesquisa e a importância de estarmos no meio dos grupos, mesmo que não 

cotidianamente. Sobre a transparência das intenções do pesquisador no campo, seguimos o 

que Santos (1999) indica como forma de deixar se transparente aos sujeitos nossas reais 

intenções. Segundo este autor, começar a pesquisa deixando claro os princípios e os objetivos 

do trabalho, favorece o acesso às informações às vezes confidenciais e inclusive, pode 

facilitar que o pesquisador receba auxílio dos grupos pesquisados. 

A título de situarmos a nossa análise, apresentamos brevemente algumas informações 

sobre os territórios quilombolas, focos de nossa pesquisa. O Pêga está situado a cerca de 5 km 

da sede do município de Portalegre, e conta com um total de cinquenta e duas famílias; e a 

comunidade do Arrojado, situada a cerca de 9 km da sede de Portalegre, é composta por um 

total de quarenta e três famílias, segundo a Secretaria de Habitação e Assistência Social do 

município de Portalegre. O município conta com uma população de 7.320 habitantes, estando 

3.843 pessoas na zona urbana e 3.477 na zona rural, segundo o último Censo do IBGE de 
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2010, e está situado na região serrana do Oeste Potiguar. O mapa 01 apresenta a localização 

das duas comunidades pesquisadas: 

 

 

 

 

 

 

 

Para compreendermos as questões anteriormente levantadas e tentarmos atingir os 

objetivos propostos, utilizamos o conceito de território como central em nossa investigação e 

também o de lugar em seu sentido de ligação dos grupos com o espaço produzido, tendo em 

vista que os sentimentos de pertencimento e afetividade foram muito evidenciados pelos 

sujeitos de nossa investigação. Além de termos percebido que as comunidades estão inseridas 

numa lógica mais ampla, seja pelas relações de trabalho desenvolvidas em outros espaços, 

Localização dos territórios quilombolas do Pêga e Arrojado em 

Portalegre - RN 
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seja pela própria atuação do Estado, quando pensamos nas políticas públicas destinadas a 

esses territórios e aos seus sujeitos. Sobre as relações que não se limitam aos lugares, Massey 

(2000) aponta que as relações sociais estão mudando e estendem-se cada vez mais pelo 

espaço. O que dá a um lugar sua especificidade é o fato de ele se construir a partir de relações 

sociais particulares, que se articulam às redes de relações numa escala maior. Isso indica tanto 

o reforço dos sentimentos de localismo e identidade, bem como rupturas nessas 

características. 

Segundo Haesbaert (2009), não somente as relações de poder materiais de domínio do 

território são evidenciadas pelo poder político dos atores hegemônicos. Devemos também 

pensar o território como uma construção coletiva fundada em relações múltiplas de poder e 

nas territorialidades que respondem pelas redes de sociabilidades culturais e identitárias que 

também configuram o território para além de seus limites, exercendo um poder simbólico ou 

material, reforçando a noção de apropriação dessa parcela do espaço pelos membros que nela 

atuam diretamente. Considerando os territórios quilombolas como um campo de ação que 

vem de fora, ou seja, do Estado, pensamos também no seu caráter normatizado. Nesse sentido, 

devemos pensar na relação existente entre essas comunidades localmente organizadas, mas 

que mantêm relações com processos mais amplos. Sobre essa questão, Massey em texto sobre 

o sentido do global e o lugar, publicado em 2000, aponta que embora os lugares estejam 

inseridos no movimento que muitos autores chamam de compressão tempo-espaço, os grupos 

sociais e indivíduos posicionam-se de formas distintas frente a esse movimento, ficando 

alguns numa extremidade receptora menos ativa, visto que a forma como as pessoas agem e 

recebem influência no processo de compressão tempo-espaço é bastante diferenciada e 

envolve relações de poder.  

Se pensarmos nas formas de mobilização dos grupos quilombolas em favor do direito 

às terras coletivas, vários interesses estão postos, desde aqueles que pensam que esta ação 

pode favorecer a uns e outros não, dentro das comunidades até aqueles que não querem perder 

o direito de negociar sua terra com pessoas que não compartilham da vivência do grupo; e até 

mesmo aqueles que defendem a importância da titulação coletiva. Essa diferenciação de 

interesses, respondendo por uma mobilidade diferenciada, pode causar o enfraquecimento da 

ação daqueles que de certa forma já são enfraquecidos (MASSEY, 2000), principalmente se 

pensarmos na trajetória histórica de desfavorecimento das comunidades tradicionais de modo 

geral.  
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Tendo em vista que nossa análise tem como base as relações dos sujeitos em seus 

territórios e essa relação com os processos externos que nelas exercem influência, 

corroboramos com Gomes quando aponta que: 

 

 

O geógrafo deve se colocar na perspectiva de um observador privilegiado, 

capaz de interpretar. Ele dispõe, com efeito de elementos que o tornam mais 

sensível à compreensão da atividade humana, notadamente daquela que se 

exerce espacialmente. A representação espacial significa, aqui, mais do que 

uma simples indicação dos fenômenos; ela permite, com efeito, resgatar a 

inteligibilidade que os fatos espaciais adquirem quando são compreendidos a 

partir de seus contextos próprios. Os grupos humanos, quando se organizam 

espacialmente, não têm consciência explícita de todos os processos de 

significação que são atribuídos e vividos cotidianamente no espaço. A tarefa 

do geógrafo é, portanto, interpretar todo o jogo complexo de analogias, de 

valores, de representações e de identidades que figuram neste espaço 

(GOMES, 2003, p. 312). 

 

 

Esta gama de elementos de ordem complexa surge como um desafio para nossa 

pesquisa, se considerarmos a proposta de investigar a forma pela qual os sujeitos estabelecem 

relações que podem não expressar comunhão de interesses e, portanto, o surgimento dos 

conflitos que refletem as relações de poder no território. 

A complexidade da análise se expressa ainda se pensarmos a formação dos territórios 

quilombolas como um dos muitos caminhos que nos aparecem como confusos e necessários 

de aprofundamento. Quando partimos para compreender a sua dimensão cultural e as relações 

de conflito de interesses estabelecidos com base na posse da terra, outros desafios nos são 

apresentados. São caminhos que precisarão de bastante discussão e nos dispomos a fazê-lo, 

tendo na pesquisa qualitativa a forma mais coerente para realizar a aproximação com o nosso 

campo de estudo. 
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1.4 COLETA E PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO: SUA ANÁLISE E LIMITAÇÕES 

 

 

A pesquisa qualitativa não constitui uma metodologia de investigação genuinamente 

geográfica, mas, sobretudo dos antropólogos e sociólogos e é assim definida não por uma 

questão valorativa, como se esta permitisse o acesso às informações mais importantes, ou 

mais confiáveis do que a pesquisa quantitativa. O que diferencia uma da outra são fatores 

como a natureza da informação e o recorte espacial a ser pesquisado. Enquanto as pesquisas 

quantitativas se utilizam de dados estatísticos e escalas de análise um tanto quanto mais 

amplas, a pesquisa qualitativa prioriza a informação produzida em campo no diálogo com os 

sujeitos, como meio de produção da informação e, indica o trato de micro-escalas de análise 

(TURRA NETO, 2012).  

Pelo fato de serem as informações genuinamente de natureza discursiva, nesse tipo de 

pesquisa é necessário que o pesquisador pondere a forma de tratamento dessas informações, 

uma vez que os discursos podem negligenciar os fatos, ficando o pesquisador sujeito a se 

limitar à observação destes e a sua constatação imediata. Adentrar a realidade dos grupos 

quilombolas é aquilo que a pesquisa qualitativa possibilita, ou seja, entrar em contato com as 

formas de vivências desses grupos, sendo uma maneira de captar os discursos e as práticas 

que expressam relações de poder e conflitos, considerando a questão da regularização de suas 

terras como ação de responsabilidade de diversos agentes, bem como as relações sociais em 

que a identidade dos grupos se ressignifica. 

Acrescentando valor a nossa metodologia de investigação em campo, Richardson 

(1989) afirma que a pesquisa qualitativa auxilia a descrição aprofundada de determinado 

problema, a partir da análise de variáveis no sentido de compreender e classificar processos 

vividos por grupos sociais e as particularidades dos indivíduos. Acrescenta-se que pesquisas 

qualitativas de campo exploram as técnicas de observação e entrevistas devido à propriedade 

com que estes mecanismos penetram na complexidade de um determinado problema. Assim, 

a observação, que aqui não elencamos enquanto participante, quando utilizada de maneira 

adequada, pode conduzir a resultados consistentes que possivelmente não seriam examinados 

em estudos que utilizam técnicas diretivas. Não fazemos uso da observação participante como 

meio de investigação pelo fato do curto prazo que temos para a finalização da pesquisa, bem 

como por acreditarmos que os procedimentos de visitas periódicas a campo, conversando com 
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os moradores e entrevistando-os quando necessário, deram conta das necessidades de nossa 

pesquisa, sem necessariamente convivermos com os grupos. 

Pelas características apresentadas, tivemos na pesquisa qualitativa a base de produção 

das informações em campo, necessárias para o alcance de nossos objetivos. Através de seus 

desdobramentos, embasamo-nos em três formas de intervenção e investigação em campo que 

já citamos anteriormente e neste item abordamos cada uma delas: a pesquisa documental e 

bibliográfica no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte4, na Biblioteca Zila 

Mamede – UFRN (Natal), na Biblioteca Setorial Padre Sátiro – UERN (Pau dos Ferros), no 

cartório da cidade de Portalegre (pesquisa sobre os registros das terras das comunidades), bem 

como artigos, teses e dissertações produzidas.  

Realizamos entrevistas semi-estruturadas com questões abertas com os quilombolas e 

com os gestores do município, no intuito de investigar como esses sujeitos analisam a 

proposta da titulação das terras quilombolas possibilitando-nos construir um perfil das atuais 

condições de vida dos moradores do Pêga e Arrojado. Além disso, foram realizadas 

entrevistas para explorarmos a história oral dos grupos quilombolas sobre fatos ligados a 

presença de negros em Portalegre e a discriminação racial. A entrevista oral baseia-se na 

construção de perguntas elaboradas de maneira aberta, sem rigidez e com o intuito de 

estimular o relato de experiências sociais mais amplas carregadas de ideologias, sensações e 

verdades irrefutáveis para os sujeitos informantes. Nesse tipo de intervenção em campo, o 

relato do sujeito é privilegiado e a posição do entrevistador é bastante ativa no registro das 

informações (COLOGNESE e MÉLO, 1998). Escolhemos a história oral como uma das 

metodologias de intervenção em campo, pelo fato de considerarmos importantes os relatos 

dos quilombolas baseados na memória coletiva sobre seus territórios para podermos 

compreender os processos de identificação e pelo fato de a historiografia ser limitada no que 

se refere às influências dos escravos negros em Portalegre. 

A respeito das entrevistas, selecionamos o modelo de questões semi-estruturadas e 

abertas, no qual os sujeitos entrevistados são previamente selecionados e o pesquisador atua 

de forma mais ativa, munido de um roteiro mais ou menos ordenado de questões, sem limitar 

                                                           
4 Ressaltamos que não foi possível realizar pesquisa no acervo bibliográfico do Instituto Histórico Geográfico 

pelo fato de estar fechado para reforma. Realizamos pesquisa no acervo da Capitania das Artes em Natal- RN, 

porém não encontramos documentos e bibliografia sobre negros no oeste do Rio Grande do Norte, nem assuntos 

relacionados. 
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a capacidade de formular novas questões durante o diálogo, enriquecendo o texto 

(COLOGNESE e MÉLO, 1998).  

Na entrevista oral procuramos entrevistar os sujeitos com maior representação dentro 

do Pêga e Arrojado. Nas entrevistas semi-estruturadas, com o intuito de investigar as 

condições estruturais e socioeconômicas das comunidades, selecionamos o número de 20 

quilombolas, podendo aumentar a amostra, uma vez que a pesquisa é por saturação e nosso 

objetivo é atendido quando as respostas tornam-se repetitivas e semelhantes, mesmo contendo 

suas especificidades. Sobre esse tipo de análise, Gibbs (2009) relata que “uma das funções da 

análise qualitativa é encontrar padrões e reproduzir explicações” (GIBBS, 2009, p.19). Para 

tanto, nossa intenção é a de trazer uma explicação geral baseada no acúmulo de circunstâncias 

específicas que ora se assemelham e ora se diferenciam. A proposta nessa etapa foi a de 

entrevistar quilombolas com idade acima de 18 anos, para compreendermos como se 

posicionam em relação à titulação das terras e a avaliação das condições de vida na 

comunidade. 

Tivemos acesso ao processo de reconhecimento das comunidades Pêga e Arrojado por 

meio de documentos concedidos pela Fundação Cultural Palmares e isso representa um passo 

fundamental para analisarmos como as organizações quilombolas se uniram nesta causa e 

quais sujeitos estiveram envolvidos diretamente no reconhecimento.  

Buscamos registros de doação das terras das comunidades no cartório da cidade de 

Portalegre, mas esse documento não foi encontrado nos arquivos, pois as terras dos moradores 

são registradas de modo individual (propriedades privadas), muitas delas foram compradas a 

preços baixos pelos antepassados dos quilombolas, já que na época eram terras distantes de 

Portalegre e não tinham valor alto. Além disso, os artigos e dissertações produzidos sobre as 

comunidades, entre outras fontes, serviram-nos de base para juntamente com a história oral 

dos sujeitos, analisarmos os indícios de influências de origem africana na construção das 

comunidades, ressaltando que sempre tivemos cautela na análise dos fatos relatados, já que a 

história oral é uma leitura do passado pelo sujeito no presente e que a memória acionada nos 

relatos da entrevista oral é dinâmica, podendo alguns fatos terem sido inventados e outros 

esquecidos no diálogo. Salientamos que os trabalhos científicos já realizados nas 

comunidades são estudos fundamentais a serem abordados em nossas discussões, pois tiveram 

como base de construção a historiografia local e os relatos dos quilombolas. Acionar a 

memória e o relato das experiências passadas dos sujeitos por meio da história oral permite 
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criarmos relação com os documentos escritos, no sentido de proporcionarmos o diálogo entre 

as fontes de informação, sempre considerando as lacunas que a memória pode conter, já que é 

uma representação seletiva do passado. Segundo Ferreira e Amado: 

 

 

A memória é uma reconstrução psíquica e intelectual que acarreta de fato 

uma representação de um passado que nunca é aquele do indivíduo somente, 

mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, nacional. 

Portanto toda memória é, por definição, “coletiva” como sugeriu. [...]. Seu 

atributo mais imediato é garantir a continuidade do tempo e permitir resistir 

à alteridade, ao “tempo que muda”, às rupturas que são o destino de toda 

vida humana (FERREIRA E AMADO, 2006, p. 94 – 95). 

 

 

Constatamos que embora a memória possa ser relatada de maneira individual sendo 

uma interpretação do sujeito que relata, envolve também outros indivíduos, sendo também 

coletiva, e por isso, a leitura feita dessa história é divergente, não sendo compartilhada nos 

mesmos termos por toda a coletividade.  

Utilizamos a técnica de gravação das entrevistas, pois acreditamos ser essa a forma 

mais segura para não corrermos o risco de perder qualquer depoimento dos sujeitos. Além 

disso, utilizamos um caderno de anotações para registrarmos a situação em que as pessoas 

foram entrevistadas, como horário, lugar, quantas pessoas estavam presentes, como elas se 

posicionaram diante das questões e durante o diálogo e quais as possíveis intenções de suas 

respostas. Acreditando que todas essas circunstâncias podem exercer influência nas respostas 

dos sujeitos, optamos por transcrevê-las destacando no decorrer da dissertação os principais 

relatos e trechos que apresentam detalhes mais precisos sobre, dentre outras questões, a 

titulação das terras. Com base nestes e nos demais trechos, fizemos uma leitura do grau de 

importância e de quais interesses por trás da recusa ou aceite desse direito. Para Gibbs (2009), 

a transcrição deve ser uma tentativa bem-sucedida e cuidadosa de captar alguns aspectos da 

entrevista que lhe deem uma visão ampla sobre a investigação.  

Referente às entrevistas realizadas com o poder público, nas figuras dos gestores do 

município, procuramos levantar questões sobre o tipo de assistência dada a essas 

comunidades, no sentido de melhorar as condições de vida dos quilombolas e presumir sobre 

quais mudanças podem vir com a titulação das terras coletivas, entre outras. 
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Com a conclusão das entrevistas nas comunidades e nos órgãos públicos, foi possível 

obter argumentos para compreendemos como ambos entendem a política pública de titulação 

das terras, sua importância e o desenvolvimento de ações para o não estancamento do 

processo. Igualmente tivemos o auxílio de dados secundários coletados junto ao INCRA, 

IBGE, Fundação Palmares, MDS, entre outras fontes. 

Traçado nossos caminhos teórico-metodológicos, no primeiro capítulo da dissertação 

discutimos a relação entre identidade e o direito à propriedade coletiva das terras, 

apresentando uma análise sobre o caráter político atribuído aos grupos e terras de tradição 

remanescente quilombola, sobretudo após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Ainda neste capítulo discutimos de que forma as identidades dos grupos quilombolas do Pêga 

e Arrojado são declaradas ou impostas por meio dos seus discursos e práticas, considerando 

essas formas de identificação enquanto meios fundamentais de inserção nas políticas públicas 

elaboradas para as comunidades remanescentes quilombolas. 

No segundo capítulo, discutimos as influências das matrizes africanas na constituição 

dos territórios quilombolas no Rio Grande do Norte, mostrando as diferenciações do processo 

de inserção dos negros no território potiguar, bem como trazemos indícios sobre a formação 

dos territórios quilombolas do Pêga e Arrojado baseados em documentos e na história oral dos 

quilombolas. 

No terceiro capítulo apresentamos os relatos dos quilombolas sobre a titulação de suas 

terras, através dos quais pudemos construir uma interpretação sobre a forma como estão 

organizados os grupos do Pêga e Arrojado em favor do direito às terras coletivas. Além disso, 

apresentamos aspectos gerais das comunidades e as ações implementadas nos territórios 

quilombolas pelo Estado na representação direta do poder público municipal de Portalegre – 

RN. 
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CAPÍTULO 2 - A POLITIZAÇÃO DE TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS: A 

IDENTIDADE E O DIREITO À PROPRIEDADE DAS TERRAS COLETIVAS 

 

 

Utilizamos o termo “Politização de Territórios Quilombolas” no sentido de que as 

relações de poder político têm a terra como sua base de difusão e representam um jogo de 

interesses múltiplos em que grupos quilombolas e o Estado configuram formas de poder no 

território. Relações de poder acionadas numa ordem social localmente organizada, a partir 

daquilo que Raffestin (1993) chamou de “vivido territorial” - os objetos, os símbolos e os 

valores atribuídos a estes ao longo da construção físico-social do território. Também o poder 

diz respeito às relações econômicas e políticas de modo específico e faz referência ao 

território como campo do exercício da política do Estado e dos interesses de controle desse 

território. Daí as múltiplas relações que coexistem, tendo em vista que o mesmo território de 

atuação política por parte do Estado é também o território do exercício do poder simbólico 

que permeia as relações sociais responsáveis por territorializá-lo do ponto de vista da cultura 

desses grupos. 

Juntamente ao termo Politização de Territórios Quilombolas, trazemos uma discussão 

sobre identidade, considerando que este é um elemento diretamente ligado a essa política 

pública, principalmente pela mobilização dos grupos com base em uma identidade, pautada 

em interesses de acesso aos benefícios contidos na constituição e demais programas 

destinados às comunidades étnicas quilombolas. 

A política de titulação de terras quilombolas constitui uma das ações de reparação da 

histórica desigualdade no acesso a terra que caracterizou a colonização e o domínio das terras 

brasileiras. Assim, é inevitável pensarmos nas políticas públicas agrárias, em que a titulação 

de terras quilombolas é uma delas, sem recordarmos a histórica desigualdade na posse das 

terras brasileiras. Veremos mais à frente que as comunidades que pesquisamos caracterizam 

um caso diferenciado de acesso à terra, no qual todos os moradores têm suas terras 

particulares registradas em cartório. Mesmo não estando inseridas em uma realidade de 

conflito por terra, acreditamos ser necessário discutir as tensões que envolvem essa ação 

política de direito social na realidade agrária brasileira. 

São uma herança histórica os inúmeros conflitos com base no interesse pela terra no 

Brasil, de modo específico, destacamos o MST e os conflitos indígenas como os principais 
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responsáveis pelas tensões sociais que caracterizam os debates sobre o direito à terra. Não 

menos importante, mas possuindo outras características, as comunidades tradicionais 

quilombolas também se enquadram na discussão sobre a politização da terra aqui proposta. 

Atribuímos esse termo à discussão da terra no sentido de destacar seu valor político acentuado 

após os marcos jurídicos que modificaram o papel do Estado e os direitos e deveres da 

sociedade civil. De acordo com Moraes (1999), a Constituição Federal de 1988 abrange uma 

série de princípios gerais, fundamentais e jurídicos, que orientam e fundamentam nosso 

sistema político, o modelo de Estado e a ordem econômica e social. Entre estes está o 

princípio da função social da propriedade da terra. 

Nesse sentido, pretendemos discutir neste capítulo a política de titulação de terras 

quilombolas de modo a não nos limitarmos ao discurso hegemônico de que essa política 

pública constitui tão somente uma forma de ressarcir os grupos sociais que historicamente 

foram desfavorecidos.  

 

 

2.1 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A NORMATIZAÇÃO DOS 

TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS 

 

 

Cada vez mais a questão quilombola entra em pauta nos debates acadêmicos, 

atingindo diversos setores da sociedade. Esse fato contribui para a ampliação das discussões 

sobre a questão, favorecendo a abertura para a visão dos diferentes processos que resultaram 

na formação de comunidades quilombolas no Brasil. O debate se expandiu tanto que nas 

últimas décadas vários autores utilizam termos para caracterizar os grupos quilombolas, tais 

como: comunidades negras rurais, territórios de pretos, territórios do povo negro ou 

comunidades remanescentes de quilombos5. Em nosso trabalho, optamos por denominá-las de 

territórios quilombolas, considerando o sentido jurídico do termo enquanto campo de ação do 

Estado e das políticas públicas direcionadas a esses grupos, bem como no sentido de 

apropriação do espaço por pessoas que de maneiras diferenciadas se reconhecem enquanto 

quilombolas.   

                                                           
5 Ver Ratts (2000/2003), Anjos (2004) e Monteiro e Garcia (2012). 
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As contribuições dos estudiosos das Ciências Humanas, sem dúvida ampliaram a visão 

sobre a formação desses grupos, embora ainda exista resistência ou até mesmo 

desconhecimento da sociedade sobre esses territórios. De acordo com Anjos (2004), a questão 

negra ganha força no Brasil junto com o debate sobre o campesinato brasileiro, em seguida 

associado às ações do Movimento Negro Unificado, dando impulso para a criação de leis que 

atribuem direito à propriedade da terra. Há que se citar as ações desenvolvidas pela 

Associação Brasileira de Antropologia (ABA), com o desafio de dar força ao debate sobre a 

questão quilombola e de ressignificar os termos que caracterizam a formação desses grupos, 

como forma de ampliação da visão sobre os diversos processos de sua formação, com vistas a 

facilitar o processo de reconhecimento frente à Fundação Palmares.  

Por detrás de toda essa construção conceitual dos territórios quilombolas e dos 

caminhos metodológicos traçados para a sua análise, existe um jogo político bastante forte 

inerente a essa questão. Embora a discussão se direcione para uma nova conceituação do 

termo quilombo, diferente daquela definida pelo Conselho Ultramarino de 1740, o interesse 

está sempre voltado para o direito à terra. Até a própria construção de uma identidade 

quilombola, está muitas vezes pautada, implicitamente, no discurso de caráter político de 

interesse pela terra como um elemento importante para a materialização das práticas culturais 

dos grupos e como meio de acesso a uma série de políticas públicas destinadas a esses grupos.  

A proposta aqui não é a de elaborar um caminho para solucionar o problema da 

concentração de terras e da regularização dos territórios quilombolas. O que pretendemos com 

esse quadro geral apresentado sobre o problema é situá-lo e apresentá-lo como resultado de 

um processo complexo que necessita de debate e ação conjunta do Estado e dos demais 

agentes ligados à questão fundiária. 

 Salientamos que a formação do território brasileiro baseou-se principalmente em 

disputas políticas e econômicas, tendo nas diferenças culturais o ponto de separação entre o 

explorado e o explorador. De modo específico, a região Nordeste, inicialmente colonizada 

pelos portugueses e holandeses, constituiu um espaço dominado não só pelo interesse da 

exploração da terra e do lucro que viria dela, mas também, pela exploração da própria mão-

de-obra disponível na época, a indígena e em seguida a escrava negra (GUIMARÃES, 1989). 

Não é intenção adentrar nos fatos que explicam a desigual distribuição de terras no Brasil, 

mas há que se destacar que tendo como base de formação territorial o sistema capitalista 

mercantil e em seguida financeiro, a estrutura fundiária capitalista configura a forma mais 
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cruel de submissão das populações menos favorecidas e sem acesso à propriedade da terra. De 

acordo com Guimarães (1989, p. 34) “a estrutura agrária existente em nosso país foi desde os 

mais remotos tempos, e continua sendo, capitalista”. Por assim ser, um questionamento surge 

e insere a terra pertencente às comunidades quilombolas. No caso das comunidades que 

pesquisamos, nas quais os moradores têm suas propriedades particulares, será de fato 

interesse dos quilombolas terem a terra titulada em nome da comunidade, impossibilitando a 

venda ou a troca de sua propriedade? Essa é uma discussão mais complexa do que parece, 

pois envolvem interesses econômicos, políticos e também afetivos, sobretudo se pensarmos 

que essas terras, em muitos casos, têm valor simbólico por serem adquiridas por herança 

familiar. 

O domínio das terras brasileiras ocorreu por meio da implementação de estratégias de 

políticas que elencamos em quatro etapas, como as mais importantes no contexto da formação 

dos grandes latifúndios e da desigual apropriação das terras ao longo do tempo. Observemos o 

quadro abaixo, que trata de quatro etapas das principais leis agrárias do Brasil: 

 

 

Quadro 01. Principais Leis Agrárias do Brasil 

Lei Agrária Período Características 

Sesmarias Séculos XVI a XIX Concessão de terras para 

colonizar o Brasil 

Regime de Posses 1822 a 1850 Ocupação com cultura 

efetiva. Aquisição de 

domínio 

Lei de Terras 1850 a 1964 Regulamenta a propriedade 

privada e confirmou o poder 

do governo imperial sobre as 

terras devolutas 

Estatuto da Terra 1964 a 1988  Compete à União legislar 

sobre o direito agrário 

Constituição de 1988 1988 até hoje Dever do Estado, direito 

público. Baseia-se na função 

social da propriedade rural. 
 Fonte: Baseado em Pinto (2012). Políticas Públicas e Desigualdades Sociais. 

 

 

Se nos propomos a discutir a instalação e desenvolvimento de uma política pública, 

inevitavelmente devemos nos remeter ao contexto histórico e político em que as leis acima 
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apresentadas foram pensadas e executadas. Percebemos que a Lei de Terras, regulamentando 

a terra enquanto propriedade privada, atribuiu a ela o caráter de renda capitalizada, 

restringindo o acesso à terra àqueles que pudessem comprá-la ou legalizá-la em cartório. 

Nesse período do auge da abolição da escravatura, o trabalhador negro “ex-escravo” torna-se 

“trabalhador livre”, sem que a economia da grande fazenda fosse prejudicada (PINTO, 2012). 

Percebemos nesse sentido que o negro no Brasil ficou relegado apenas a uma mudança em sua 

denominação e raros foram os casos em que estes conseguiram comprar pequenos lotes de 

terras por preços irrisórios, devido a sua localização e baixa capacidade produtiva, ou aqueles 

casos em que receberam doação dos donos de terras, como ocorreu nas comunidades em que 

pesquisamos onde atualmente a propriedade é assegurada por herança ou legado das famílias. 

Essa forma de gerenciar a propriedade rural no Brasil em certa medida suscitou 

mobilizações no campo por aqueles que não estavam satisfeitos com esse modelo de uso das 

terras. Como forma de apaziguar as mobilizações das ligas camponesas e dos sindicatos 

rurais, foi instaurado no Brasil, o Estatuto da Terra no período do regime militar, a fim de 

disciplinar o uso e ocupação das terras visando o desenvolvimento de uma Reforma Agrária 

brasileira que, até os dias atuais, desenvolve-se de maneira bastante lenta, sob 

responsabilidade direta do INCRA. 

Com a sanção da Constituição Federal de 1988, teoricamente instituída para assegurar 

alguns dos direitos negligenciados à determinadas parcelas da sociedade ao longo do tempo, 

tendo como base de fundamentação a redemocratização do Brasil com a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária e a redução das desigualdades sociais e regionais, o INCRA 

efetivamente se tornou parte do arranjo burocrático-institucional para a execução das políticas 

de reforma agrária no Brasil. Atualmente, subordinado ao Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), o INCRA desenvolve políticas públicas de regularização fundiária, obtenção 

de terras e criação de assentamentos e desenvolvimento de projetos de assentamentos 

(PINTO, 2012). Não menos importante que estas ações, o INCRA também lida diretamente 

com o processo de titulação das comunidades reconhecidas enquanto quilombolas pela 

Fundação Cultural Palmares.  

Um dos principais quesitos instaurados pela Constituição sobre as questões fundiárias 

e que é de interesse direto de nossa pesquisa é a garantia do acesso à propriedade coletiva das 

terras às comunidades tradicionais quilombolas, com base no art. 68 das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Reforçada pelo Decreto 4.887/2003 que regulamenta o 
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procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação, essa 

tarefa passou a ser de responsabilidade de órgãos vinculados ao Estado, sendo eles o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, em parceria com a Fundação Cultural 

Palmares. 

No entanto, embora o acesso à propriedade coletiva das terras seja um direito 

assegurado pela constituição, enfrenta um arranjo burocrático que torna o acesso a essas terras 

um processo bastante lento. Além disso, os próprios quilombolas podem se manifestar a favor 

dessa garantia ou contra esse benefício. O jogo de interesses que rodeia a política de titulação 

das terras quilombolas será apresentado no decorrer do trabalho. Veremos que embora os 

empasses ocorram em virtude da própria política do Estado, não somente ocorrem por esse 

motivo, mas devido aos interesses divergentes existentes dentro das comunidades, que muitas 

vezes não comungam das mesmas opiniões e podem tornar o processo ainda mais lento e 

complexo. 

Por se tratar de uma ação conjunta em que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

o INCRA, a Fundação Palmares e o próprio governo nas instâncias municipal e estadual estão 

envolvidos, a política de titulação de territórios quilombolas é extremamente burocrática pela 

própria forma de aquisição das terras brasileiras ao longo do tempo, o que dificulta o 

andamento dos processos. Além disso, pela força da conjuntura política brasileira e de modo 

específico no nordeste, em que o coronelismo exerceu forte influência na apropriação das 

terras e no andamento das ações políticas dos estados, não se trata de uma política de simples 

resolução.  Vários sujeitos que representam o poder no território, em graus diferenciados, 

estão envolvidos, a começar pelos próprios quilombolas, já que o processo de titulação tem 

início a partir da auto-declaração de suas identidades na maior parte dos casos, devido à 

própria autonomia e consciência que os grupos quilombolas vêm ganhando ao longo do 

tempo. De acordo com Arguedas: 

 

 

O conjunto de atores sociais, políticos e institucionais que interveem no 

processo de reconhecimento de um território e uma identidade configuram 

relações complexas e às vezes contraditórias e conflitantes. Por exemplo, as 

comunidades quilombolas, em procura de sua autonomia, devem passar por 

uma série de procedimentos técnicos, administrativos e às vezes judiciais, 

involucrando diversos órgãos governamentais e outros agentes. Através da 

ação de grupos organizados da sociedade civil, especialmente o Movimento 
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Negro, se conseguiu incluir os grupos quilombolas dentro das políticas 

públicas, mas isso não garante o reconhecimento real na materialidade da 

vida cotidiana (ARGUEDAS, 2013, p. 16). 

 

 

Nesse sentido, faz-se necessário discutirmos o caráter normativo instituído a esses 

territórios, tendo em vista que são lócus da ação de órgãos vinculados ao poder que o Estado 

de maneira geral exerce no território. Pela Constituição Federal, não somente o território das 

comunidades de negros passa a ter valor normativo, mas também a identidade desses grupos 

adquire valor político frente às normas legislativas instituídas pelo Estado democrático. 

Sobre a questão da autoatribuição étnica dos grupos quilombolas, destacamos a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADIN 3239/2004), desencadeada pelo antigo Partido da 

Frente Liberal, atual Democratas, contra o Decreto 4887/2003, que regulamenta a titulação 

das terras quilombolas. A ação questiona o critério de autoatribuição na definição das 

comunidades remanescentes de quilombos, alegando que as informações fornecidas pelos 

quilombolas necessitam de marcos que as tornem objetivas (CPISP, 2013). 

A ação comandada contra o decreto que reforça o direito às terras coletivas às 

comunidades quilombolas, funciona como mais uma forma de retardar ou negar o que é de 

direito desses grupos em favor de manter o poder dos latifúndios e, das oligarquias políticas e 

econômicas, que caracterizam a forma de propriedade da terra em todo o Brasil e de modo 

específico, no nordeste. 

 A visibilidade que as comunidades quilombolas têm ganhado a partir do movimento 

negro unificado incomoda alguns setores políticos do nosso país que, mesmo sabendo das 

influências evidentes de antepassados escravizados negros na formação dessas comunidades, 

lutam para negar o direito à manutenção de sua cultura de maneira geral, o que evidentemente 

não é a cultura de um século atrás, desde quando a escravatura foi abolida. Essa visão 

engessada de que as comunidades devem permanecer e resguardar traços genuinamente 

africanos limita a análise dos modos de vida desses sujeitos, bem como das diferentes formas 

de aquisição e ocupação de suas terras, e os coloca em uma situação de extrema exclusão 

social. Essa mesma visão engessada dos fatos é utilizada como instrumento de combate aos 

direitos dos grupos negros. O argumento é o de que se elas não mais possuem todas as 

práticas culturais de séculos passados e não podem provar o parentesco com antigos escravos, 

não podem ter direito à terra. Trata-se de um argumento que reduz e marginaliza ainda mais 
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esses grupos, como se eles não tivessem o direito e não estivessem inseridos na dinâmica 

social que transforma todos os espaços, a começar pelos seus próprios locais de vivência. 

Tornando-se um sujeito político localizado em uma dada porção do espaço que não 

limita às relações com outros lugares, os territórios quilombolas se inserem na discussão de 

território feita por Haesbaert, que acreditamos ser bastante coerente para compreendermos o 

funcionamento das relações sociais nos territórios do Pêga e Arrojado - o território em uma 

perspectiva materialista e também culturalista. 

Discutimos o território destacando duas das vertentes defendidas por Haesbaert 

(2001) para a sua compreensão, são elas: a vertente jurídico-política na qual o Estado 

funciona como um instrumento de ordenamento das relações de poder e, portanto, do 

território como espaço onde estas se materializam; as políticas públicas destinadas aos 

territórios quilombolas como formas mais evidentes de intervenção do Estado nesses 

territórios; e a vertente culturalista, sendo estudada a partir da ligação simbólica e afetiva que 

um grupo tem com o seu espaço vivido. Outros autores comungam da ideia de território 

exposta por Haesbaert, dentre eles Albagli (2004) ao destacar que o território pode adquirir 

significados distintos dependendo de sua formação socioespacial. Estes significados 

caracterizam o território a partir de variadas dimensões: sociopolítica, que reforça a noção de 

poder a ele atribuída como destacamos inicialmente; além das dimensões física, econômica e 

simbólica. Vemos que por ser uma construção social, o território adquire características 

diversas que, em conjunto, lhe dão movimento, permitindo transformações a partir da ação 

dos sujeitos em seu conteúdo, seja ele político, econômico, simbólico (cultural) ou físico. 

Sem dúvida, a forma de legislar a questão fundiária no Brasil após a Constituição, 

reforçou o caráter político do acesso à terra e do direito a sua propriedade, suscitando maior 

capacidade de mobilização dos sujeitos diretamente beneficiados pelas novas leis e 

aumentando a quantidade de políticas públicas direcionadas aos grupos sociais rurais, sejam 

eles quilombolas, ribeirinhos, indígenas, assentados rurais, entre outros. No entanto, o acesso 

aos benefícios disponíveis pelas novas leis agrárias e fundiárias é dificultado pela burocracia 

do arranjo político brasileiro em que a elite política na maioria das vezes é também a elite 

agrária. Corroboramos com Guimarães (1989, p. 38) ao relatar que “a redistribuição da terra, 

a divisão da propriedade latifundiária não é uma simples operação aritmética, uma reparação 

de injustiças ou uma medida de assistência social”.  
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O território o qual estamos nos referindo em nosso trabalho é o lugar de ação do 

Estado e por isso tem caráter normativo controlado por ações que vêm de fora e também se 

manifestam como lugar de vivência dos grupos negros e de construção de sua identidade, 

sendo o conceito de lugar também fundamental para compreendermos as relações 

desenvolvidas no Pêga e Arrojado. 

Vale salientar que de acordo com o documento do Programa Brasil Quilombola - PBQ 

(2008), alguns estados contam com legislação própria para gerenciar os processos de titulação 

dos territórios quilombolas identificados em suas respectivas regiões administrativas: 

Maranhão, Bahia, Rio Grande do Norte, Goiás, Pará e Mato Grosso. Embora o Rio Grande do 

Norte não tenha número elevado de comunidades reconhecidas, o estado tem autonomia para 

gerenciar seus processos. Os demais estados contêm os maiores números de comunidades 

certificadas e com processos abertos no INCRA. 

Sendo extremamente burocrática, a política de titulação de terras quilombolas está 

dividida em etapas que requerem tempo para serem analisadas e investigadas. Apresentamos a 

seguir um fluxograma construído com base em informações do Programa Brasil Quilombola 

(2012), contendo as principais etapas do processo de reconhecimento e titulação dos 

territórios quilombolas no Brasil. 
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Fluxograma 01: Etapas do Processo de Titulação das Terras Coletivas de Comunidades  

Quilombolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baseado no documento do Diagnóstico do Programa Brasil Quilombola, 2012. 
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São várias as exigências em cada uma das etapas, para que a comunidade alcance a 

titulação. Merece destaque a fase da elaboração do Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação (RTID), com todas as informações sobre população, aspectos físicos do local em 

que estão situadas as comunidades, o levantamento fundiário sobre a situação de posse das 

terras, entre outras questões que afetam o andamento do processo. Outro ponto importante é a 

etapa sobre o decreto de desapropriação dos imóveis. De acordo com as informações do 

INCRA (2012): 

 

 

No caso do território se localizar em terras públicas, esta etapa é 

desnecessária. Em sendo terras da União, esta será titulada pelo INCRA ou 

pela SPU. Em sendo terras estaduais ou municipais, a titulação cabe ao 

respectivo ente da federação. Por outro lado, no caso da área quilombola 

estar localizada em terras de domínio particular é necessário que o 

Presidente da República edite um Decreto de Desapropriação por Interesse 

Social de todo o território. A partir daí, cada propriedade particular 

pertencente a não quilombola da área deverá ser avaliada por técnico do 

INCRA, após o que será aberto o respectivo procedimento judicial de 

desapropriação e indenização do(s) proprietário(s). A indenização se baseia 

em preço de mercado e ocorre em dinheiro, pagando-se o valor da terra nua e 

das benfeitorias para os títulos válidos e apenas das benfeitorias no caso de 

títulos inválidos ou área de domínio sem título correspondente. Na 

atualidade existem 42 Decretos publicados, desapropriando 484.344,1560 ha 

em benefício de 5.398 famílias (INCRA, 2012). 

 

 

Não temos informações sobre a desapropriação de terras no Rio Grande do Norte em 

favor da titulação dos quilombolas. Mas acreditamos ser esta uma ação importante para o 

andamento dos processos, tendo em vista a enorme concentração fundiária característica do 

processo histórico da posse de terra no estado6.  

Por ser coletivo, o título é pró-indiviso e posto em nome das associações que 

legalmente se encontram obrigadas a inserirem a cláusula de inalienabilidade, 

imprescritibilidade e de impenhorabilidade no título, o qual deverá ser registrado no Serviço 

Registral da comarca de localização do território (PBQ, 2008). 

Vários questionamentos surgem quanto ao direito dos declarados quilombolas às 

terras. Segundo Leite (2000, p. 334), “Os negros, diferentemente dos índios – considerados 

                                                           
6 Ver França e Medeiros (2002) “Estudo Comparativo da Estrutura Fundiária do Rio Grande do Norte Período 

1985-1995. 
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como ‘da terra’ –, enfrentaram muitos questionamentos sobre a legitimidade de apropriarem-

se de um lugar, cujo espaço pudesse ser organizado conforme suas condições, valores e 

práticas culturais”. Essa identidade muitas vezes não é declarada por alguns membros das 

comunidades, pelo próprio desconhecimento de sua história, sendo imposta por outros como 

forma de tentativa de acesso aos direitos destinados a esses grupos. Assim, a identidade atua 

como o ponto principal de reivindicação dos direitos que lhes são destinados pela 

Constituição Federal. 

Não consideramos essa ação de alguns grupos quilombolas como uma forma de 

manipulação da identidade, mas como uma tomada mínima de consciência que vem 

impulsionando muitas comunidades a buscarem alguns de seus direitos. Se forem 

reconhecidas por uma herança de trabalho escravo e cultura afrobrasileira, esses grupos 

devem utilizar essa identificação para garantir o básico para o melhoramento de suas 

condições de vida, uma vez que sabemos que muitas das políticas destinadas a esses grupos, 

constantes no documento do Programa Brasil Quilombola, não se emanciparam do papel. 

Estar entre os territórios reconhecidos não garante que os direitos destinados a essas 

comunidades sejam de fato assegurados, visto que muitas delas não têm acesso aos direitos 

básicos como acesso a água, educação e saúde. De acordo com o documento do PBQ (2008), 

apesar da existência e extensão da bibliografia no campo jurídico, antropológico, histórico e 

geográfico sobre comunidades quilombolas no Brasil, o tema da regularização fundiária para 

essas comunidades conta com uma gama de argumentos que invocam o desconhecimento, a 

insegurança jurídica, bem como a falta de acordo sobre os conceitos para caracterizar as terras 

ocupadas e sua autodefinição, que dificultam a garantia da propriedade coletiva para a defesa 

da manutenção de uma realidade miserável, que perdura desde meados do século XIX, 

quando foi sancionada a Lei de Terras. 

Tendo sido o quadro brevemente apresentado, entramos na discussão do andamento 

dos processos de titulação dos territórios quilombolas do estado do Rio Grande do Norte, 

destacando os dois territórios focos de nossa discussão. 

 

 

 

 



POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS: 

IDENTIDADES E TERRITORIALIDADES NEGRAS EM PORTALEGRE – RN 2014 

 

 

 

47 

2.2 REGULARIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS DO RIO GRANDE DO 

NORTE: ANDAMENTO E EMPASSES NOS PROCESSOS 

 

 

Poucos autores na atualidade investigam a importância que o trabalho escravo negro 

teve no âmbito das atividades econômicas do Rio Grande do Norte e na constituição dos 

territórios quilombolas reconhecidos atualmente no estado. Entre eles, destacamos Monteiro 

(2010), Cavignac (2003 e 2007), Moraes (2003 e 2005), entre outros, sendo que a maior parte 

de suas pesquisas está voltada para as comunidades da região do Seridó. 

São vinte e um territórios quilombolas no Rio Grande do Norte, reconhecidos pela 

Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cultura, em parceria com a Diretoria de 

Proteção ao Patrimônio Afro-brasileiro. Vejamos o mapa 02 a seguir, em que espacializamos 

esses vinte e um territórios. Nele, veremos que quatro ainda não apresentam processo aberto 

no INCRA, talvez pela ausência de articulação dos representantes quilombolas ou pela própria 

burocratização das ações organizadas por etapas, atribuindo a vários órgãos a 

responsabilidade de analisar e participar dos processos de regularização. Diretamente o 

INCRA em parceria com o MDA e a Fundação Palmares são os órgãos que discutem a 

questão, mas, também, a Comissão Pró-Índio de São Paulo apresenta dados referentes às 

comunidades no Brasil e seus processos de titulação. Isso demonstra que a regularização das 

terras é uma ação que envolve diversos órgãos ligados ao Estado, sendo fundamentalmente 

uma discussão de caráter político, pensando nos interesses inerentes a esta ação e na força 

política que os sujeitos envolvidos e organizados exercem.  
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Em nosso trabalho discutiremos de que forma as comunidades Pêga e Arrojado estão 

mobilizadas em relação a esse direito e qual é o posicionamento dos quilombolas sobre a 

importância de se ter as terras tituladas em favor da coletividade. 

 Com base na documentação referente ao reconhecimento das comunidades Pêga e 

Arrojado junto a Fundação Cultural Palmares (Anexo A e B), a abertura do processo de 

reconhecimento da comunidade Pêga teve início em 17 de maio de 2006 com uma solicitação 

feita pelo então presidente da Associação Quilombola do Pêga: Francisco Edvan de Bessa, à 

Diretoria do Patrimônio Afro-brasileiro, que trabalha em parceria com a Fundação Cultural 

Palmares, no reconhecimento das comunidades. Atualmente tivemos informações de que a 

representante da comunidade é Antonia Maria de Jesus.  

O processo de reconhecimento da comunidade Arrojado teve início em 07 de 

dezembro de 2006. No documento de reconhecimento, a comunidade Pêga é citada no item 

que trata das condições de vida dos quilombolas de Portalegre. Um fato que merece atenção é 

o de que embora o território do Arrojado e Engenho Novo sejam comunidades rurais distintas, 

foram reconhecidas como uma só pelo fato de que segundo os próprios moradores, grande 

parte deles migrou do Engenho Novo para o Arrojado, por se tratarem de áreas limítrofes. 

Tanto é que no site da Fundação Palmares as duas comunidades estão enquadradas em um 

único processo de reconhecimento.  

Além disso, o documento de solicitação de reconhecimento redigido pela presidente da 

Associação Quilombola do Arrojado: Marlúcia Ribeiro de Bessa, também solicita algumas 

melhorias para as comunidades, a exemplo da construção de banheiros, melhoria das 

habitações, construção de uma cooperativa de produtores, entre outras necessidades. Algumas 

destas melhorias já são possíveis de ser identificadas nas comunidades, como apresentaremos 

no último capítulo do presente trabalho.  

Quando se trata de trabalho no campo e geração de renda para as famílias, é unânime o 

relato dos quilombolas de que a falta de oportunidade de trabalho fixo tem ocasionado a 

migração de grande parte dos jovens das comunidades para as cidades da região e de outros 

estados. De acordo com Scarlato (2011), os movimentos migratórios causam tanto uma 

ruptura do sujeito com o seu lugar de origem, quanto o seu processo de reintegração em um 

novo ambiente com costumes diferenciados daquele de origem. Corroborando com esse 

pensamento, Turra Neto aponta que: 
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Pelo fato de uma pessoa estar num determinado lugar e num determinado 

tempo, participa de redes de sociabilidade que lhe permitirão construir seus 

referenciais e lhe ordenarão o mundo. Estes podem vir a se transformar 

quando a pessoa muda de lugar e já está mais madura, participando assim de 

um outro contexto e recebendo, deste, suas influências. Assim, as pessoas se 

constroem, constroem grupos de referência e sociabilidade, seus lugares de 

encontro e constroem também o mundo para si (TURRA NETO, 2001, p. 

226). 

 

 

No documento de solicitação de abertura do processo, vimos que uma Associação 

Quilombola é citada e se localiza na comunidade Pêga. Essa associação também foi citada 

como a responsável pela abertura do processo do Arrojado. No entanto, no contato com as 

comunidades durante a pesquisa de campo, não descobrimos o local onde funciona a sede da 

associação, e os moradores também desconhecem essa informação, deixando essa lacuna em 

nossa análise e a falta de explicação sobre a presença de uma associação no documento de 

abertura do processo e a suposta inexistência da mesma durante a pesquisa de campo. 

Em uma de nossas conversas sem o uso do gravador, realizada em janeiro de 2014 

com uma moradora da comunidade Arrojado, obtivemos um relato bastante interessante. Não 

citaremos o nome da moradora que nos informou não saber quem escolheu a representante da 

comunidade para que ficasse à frente dos problemas e do processo de titulação e que, a sua 

escolha para representar os moradores possivelmente tenha sido por influências políticas, pois 

os moradores em momento algum foram comunicados sobre a escolha dela para representá-

los e não houve reunião para que fosse tomada essa decisão. Além disso, a moradora afirma 

que nada do que é discutido nas reuniões que ocorrem na capital do estado, juntamente com o 

INCRA sobre os grupos quilombolas, é repassado à comunidade. 

Essa reclamação nos foi feita e pelo fato de não conseguirmos ter contato com a 

representante da comunidade do Arrojado, bem como da comunidade Pêga. Tomamos a fala 

dessa moradora como fundamental para percebermos os pequenos conflitos que existem no 

grupo e que de alguma forma influencia em seu enfraquecimento no que se refere à 

conscientização de seus direitos. 

A existência de uma associação com a presença de um representante, não garante que 

os direitos dos quilombolas sejam garantidos em sua totalidade, até mesmo pelo fato do jogo 

político que subordina esses grupos em determinados municípios do interior dos estados 

brasileiros, em que as oligarquias exercem força econômica e política muito forte. O fato de 
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as comunidades possuírem representantes que levem ao conhecimento dos moradores a 

importância que a causa quilombola tem frente às desigualdades no acesso aos direitos 

básicos, sem dúvida é um importante passo na tomada da consciência desses grupos. No 

entanto, essa representatividade das comunidades do Pêga e Arrojado através de seus 

representantes ainda é bastante débil. Sobre a exigência e importância da existência de uma 

Associação Quilombola frente à regularização, Arguedas comenta que: 

 

 

Um dos motivos pelos quais se exige a existência de uma associação é 

porque no momento de emitir o título ele é feito ao nome daquela. Este fato 

tem implicações importantes do ponto de vista da territorialidade. Em teoria, 

a terra não pertence a indivíduos, mas ao grupo, à comunidade como um 

todo. A titulação é coletiva e indivisa, ou seja, não pode ser dividida nem 

vendida, é de usufruto exclusivo da comunidade para garantir sua 

manutenção e reprodução material-cultural (ARGUEDAS, 2013, p. 09). 

 

 

Nas comunidades do Pêga e Arrojado não conseguimos perceber um engajamento dos 

representantes no processo de conscientização sobre a importância das tradições e dos direitos 

das comunidades. Há somente a participação eventual dos representantes em reuniões para a 

discussão do movimento quilombola e das políticas públicas destinadas às comunidades. É 

necessária a conscientização desses grupos não somente sobre a política de titulação de terras 

quilombolas, mas sobre os demais direitos concedidos aos grupos tradicionais. Esta política, 

mesmo funcionando como uma forma de controle do território pelo Estado, também constitui 

uma medida reparadora da desigual apropriação e distribuição de terras no Brasil, de 

fundamental importância na territorialidade desses grupos bem como na valorização e 

manutenção de suas práticas culturais. De acordo com Arguedas (2013) “O reconhecimento 

dos direitos sobre as terras tradicionais quilombolas, rompe com uma larga história de 

invisibilização destes grupos, no qual o território se apresenta como uma categoria 

fundamental na demanda por justiça social” (ARGUEDAS, 2013, p.02).  

Dos processos de titulação abertos no Rio Grande do Norte, dezessete comunidades 

possuem processo aberto no INCRA e quatro delas somente contam com o reconhecimento da 

Fundação Palmares, ainda não tendo suas terras demarcadas, como também o Relatório 

Antropológico construído como é o caso das comunidades por nós pesquisadas, conforme 
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apresentado anteriormente no mapa 02. Abaixo vemos o quadro de andamento dos processos 

das comunidades do Rio Grande do Norte. Salientamos que o quadro representa o ano de 

abertura do processo no INCRA, mas algumas delas foram anteriormente reconhecidas, o que 

é o caso do Pêga e Arrojado, reconhecidas em 2007. De acordo com a entrevista realizada em 

novembro de 2013, com o antropólogo André Braga, responsável pelo encaminhamento dos 

processos no INCRA, com sede na capital do estado, Natal, o fato de os processos de algumas 

comunidades terem sido abertos anos depois do reconhecimento, decorre do fato de a 

documentação de reconhecimento das comunidades feita, pela Fundação Palmares, não ter 

sido enviada ao INCRA logo após a expedição. A documentação do Pêga e Arrojado, embora 

tenha sido expedida em 2007, somente chegou ao conhecimento do INCRA no segundo 

semestre de 2010, sendo que, após avaliação das certidões de reconhecimento, o INCRA 

prosseguiu com a abertura do processo. 

 

Quadro 02. Comunidades Quilombolas com Processo Aberto no INCRA – RN 

Comunidade Município de Localização Ano de abertura do Processo 

Acauã*** Poço Branco 2004 

Aroeiras Pedro Avelino 2006 

Boa Vista dos Negros** Parelhas 2004 

Bela Vista Piató Assú 2011 

Capoeira* Macaíba 2004 

Jatobá*** Patu  2004 

Macambira* Lagoa Nova 2006 

Nova Descoberta Ielmo Marinho 2010 

Picadas Ipanguaçu 2011 

Sibaúma Tibau do Sul 2005 

Sítio Grossos Bom Jesus 2010 

Sítio Pavilhão Bom Jesus  2010 

Sítio Moita Verde Parnamirim 2011 

Pêga Portalegre 2011 

Arrojado Portalegre 2011 

Sobrado Portalegre 2011 
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Lajes Portalegre 2011 

Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Relação de processos abertos. Disponível 

em: www.incra.gov.br. 

(*) Comunidade que já tiveram o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação das Terras 

concluído. 

(**) Comunidade que tem Portaria de Reconhecimento publicado no Diário Oficial da União (Ver 

anexo C). 

(***) Comunidade que possui Portaria e Decreto de Reconhecimento no Diário Oficial da União. 

Ressaltamos que ainda assim a comunidade Jatobá está a um passo da titulação de suas terras. 

Disponível em: www.mda.gov.br. 

 

 

As comunidades que não se enquadram no que descrevemos na legenda não 

apresentam avanços em seus processos e se estes ocorrem, é de maneira não notória. Há 

muitos elementos que certamente respondem por essa situação. No tocante à realidade dos 

territórios do Pêga e do Arrojado, nas pesquisas de campo como já evidenciamos, não tivemos 

acesso às informações sobre o funcionamento das Associações Quilombolas, no intuito de 

impulsionar a visibilidade das comunidades frente à titulação. Na narrativa de alguns 

quilombolas não percebemos um sentimento de mobilização em favor dessa política e os 

gestores do poder público local, quando interrogados não mencionam ações conjuntas com os 

quilombolas no sentido do estímulo ao andamento do seu processo de titulação. Segundo 

informações do INCRA, a comunidade Jatobá é a que apresenta o processo mais adiantado, já 

tendo recebido a emissão de posse do INCRA, ou seja, as terras da comunidade estão sob a 

posse do Instituto. Toda a área demarcada para uso da comunidade está sob o domínio do 

INCRA, sendo que eles podem utilizá-la para as suas atividades. A última etapa diz respeito à 

emissão de posse das terras em nome da Associação Quilombola da comunidade, pois ainda 

há terras na comunidade que não tiveram o processo de desapropriação finalizado. Seguida 

desta, as comunidades que mais apresentam avanço é a Acauã, Boa Vista dos Negros e 

Capoeiras. As demais estão com processo estancado. 

No intuito de compreendermos quais ações vêm sendo desenvolvidas para dar 

continuidade ao processo de reconhecimento do Pêga e Arrojado, estabelecemos contato com 

o INCRA para conhecermos quais os fatores que respondem pelo aceleramento do processo 

de determinadas comunidades em detrimento de outras. Tivemos acesso às informações por 

meio de André Braga, antropólogo responsável pelo encaminhamento dos processos de 

titulação no Rio Grande do Norte. Tentamos a todo o momento lidar com cautela com as 

http://www.incra.gov.br/
http://www.mda.gov.br/
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informações que apresentaremos no decorrer do trabalho, principalmente as coletadas no 

INCRA, pois a superficialidade das informações não nos fornece uma base muito sólida para 

compreendermos os impasses ligados a essa política pública, ainda que sejam fundamentais 

para iniciarmos nossa reflexão, que não será finalizada ao “concluirmos” este trabalho. 

Junto ao INCRA, inicialmente apresentamos um panorama geral do andamento de 

nossa pesquisa e dos objetivos de estarmos em busca de um diálogo com o instituto. Em 

seguida, direcionamos questões voltadas para o conhecimento das ações desenvolvidas pelo 

órgão a fim de dar continuidade aos processos abertos no estado e averiguar se o andamento 

dos processos era ditado por ordens externas ao INCRA. Em outros termos, para que os 

processos avançassem seria necessário que o Governo Federal concedesse autonomia para 

executar esse e demais procedimentos. 

A explicação que nos foi dada é a de que o Decreto 4.887/2003 autoriza o INCRA a 

abrir um processo de titulação caso o órgão identifique que existam comunidades tradicionais 

quilombolas em sua extensão territorial, sem necessariamente essas comunidades se auto-

reconhecerem. No entanto, tendo em vista os impulsos que os grupos negros tiveram e ainda 

continuam a ter no Brasil, as comunidades estão muito mais engajadas e até certo ponto 

conscientes de seus direitos enquanto grupos de tradição africana em diferentes níveis. Dessa 

forma, o encaminhamento dos processos e a agilização dos mesmos no estado é uma tarefa do 

INCRA, sem que haja autorização da União para esta ação.  

Sobre esse posicionamento lançamos outro questionamento. Sendo tarefa do INCRA 

dar andamento aos processos, quais seriam os possíveis motivos de vermos comunidades que 

ainda estão em fase inicial em sua análise e com processos estancados, a exemplo das 

comunidades Pêga e Arrojado. A resposta que obtivemos está ligada a alguns impasses no 

processo, a começar pela falta de recursos disponibilizados pelo Governo Federal ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário que, em seguida, é passado ao INCRA para dar 

suporte aos trabalhos relacionados ao mapeamento e reconhecimento das áreas de ascendência 

africana. Por essa falta de recursos financeiros, a nós apresentada, o INCRA argumenta outro 

impasse, a falta de apoio técnico pela escassez de recursos para a contratação de geógrafos e 

antropólogos para os estudos das áreas, fato que inviabiliza a elaboração dos relatórios 

antropológicos. O que constitui uma das mais importantes etapas, se pensarmos no resgate da 

história oral dos grupos e das referências culturais de modo geral, que poderiam facilitar a 

compreensão do processo de formação dos territórios do Pêga e Arrojado, especificamente. 
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Por último, outro impasse no andamento dos processos, é o fato de algumas 

comunidades terem membros que se opõem à titulação para não abrirem mão de suas 

propriedades particulares, a serem tituladas em nome da Associação Quilombola, para o uso 

coletivo. Esse posicionamento merece ser destacado, pois como apresentamos nas primeiras 

páginas de nosso trabalho, vemos que essas posições contrárias quebram com o conceito de 

comunidade no sentido arcaico do termo, o que remete a pensarmos a coesão de ações e 

pensamentos nesse contexto. Antes de refletirmos sobre a constituição de um grupo social, 

devemos pensar que esse grupo é composto por diferentes sujeitos, com processos de 

identificação que alteram suas formas de pensar e agir dentro do convívio. De acordo com 

Woodward (2012), “As formas pelas quais a cultura estabelece fronteiras e distingue a 

diferença são cruciais para compreender as identidades. A diferença é aquilo que separa uma 

identidade da outra, estabelecendo distinções, frequentemente na forma de oposições [...]” 

(WOODWARD, 2012, p. 42). 

Essa tomada de posição contrária com relação à necessidade de desapropriar-se de 

seus imóveis em favor do uso coletivo, pode ser estimulada pela construção ideológica do 

valor capital da terra, que coloca em segundo lugar a ideologia da sua função social, bem 

como pode fazer referência ao fato de, na maioria das vezes, essas terras serem herdadas e 

adquirirem um valor parental que, materialmente e não simbolicamente, se perderia ao serem 

de uso coletivo. São interpretações que trazemos, por acreditarmos serem relevantes e que 

possivelmente expliquem essas distinções, que fragmentam muitas das relações sociais dentro 

dos grupos e podem enfraquecer seu caráter político organizacional. 

Sobre as questões que pretendemos abordar nesse subitem, apresentamos uma última 

em que trazemos o discurso do INCRA sobre a importância da titulação das terras para as 

comunidades de um modo geral, tanto do ponto de vista da implementação de muitas das 

políticas públicas voltadas à essas comunidades, quanto no sentido da manutenção de sua 

cultura, que varia bastante de uma realidade para outra. Na fala do antropólogo é destacada a 

importância da terra enquanto base para o cultivo dos alimentos da comunidade e para a 

continuação das famílias nas terras de ocupação tradicional. É necessário também que as 

políticas e programas já existentes no documento Brasil Quilombola sejam implementados 

nas comunidades, e que por uma série de burocracias internas, os projetos não chegam a ser 

concretizados nos territórios. O território, segundo o antropólogo, é o ponto inicial mais 

importante para essas comunidades que, na maioria das vezes, são rurais, mas também para as 
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comunidades urbanas, no sentido de ser a base de fornecimento de segurança alimentar, 

organização e “coesão” interna. 

 

 

2.3 IDENTIDADE QUILOMBOLA? DISCURSOS E PRÁTICAS NOS TERRITÓRIOS DO 

PÊGA E ARROJADO 

 

 

Desde a publicação do Decreto 4.887/2003 contendo as disposições transitórias para o 

reconhecimento, delimitação e titulação de territórios remanescentes, a identidade dos grupos 

negros vem se tornando um assunto cada vez mais presente nos debates acadêmicos e 

jurídicos, haja vista o caráter político que esses grupos vêm adquirindo ao longo do tempo. 

Essa identidade que desde o primeiro capítulo vimos discutindo enquanto processos de 

identificação, considerando que os diversos territórios quilombolas existentes no Brasil não 

tiveram seus processos de formação totalmente semelhantes e continuam apresentando 

mudanças, suscita um debate mais direcionado no sentido de que, antes de analisarmos os 

discursos e práticas que expressam a identificação dos grupos quilombolas em nossa pesquisa, 

façamos uma análise da tentativa árdua e infindável de equalizar o conceito de comunidades 

quilombolas, enquadrando as diversas que existem no Brasil em características até certo ponto 

“homogêneas”. 

É comum na visão de vários autores, dentre eles: Hall (2006), Woodward (2012) e 

Cruz (2007), perceber-se que a identidade é construída historicamente e não biologicamente, 

uma vez que a cultura molda a identidade ao dar sentido à experiência e ao tornar possível 

optar, entre as várias identidades possíveis, por um modo específico de subjetividade. Assim, 

as concepções de realidade sobre o meio de convivência dos grupos são construídas nas 

relações interpessoais. De acordo com Cruz:  

 

 

A identidade tem a ver com as raízes, mas também com as “rotas” e os 

“rumos”, [...] produzidas em locais históricos, institucionais 

(acrescentaríamos geográficos), específicos, a partir dos quais se constroem 

práticas e as representações discursivas dos diferentes sujeitos envolvidos no 

jogo para definir a identidade (CRUZ, 2007, p. 16). 
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Entramos em outro ponto relevante para a nossa discussão, a ideia da identidade como 

uma construção histórica, institucional e geográfica com base em práticas e representações 

discursivas de vários sujeitos. Se pensarmos a política de titulação de terras que tem como 

uma das premissas a declaração de uma identidade quilombola por parte dos grupos negros, 

identidade esta imposta por normas institucionais, podemos inferir que a identidade também 

funciona como um discurso estratégico de acesso aos direitos direcionados a essas 

comunidades. Entretanto, a declaração dessa identidade também pode estar relacionada à 

tomada de um nível de consciência de suas características étnicas e de muitos dos direitos que 

foram negados a essas populações ao longo do tempo. 

Além disso, a atribuição de uma identidade quilombola aos grupos negros de um modo 

geral está relacionada ao processo que de acordo com Cruz (2007), chamamos de 

“heteroidentidade”, atribuída pelo reconhecimento do outro; são as chamadas identidades 

impostas, que vem de fora para dentro, na maioria das vezes com o intuito de simplificar as 

relações desenvolvidas dentro dos grupos e com os demais sujeitos, negligenciando as 

contradições existentes dentro das próprias identidades. 

Justamente por ser construída nas interrelações entre os indivíduos em sociedade, a 

identidade quilombola determinada pelo Conselho Ultramarino apresentado a priori neste 

trabalho não pode ser mais concebida em sua totalidade. São grupos que estão cada vez mais 

inseridos em discussões de caráter político devido à importância e à dimensão que os direitos 

quilombolas ganharam através da mídia falada e escrita.  

De acordo com Ferreira (2009), poderíamos nos referir a identidade como dinâmica da 

identificação, por constituir a dinâmica de viver em constante relação com o outro, reforçando 

a permanência de hábitos próprios dos mundos particulares dos sujeitos e alterando as formas 

de ver e viver a realidade. 

Pensando dessa forma, desde os primeiros anos de desenvolvimento da pesquisa, 

tivemos cuidado no trato da identidade enquanto termo “definidor” das relações construídas e 

do comportamento dos sujeitos em nosso campo de estudo. Discutir identidade nos coloca em 

uma situação de extrema responsabilidade, pois muitas vezes o que é declarado não condiz 

com o que vemos ou com uma concepção muitas vezes preestabelecida por nós. 

Nos primeiros anos de nossa pesquisa, ainda na graduação, adentrávamos nos 

territórios quilombolas de Portalegre buscando elementos que genuinamente confirmassem 

tudo o que já havíamos lido sobre comunidades tradicionais quilombolas. O que existia no 
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imaginário, nos remetia à busca de elementos que tivessem relação direta com aqueles 

existentes em grupos quilombolas que conservavam muito da cultura africana. Jamais 

imaginava encontrar santos católicos nas casas dos negros ou vê-los participando de missas e 

cultos evangélicos.  

Além disso, não imaginava que em comunidades denominadas negras houvesse 

pessoas de pele e olhos mais claros. Tudo o que havia de engessado em minha mente foi 

desmoronando, e passei a me convencer de que, por mais que estejam distantes da zona 

urbana, de terem em suas gerações passadas influências dos negros que ali viveram, e que 

ainda continuem a desenvolver modos de vida bastante simples e sejam reconhecidos 

quilombolas, conforme os critérios previstos em lei, os grupos quilombolas estão inseridos em 

redes de relações que, de uma forma ou de outra, modificaram seus estereótipos, suas práticas 

e seus costumes. Nossa discussão levanta algumas questões: Qual identidade é possível 

perceber nas comunidades a partir da fala e das práticas dos sujeitos? Há uma identidade 

quilombola relacionada à etnia desses grupos ou há uma identificação com o lugar de 

vivência, que não necessariamente está relacionada à questão étnica? 

O processo de entrada nos territórios do Pêga e Arrojado foi revelador, primeiro pelo 

fato de descontruir ou fragmentar uma identidade preestabelecida em nosso imaginário e, 

segundo, por ter percebido que a identidade, por ser construída nas teias de relações e 

significados que os sujeitos desenvolvem entre si e com outros grupos, não deveria ser algo 

que simplificasse o modo de vida dos grupos do Pêga e Arrojado, mas poderia ser um meio de 

problematizar aquilo que passaria a ser observado e sentido na pesquisa de campo. 

Principalmente no sentido de se perceber as ações e discursos que rompem com a antiga ideia 

de comunidade que estereotipou as comunidades tradicionais quilombolas como lugares de 

convivência fraterna entre os sujeitos.  

Dando-me conta de que os grupos quilombolas não devem ser pensados como os da 

época da escravidão, nos ativemos a estudá-los a partir de sua identidade fragmentada e 

múltipla, devido às redes de sociabilidade em constante processo de construção com outros 

espaços. Buscamos explorar a palavra comunidade de modo que a ideia de coletividade e 

fraternidade perdesse força, não por vontade própria, mas pelo que o campo de estudo me 

revelava. Segundo Massey (2000), a noção de comunidade como algo coerente em que os 

sujeitos compartilham de ideias semelhantes deve ser repensada ao passo que os lugares 

idealizados como homogêneos estão, mesmo que em níveis diferenciados, ligados a uma 
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lógica mais ampla de funcionamento das relações sociais, o que inclui relações políticas, 

econômicas e culturais. 

Com relação à política de titulação das terras coletivas dessas comunidades, 

percebemos a constituição de uma ação que impõe uma identidade homogeneizadora no 

sentido que define esses grupos do seguinte modo: Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 

2003, Art. 2º referente ao Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: 

“Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, 

os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, 

dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 

relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”. 

Estabelecendo tais características para o acesso às políticas públicas de 

reconhecimento desses grupos, a Constituição em certa medida inibe as especificidades e 

mudanças ocorridas nas relações sociais desses grupos, que divergem quanto ao seu processo 

de formação e influências culturais de onde estão localizadas. Impondo assim uma identidade 

que visa igualar os grupos dentro de um quadro de referência, cabe a nós que diretamente nos 

dispomos a ter contato com os grupos quilombolas, perceber e apresentar as diferenças 

existentes dentro dos grupos que respondem pela construção de uma identidade fragmentada, 

que diversifica as formas de convivência e de reconhecimento de pertencimento aos seus 

territórios. De acordo com Arguedas (2013), “O processo de reconhecimento de territórios 

quilombolas exige uma compreensão (e uma vontade política) de que existem muitas 

territorialidades, muitas culturas, o que se contrapõe à noção homogeneizante do território do 

Estado” (ARGUEDAS, 2013, p. 11). 

Entendemos que a identidade utilizada como forma de criar categorias explicativas de 

comportamento não explica a realidade de todas as comunidades que possuem mudanças em 

suas identidades. Além disso, a identidade deve ser pensada dentro de um jogo de poder. De 

acordo com Cruz (2007) e Bourdieu (2006), a identidade não é inocente. As estratégias 

identitárias e o poder que elas exercem dependerão da situação de cada grupo no jogo do 

poder, o que inclui sua força econômica, política e também simbólica. Entramos assim numa 

questão importante que é a visibilidade dos grupos quilombolas. Esta corresponderá ao nível 

de organização do grupo e do poder simbólico e material que este representa na sociedade. 

Bourdieu acrescenta que: 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.887-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.887-2003?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#dtart68
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O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de 

fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, 

deste modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico 

que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou 

econômica), graças ao efeito específico da mobilização, só se exerce se for 

reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário (BOURDIEU, 2006, p. 

14). 

 

 

As comunidades divergem quanto ao seu poder de não se tornar arbitrária. Esse poder 

aumenta a partir do nível de consciência dos sujeitos sobre sua importância e direitos na 

sociedade, bem como a partir da articulação de outro nível do poder, a exemplo do poder nas 

instâncias municipal e estadual em dar visibilidade ou não a esses grupos. É nesse sentido que 

a identidade constitui o poder simbólico, seja no fortalecimento dos grupos ou na 

manipulação destes por outras formas de poder. Nas comunidades que pesquisamos, a partir 

das nossas observações e de diálogos com os moradores, percebemos a baixa 

representatividade dos grupos face ao processo de titulação e uma forte manipulação destes 

pelo poder público local. 

Quando fomos às comunidades com o intuito de perceber como essa identidade se 

revelaria a partir de discursos e práticas cotidianas dos quilombolas, tentamos nos manter 

imparciais para que os sujeitos do nosso campo de estudo se sentissem à vontade para falarem 

sobre a sua ligação com o lugar de vivência da maioria deles, desde o nascimento. De modo 

geral, os moradores do Pêga e Arrojado nos relataram: “Eu sou quilombola”, no entanto, 

quando perguntados sobre o que significava para ele ser quilombola e com base em que eles 

acreditam ter essa característica, nenhum morador soube explicar os motivos dessa 

declaração. Acreditamos que esse fato não nega os traços de matriz africana que as 

comunidades possuem, mas reforça as mudanças ocorridas nas relações desses grupos, que 

fragmentam as identificações e o conhecimento sobre suas origens.  

Destacamos dois relatos produzidos a partir das entrevistas realizadas em janeiro e 

setembro de 2013, o primeiro de Dona Alzelina Ribeiro (87 anos) moradora do Arrojado e o 

segundo de Dona Maria (78) moradora do Pêga, filha de Seu Calixto, um dos moradores mais 

antigos da comunidade. Estes depoimentos nos trouxeram outros elementos a serem 

explorados e que têm ligação com a identificação dessas pessoas com o lugar. Vejamos: 

 



POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS: 

IDENTIDADES E TERRITORIALIDADES NEGRAS EM PORTALEGRE – RN 2014 

 

 

 

61 

Entrevistadora: A senhora acredita ser quilombola? Por quê? 

 

Dona Alzelina: Sou quilombola. Vieram aqui e disseram que somos, mas não sei dizer por 

quê. Só posso dizer que eu não saio daqui pra canto nenhum, gosto de morar aqui. Eu poderia 

até morar em Pau dos Ferros, mas hoje não tenho mais vontade de morar na rua, nasci e me 

criei nos matos, no pé de uma serra, achava lindo quando eu chegava ao roçado e via o 

algodão ‘pra’ ser colhido, as enxadas ‘pra’ gente trabalhar, era a melhor coisa do mundo. Eu 

não gosto de rua, não gosto de ‘zuada’, ‘pra’ viver com as portas fechadas é o mesmo que 

viver presa, eu gosto de viver é livre. Depois que me casei eu desisti mesmo de ir morar em 

outro canto, quis criar meus filhos na simplicidade, colocava dois pra comer no mesmo prato 

para ficarem unidos. (Entrevista realizada em novembro de 2013) 

 

Dona Maria: Eu sou quilombola, nós todos somos, os mais velhos lembram que aqui tinham 

escravos, mas eu não sei o que é esse tal de quilombola. Eu gosto mesmo é de morar aqui, a 

rua é muito boa pra ir todo dia e voltar, mas pra ficar lá é ruim demais, presta não. A pessoa 

nascida e criada nos matos num presta na rua, eu adoro o sítio”. 

 

 

Após os diálogos com os moradores do Pêga e Arrojado vimos mais um desafio para a 

nossa discussão sobre a permanente construção de uma identidade, além de argumentos que 

fortaleciam nossa discussão anteriormente exposta: a afirmação da identidade desses grupos 

está bem mais relacionada ao lugar de vivência e de construção das relações entre parentes. 

Não conseguimos captar no discurso dos sujeitos uma referência evidente a uma identidade 

étnica de referência quilombola ligada a um passado escravo, embora alguns relatos 

apresentem essas características, de maneira bastante vaga. O não reforço de uma referência 

identitária ligada à etnia desses grupos resguarda o direito aos demais benefícios garantidos 

pela Constituição de 1988, que não somente tem como direito assegurado à propriedade 

coletiva das terras, mas também às questões ligadas a igualdade social, acesso a educação, 

saúde, entre outras benesses sociais. 

Foi a partir dessa realidade revelada no discurso e na maneira dos sujeitos se 

expressarem, que percebemos que o território construído pelas ações dos sujeitos ali 

localizados apresenta valor afetivo, sendo lugar de vivência e expressando sentimento de 
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pertencimento, o que fica evidente nos relatos que apresentamos e nas formas de vivência que 

observamos em campo. 

Acrescentamos ainda que a fragilidade no conhecimento dessa identidade étnica, 

possivelmente possa ser explicada pela herança histórica de segregação social que os grupos 

negros sofreram ao longo do tempo e que se reduziram em certa medida após o Movimento 

Negro Unificado e demais ações relacionadas ao poder do estado e das representações negras. 

Ferreira (2009) afirma que: 

 

 

A identidade da pessoa negra traz do passado a negação da tradição africana, 

a condição de escravo e o estigma de ser um objeto de uso como instrumento 

de trabalho. O afro-descendente enfrenta, no presente, a constante 

discriminação racial, de forma aberta ou encoberta e, mesmo sob tais 

circunstâncias, tem a tarefa de construir um futuro promissor (FERREIRA, 

2009, p. 41). 

 

 

Essa posição de inferioridade com base na raça exerce influência em dois movimentos 

que estão ligados aos direitos dos grupos quilombolas. De um lado, essa discriminação pode 

estimular a encoberta da declaração de ser quilombola e de outro, pode influenciar na 

articulação dos grupos e no fortalecimento da declaração dessa identidade. Além disso, o 

sentimento de inferioridade pode estar relacionado à própria falta de incentivo e 

desconhecimento dos grupos por suas influências históricas, pois percebemos que os jovens 

do Pêga e Arrojado pouco sabem sobre os seus antepassados, fato que contribui para a 

fragmentação na manutenção da identidade quilombola dos grupos. 

A partir dos documentos oficiais, dissertações e trabalhos realizados sobre as 

comunidades de Portalegre, descobrimos que até a década de 1980 os moradores do Pêga e 

Arrojado não tinham contato com os habitantes da zona urbana de Portalegre, ou com pessoas 

das cidades vizinhas, tanto pela localização geográfica do Arrojado, principalmente, mas 

também pela rejeição aos negros que ali se organizavam em comunidades rurais (MORAIS, 

2005). Segundo esta mesma autora, os moradores do Pêga apontam que até metade do século 

XX os negros não podiam participar de festas e eventos organizados pelos brancos na cidade 

de Portalegre. Quando questionados sobre esse passado de discriminação, muitos moradores 

das comunidades nos expuseram experiências contadas por seus antepassados. Selecionamos 
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o relato de Aldizes, colhido em janeiro de 2013, pelo fato de ter representatividade dentro da 

comunidade e ser uma das moradoras mais antigas, com uma postura ativa nas atividades da 

comunidade. Em seu relato é possível perceber a segregação social sofrida pelos negros em 

um período em que a discriminação racial era mais evidente e sentida pelos moradores dos 

territórios quilombolas. 

Salientamos que por duas vezes conversamos com ela sobre as histórias ouvidas de 

seus pais e avós sobre os escravos. Ela nos relatou os mesmos fatos, somente com alteração 

de algumas palavras. No relato dela, que veremos mais a diante em nosso trabalho, outros 

fatos aparecem diferentes destes que se seguem. De acordo com Hall (1992), em alguns casos, 

os depoentes já têm uma história pronta sobre o passado que ele cita a qualquer custo. Às 

vezes não é fácil ir além dessa história e aprofundar o relato. Com isso, o relato pode perder 

valor de interesse. O problema é que mesmo o entrevistador tentando estender o diálogo, o 

depoente não avança e não se dá conta das simplificações que a repetição dos fatos ocasiona. 

 

Entrevistadora: A senhora lembra-se de alguém falar sobre os negros aqui de Portalegre? 

Eles eram escravos? 

 

Dona Aldizes: Esse pessoal mais velho que morava por aqui, eles contavam muito que era um 

povo sofrido, aqui nesse setor Pêga, eles tratava eles como escravo, eles não tinha nem vez e 

nem voz. Eles moravam nesse setor, quase escondidos. Agora eu perguntava à mamãe, por 

quê? É porque o pessoal da cidade de Portalegre não queria se unir com o pessoal desse setor, 

porque só era moreno, aí num queria saber de conversa com eles porque era moreno e num 

tinha vez e nem voz. E quando tinha assim uma festa, tu tá pensando que os morenos daqui 

iam pra rua, se ao menos chegava perto dos brancos... não, eles tinham o cantinho deles 

separado pra dançar, os morenos, e quando chegava um moreno na sala dos branco eles saiam 

com ele chutado porque ‘num’ queria se unir, mas depois da continuação do tempo aquilo lá 

foi surgindo, as pessoa foram procurando se unir, se encontrar’ ai se misturando, deram a 

entender que num tinha essa de ficar separado, aí se uniram os branco com os negros, hoje em 

dia os brancos só querem fazer festa por causa dos negros (Entrevista realizada em novembro 

de 2013). 

Acreditamos que a omissão de alguns grupos quilombolas em declarar sua identidade 

ocorra pelos resquícios do passado, que revelam uma série de situações que inibiam a ação e 
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fala dessas pessoas ou ainda, pelo próprio desconhecimento do significado do termo 

quilombola e da importante resistência que os negros tiveram na formação das comunidades 

que atualmente estão constituídas. Além disso, a própria utilização da palavra “moreno” em 

substituição a palavra “negro”, em alguns momentos do relato, responde por uma memória de 

preconceito e discriminação transmitida ao grupo. Nos relatos, Dona Aldizes apresenta mais 

alguns traços que expressam as marcas de um passado de desfavorecimento das populações 

afrobrasileiras7 e, portanto, da não aceitação da simples denominação “negro”, conforme 

vemos abaixo: 

 

 

Aldizes: Hoje em dia qualquer um deles lá em Portalegre, se chamar um moreno de negro, aí 

eles já sabe, por que vai, como se diz, vai pagar uma multa grande, por quê? Por que não tem 

mais essa de negro não, negro já foi, já era (Relato produzido em dezembro de 2013). 

 

 

Todas as relações de conflito que a memória dos sujeitos dos territórios quilombolas 

resguarda, podem ser inseridas em uma discussão que consideramos ser relevante em nosso 

trabalho: a de Identidade Territorial. Temos claro que as características étnicas impostas pela 

constituição para o acesso à propriedade coletiva das terras coloca em relação direta a 

identidade desses grupos e a base física de ação dos sujeitos, o que também resguarda o 

conteúdo das simbologias e representações que vemos nos depoimentos, ao expressarem sua 

ligação com o lugar de vivência. 

A referência que fazemos sobre a identidade territorial, traduz a relação estabelecida 

na Constituição de 1988, de que a construção social dos grupos afrobrasileiros está ligada a 

apropriação de um espaço e a materialização de suas práticas culturais. 

No entanto, é preciso esclarecer que antes de estar relacionada à fixação de um grupo a 

um espaço, a identidade é social, construída nas relações sociais, sem necessariamente ter 

uma base fixa para validá-la. Corroboramos com Haesbaert ao relatar que: 

 

                                                           
7 Utilizamos essa denominação ao invés de afrodescendentes, pelo fato da miscigenação e diversas influências 

culturais que as populações de matriz africana vêm adquirindo ao longo do tempo. No entanto afrodescendentes 

e afrobrasileiras são termos que estão relacionados. 
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Toda identidade territorial é uma identidade social definida 

fundamentalmente através do território, ou seja, dentro de uma relação de 

apropriação que se dá tanto no campo das ideias quanto no da realidade 

concreta, o espaço constituindo assim parte fundamental dos processos de 

identificação social. Se toda identidade territorial é, obviamente, uma 

identidade social, nem toda identidade social toma, obrigatoriamente, como 

um de seus referenciais centrais, o território [...] (HAESBAERT, 1999, p. 

172). 

 

 

As comunidades reconhecidas enquanto quilombolas tem assim uma identidade social 

construída na vivência com os sujeitos do grupo social. Os rituais religiosos, o sentimento de 

pertencimento à comunidade e a memória do passado construída pelos relatos dos 

antepassados se desenvolvem e permanecem, não necessariamente com uma referência 

concreta posta no território. Por outro lado, a identidade desses grupos vem cada vez mais 

ganhando força política, em que algumas se destacam em detrimento de outras, e por isso a 

relação estabelecida entre a identidade que antes de tudo é social, com um referencial 

concreto que apresentamos que são os seus territórios, necessita ser evidenciada em nossa 

análise. Não limitamos o estudo dessa identidade a sua referência territorial, mas sem dúvida 

a dimensão concreta do território, constitui um componente estruturador da identidade 

(HAESBAERT, 1999). 

Não se trata de dar mais importância à identidade enquanto fato social em 

contrapartida ao território enquanto elemento concreto, que também carrega simbologias. 

Longe de nós querermos desligar uma coisa da outra a ponto de colocá-las em extremos, mas 

é preciso que fique claro que a identidade por ser processual e até certo ponto caracterizar o 

comportamento dos sujeitos, é social e mesmo estes sujeitos estando situados em um dado 

espaço, ela se mantêm por meios das relações sociais. No caso dos grupos quilombolas, a 

referência feita aos territórios nos quais estes estão situados e a base concreta, adquire grande 

importância na discussão da identidade.  

A discussão da identidade que propomos neste capítulo não se esgota, uma vez que a 

defendemos enquanto um processo. Acreditamos ter sido fundamental trazê-la, já que a 

política pública foco de nossa discussão está intrinsicamente relacionada a ela. Por assim ser, 

baseado no que ouvimos em campo, há de fato uma identificação com o território enquanto 

base física e o lugar enquanto meio de resgate da memória de fatos ali vividos com o grupo. A 

declaração de uma identidade quilombola comprova o levantamento feito por Cruz (2007) 
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sobre a heteroidentidade, ou seja, a identidade imposta como verdade e como definição das 

relações desenvolvidas dentro do grupo no sentido de simplificá-las.  

Finalmente, pensando no jogo de poder das identidades que apresentamos com base 

em Cruz (2007) e Bourdieu (2006), os grupos do Pêga e Arrojado não são estimulados a 

estabelecerem organização representativa frente à titulação de suas terras, seja pelo 

posicionamento contrário de alguns moradores sobre essa questão (que apresentaremos no 

último capítulo de nosso trabalho), seja pelo desconhecimento da importância da titulação 

dessas terras e sobre a relevante força política que os grupos quilombolas vêm ganhando 

desde os anos de 1900. 

Destacamos mais uma vez a defesa pelo partido DEM da inconstitucionalidade do 

Decreto 4.887/2003, que regulamenta a identificação, reconhecimento e titulação dos 

territórios quilombolas. A defesa da inconstitucionalidade do decreto põe em debate se de fato 

essas comunidades tem uma identidade negra ligada a um passado escravo que lhes garante o 

acesso às terras coletivas. Essa é uma discussão que se estende e ainda não retirou das 

comunidades esse direito, mas merece atenção pelo fato de compor mais uma estratégia 

política de marginalização dos grupos quilombolas por meio do questionamento de suas 

identidades e tentativa de negação de seus direitos. 

A seguir analisaremos as práticas culturais religiosas dos grupos, considerando 

também ser essa discussão fundamental para a manutenção das identidades do grupo e suas 

relações de sociabilidade. 

 

 

 

2.4 FESTA E RELIGIOSIDADE NOS TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS DE 

PORTALEGRE: PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS IDENTIDADES 

 

 

A festa de modo geral sempre foi uma forte característica cultural de grupos 

tradicionais, sobretudo os de matriz africana, ainda que consideremos as mudanças ocorridas 

e que ainda continuam a influenciar as diferentes formas de interação dentro desses grupos. 

De acordo com Amaral: 
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A festa funciona como mediadora entre os anseios individuais e coletivos, 

mito e história, fantasia e realidade, passado e presente, presente e futuro, 

nós e os outros, [...] mediando ainda os encontros culturais e absorvendo, 

digerindo e às vezes transformando em pontes os opostos inconciliáveis 

(AMARAL, 1998 apud MAIA, 1999, p. 196). 

 

 

A festa constitui um dos elementos pertencentes às diversas culturas dos grupos 

sociais. Por suas peculiaridades a festa e a cultura, de modo geral, podem ser entendidas como 

os significados elaborados e reelaborados pelos grupos, com base em suas relações sociais, 

em um dado espaço. Diferentemente de muitas comunidades existentes no Brasil, onde muitas 

das manifestações culturais religiosas têm relação direta com a matriz africana, nas 

comunidades do Arrojado e Pêga a principal manifestação cultural dos grupos é a Dança de 

São Gonçalo, santo católico, que não tem relação direta com as divindades africanas. Esta se 

tornou uma dança realizada por muitas comunidades quilombolas no Brasil sendo uma 

herança do período colonial e da formação dos primeiros núcleos quilombolas. De acordo 

com Valente (1977), “As sobrevivências africanas no Brasil não se mostram em estado de 

pureza. Aliás, desde os primeiros tempos da escravidão, as culturas negras se apresentam 

misturadas. Misturadas e deformadas pela influência da condição de escravo” (VALENTE, 

1977, p. 05 – 06). 

Não é nossa pretensão colocar à prova o fato da dança de São Gonçalo constituir ou 

não uma manifestação com características da matriz africana. Apesar de percebermos alguns 

elementos que possivelmente façam referência a esta, e que alguns autores defendam que, 

mesmo sendo de origem portuguesa, os negros inseriram elementos presentes na cultura 

africana, pretendemos destacar o São Gonçalo como um momento de encontro do grupo, de 

devoção ao santo e festa nas comunidades, sendo uma forma de manutenção da cultura desses 

grupos. 

Nos territórios quilombolas do Pêga e Arrojado são realizadas durante todo o ano 

festas e rituais religiosos, sobretudo católicos. Tais rituais envolvem celebrações e novenas no 

mês de maio, a missa de São José em março e a festa de São Francisco de Assis em outubro, 

na comunidade Arrojado. O santo é o padroeiro da comunidade, na qual há uma capela para a 

realização da sua festa e demais eventos religiosos.  
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Foto 01 - Capela de São Francisco de Assis – Comunidade Arrojado 

 
                Fonte: Acervo da autora, 2014. 

 

 

Ao longo do tempo, muitas comunidades quilombolas vêm desenvolvendo práticas 

culturais que inseriram elementos de origem católica e inibiram as características das práticas 

genuínas de matriz africana. Isto é o que alguns autores chamam de sincretismo religioso, 

com influências cristãs caracterizando as festas e rituais religiosos de inúmeras comunidades 

quilombolas no Brasil.  

Obviamente existem comunidades que mantiveram festas com características 

afrobrasileiras mais evidentes, como é o caso das comunidades baianas que cultivam o 

candomblé, das comunidades pernambucanas com a dança do maracatu, entre outras. No 

entanto, as comunidades que agregaram elementos cristãos aos seus rituais festivos merecem 

atenção por comporem um quadro de referência que preserva ações desenvolvidas nas 

religiões africanas e que se transformaram ao longo do tempo. 

Segundo Valente (1977), os negros no processo de escravização durante a colonização 

do Brasil, foram submetidos à catequização e conversão à religião cristã. Adotaram imagens 

católicas e as cultuaram, misturando um fetichismo com o catolicismo. Muitas das 

características dos cultos africanos foram inseridas nas práticas do catolicismo e vice-versa, a 

citar a realização de procissões às divindades africanas ou a santos católicos, e a construção 

de santuários para a adoração de seus respectivos santos ou deuses. O autor ainda acrescenta 

que: 
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As tradições de fetichismo africano foram se transmitindo através do tempo, 

mas, diluindo-se pouco a pouco com a fusão dos elementos religiosos 

católicos que agiram como um poderoso solvente. E à proporção que se 

diluíam e branqueavam os tipos raciais negros, no contato com os brancos, 

diluíam-se também as religiões que eles traziam da África. Misturavam-se as 

raças e as culturas. O encontro com a civilização dos brancos, em gerações 

sucessivas, e com as possibilidades que a mestiçagem ia permitindo pelo 

clareamento da pele e atenuação dos preconceitos de cor e ainda o 

afastamento progressivo das restrições que o sistema da escravidão impunha, 

foram facilitando a assimilação dos conceitos católicos (VALENTE, 1977, 

p. 72). 

 

 

Essa diluição das tradições africanas não ocorreu totalmente. Houve e continua 

havendo transformações nas representações e práticas dos grupos negros que, mesmo 

apresentando influências católicas mais evidentes, manifestam a presença de alguns elementos 

da cultura africana, a citar as rezadeiras e curandeiras que ainda existem nas comunidades do 

Pêga e Arrojado. De acordo com Valente (1977), com relação ao sincretismo religioso, os 

luso-brasileiros não se livraram das influências do fetichismo africano. As religiões católicas e 

o cristianismo popular de modo geral, estão carregados de ideias supersticiosas e de crendices, 

como as rezadeiras e curandeiras que existem em várias comunidades quilombolas do Brasil. 

Segundo Moreira (2009): 

 

 

As imagens de santos da igreja católica, algumas com laços de fitas junto a 

fotografias de pessoas da família, podem indicar a um olhar desatento que a 

religião ali existente é apenas católica. Mas no sincretismo religioso, muitos 

santos da igreja católica foram utilizados por religiões de matrizes africanas 

para que esses pudessem realizar os seus cultos sem sofrer repressões por 

parte das autoridades policiais e para se libertar do preconceito da sociedade 

envolvente, no Brasil, sociedade predominantemente católica (MOREIRA, 

2009, p. 34). 

 

 

Conseguimos observar nas comunidades do Pêga e Arrojado a presença forte de 

símbolos do catolicismo, o que reforça a ideia que essas comunidades adquiriram ao longo 

essas influências e, atualmente, pouco percebemos elementos de matriz africana, exceto o 

batuque que há na dança de São Gonçalo. 
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                      Foto 02 – Santos católicos na comunidade Arrojado 

                      
                         Fonte: Acerco da autora, 2014. 

 

 

Nas comunidades que pesquisamos há a predominância da religião católica como já 

apresentamos e o culto a São Gonçalo surge como a mais importante representação cultural 

das comunidades. A dança de São Gonçalo foi trazida para a Serra de Portalegre pelos 

colonizadores portugueses durante o processo de catequização das populações colonizadas. 

Há indícios também, tanto pelos relatos dos moradores quanto pelas pesquisas já 

desenvolvidas, que desde 1977 o padre italiano de nome Dário Tórboli (ainda pároco no 

munícipio), incentivou as festividades já existentes nas comunidades, inclusive a dança de 

São Gonçalo, que antigamente era mal vista pelas autoridades religiosas. Possivelmente o 

incentivo e presença do pároco do município nas apresentações do São Gonçalo, funcione 

como uma forma de controle desses grupos, já que há estudos que apontam que antigamente 

os batuques e os passos da dança tinham mais características de matriz africana. 

Resgatando brevemente a história da dança de São Gonçalo, tomaremos autores como 

Morais e Falcão, sendo que a primeira citada desenvolveu pesquisas sobre o culto ao santo 

nas comunidades aqui pesquisadas e, portanto, consideramos ser fundamental a sua 

referência8; a segunda autora igualmente apresenta a dança como uma herança portuguesa que 

apresenta valores da cultura negra. 

                                                           
8 Para maior aprofundamento sobre a dança na serra de Portalegre, ver Morais (2005) “Entre parentes: cotidiano, 

religiosidade e identidade na Serra de Portalegre/RN”. 
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A Dança de São Gonçalo chegou à serra de Portalegre em 1790, trazida pelos 

colonizadores portugueses e era dançada pelos índios da tribo Pêga (FERREIRA apud 

MORAIS, 2005). Na época ao culto do santo foram agregados valores da cultura africana e 

indígena com semelhança aos batuques indígenas ou do congo, segundo Silva (1953), que 

assistiu uma dança na cidade de Portalegre em 1938 (MORAIS, 2005). A identificação de 

traços semelhantes aos batuques de matriz africana certamente está relacionada com os 

instrumentos utilizados na dança nessa época. Atualmente, alguns dos instrumentos utilizados 

são a viola, o tambor ou o pandeiro, fato que demonstra mudanças ocorridas na dança e que a 

distancia das características africanas, tanto pela letra da música quanto pela condução dos 

passos. Além disso, possivelmente pelas intenções de catequizar os povos escravizados, os 

elementos que faziam referência às outras culturas foram sendo aos poucos diluídos. 

A dança constitui a nosso ver, com base em Morais (2005), uma prática com 

características de um catolicismo mestiço, fruto do processo de sincretismo religioso, que 

possuía características das danças africanas proporcionada pela utilização de diversos 

instrumentos semelhantes aos utilizados nestas, mas que vem se transformando em uma 

prática mais direcionada ao catolicismo, ainda com a presença de elementos como o tambor e 

os enfeites das dançadeiras, nome utilizado pelos moradores das comunidades. 

Há na narrativa dos moradores das comunidades e nos escritos de Morais e Falcão 

várias versões sobre a história de São Gonçalo. Alguns fatos apontam para o fato de ele ter 

adquirido fama de casamenteiro e após a sua morte ter realizado vários milagres. Câmara 

Cascudo afirma que Gonçalo sempre buscou evangelizar as pessoas marginalizadas, 

principalmente as prostitutas, ajudando-as em sua regeneração social e no alcance de bons 

casamentos, contexto em que a dança foi um meio de resgatar essas pessoas de suas “vidas 

erradas”. Ainda de acordo com o autor, a Dança de São Gonçalo faz parte do catolicismo rural 

brasileiro presente em vários estados do nordeste, além de São Paulo, Paraná entre outros 

(CASCUDO, 1958 apud MORAIS, 2005). 

Na memória dos moradores mais velhos das comunidades, a história que predomina é 

a de que Gonçalo tirava as mulheres de suas “vidas erradas” prometendo-lhes bom casamento 

e, a música, era a forma de resgatá-las. De acordo com Morais, a canção a São Gonçalo era 

muito maior do que a utilizada pelas comunidades na atualidade, pois alguns versos foram 

proibidos de serem cantados e ao longo do tempo se perderam. As dançadeiras não sabem 

dizer quais eram esses versos. 
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A dança de São Gonçalo no Pêga e Arrojado apresenta divergências, a começar pela 

imagem do santo que não é a mesma nas comunidades, embora ambas sejam de São Gonçalo 

do Amarante. Além disso, diverge da dança de São Gonçalo na comunidade Mussuca em 

Sergipe, na qual os homens se vestem de mulher e as mulheres não participam da dança. 

Segundo Falcão (2006), as mulheres sempre foram proibidas de dançar e os homens as 

representavam vestindo-se de mulher, sendo que até hoje essa tradição permanece. 

Nas comunidades que pesquisamos, os grupos são compostos por quatorze pessoas das 

quais doze são mulheres, as dançadeiras, e dois são os homens, chamados de tocadores. Além 

desses, tem o grupo das crianças que acompanham a procissão do santo e em seguida dançam 

algumas das jornadas. Nas fotos a seguir vemos as crianças participando da procissão de São 

Gonçalo do Amarante, realizada em 2011. Na dança realizada em janeiro deste ano não houve 

a participação do grupo das crianças. 

 São dois grupos de São Gonçalo do Amarante. O grupo de São Gonçalo da 

comunidade Pêga, comandada por Dona Aldizes e o São Gonçalo da comunidade Arrojado, 

que tem como líder Dona Alaíde, a dançadeira mais antiga da comunidade. Este santo 

também é conhecido pelos moradores como São Gonçalo tocador, pelo fato deste santo estar 

segurando uma viola em sua imagem.  Essa é uma questão que merece ser destacada, pois 

antigamente Dona Alaíde, que residia no Pêga, era dançadeira do grupo de Aldizes. No 

entanto, em meados de 2010, ela passou a organizar o seu próprio grupo na comunidade do 

Arrojado da qual ela é nativa. De acordo com relatos dos moradores, o grupo se desintegrou 

por desavenças de opiniões entre seus membros. Esse fato reforça a nossa defesa sobre as 

fragmentações das relações e diferentes posicionamentos que os indivíduos estão sujeitos a 

tomarem mesmo quando inseridos em uma realidade aparentemente homogênea. Abaixo 

vemos Dona Aldizes e de Dona Alaíde com os respectivos santos das danças: 
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     Foto 03 – Aldizes e S. Gonçalo                       Foto 04 - D. Alaíde e S. Gonçalo  

Fonte: Acervo da autora, 2012.                                          Fonte: Acervo da autora, 2012.  
 
    

Sobre a questão das tensões que envolvem a festa, já que consideramos o culto a São 

Gonçalo como um momento festivo, Haesbaert (2007) coloca que a festa por ser produto da 

realidade, evidencia essa realidade através de seus conflitos e tensões, mas também atua como 

controladora dessas situações. Também se verifica a pouca aceitação de alguns moradores 

com relação à realização da promessa a São Gonçalo. Na comunidade Arrojado, por exemplo, 

nos foi relatado que, depois da dança, ocorre algumas confusões e que a falta de organização 

dos que realizam promessa, tira da dança a característica de louvor e devoção.  

Por também ser uma prática de criar, fortalecer ou fragmentar identidades, tendo como 

premissa a reunião e participação das pessoas, a festa fortalece ou fragmenta identidades e 

tem como necessidade uma liderança que esteja à frente da mobilização das pessoas, em favor 

de sua realização. Consideramos Dona Aldizes e Dona Alaíde como importantes líderes nas 

comunidades do Pêga e Arrojado, respectivamente, na manutenção das demais identidades 

dentro das comunidades. E isso não pressupõe que essa manutenção seja a permanência, mas 

por vezes, a tomada de opiniões contrárias. Sobre essa questão Haesbaert (1999), aponta que 

“há casos em que o papel de uma identidade individual, aparentemente isolada, pode se tornar 

fundamental na formação de uma identidade social, muito mais ampla” (HAESBAERT, 1999, 

p. 174). Até o ano de 2011 a dança de São Gonçalo na comunidade Pêga, era realizada no 
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terreiro em frente à casa de Dona Aldizes. Nesse período ainda não tínhamos visitado a 

comunidade do Arrojado, mas já sabíamos que a dança também era desenvolvida pelo grupo. 

 

Foto 05 – Procissão de São Gonçalo na comunidade Pêga em 2011 

                 
                   Fonte: Acervo da autora, 2011. 

 

 

                   Foto 06 - Dança de São Gonçalo em frente à casa de Aldizes na comunidade Pêga 

                    
                                               Fonte: Acervo da autora, 2011. 

 

                                                        

Os símbolos utilizados na dança e o trajeto realizado até o terreiro, no qual a dança era 

realizada constituem o cenário da festa, em que cada ação tem valor para o grupo. Sobre a 
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utilização de símbolos e a sua disposição no espaço que caracterizam a espacialidade da 

cultura dos grupos, Corrêa aponta que: 

 

 

Há uma forte relação entre o deslocamento de pessoas e os objetos 

simbólicos associados, como cartazes, estandartes, bandeiras e imagens, e os 

locais por onde o deslocamento se verifica. Esses locais são considerados 

como portadores de significados que valorizam o deslocamento. Este, por 

outro lado, valoriza os locais por onde pessoas e objetos simbólicos passam, 

mesmo que isto se verifique em um tempo específico, não-repetitivo ao 

longo do ano, ou de ocorrência não previsível: a força simbólica dos locais e 

do deslocamento reafirma um e outro (CORRÊA, 2008, p. 07) 

 

 

Atualmente, na comunidade Pêga, o pagamento de promessas a São Gonçalo é 

realizado no salão comunitário, construído com a ajuda do pároco do município Pe. Dário. 

Além de São Gonçalo, todas as novenas e missas na comunidade são celebradas no salão. A 

construção do salão, segundo os moradores, foi uma ação bastante louvável, pois era comum a 

dança ser adiada devido às chuvas que geralmente ocorrem em janeiro, período do pagamento 

da promessa a São Gonçalo. 

 

Foto 07 – Salão comunitário do Pêga 

 
                                       Fonte: Acervo da autora, 2014 
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               Foto 08 – Salão ornamentado para o festejo a São Gonçalo no Pêga 

                                  
                                   Fonte: Acervo da autora, 2014. 

Foto 09 – Procissão de São Gonçalo no Pêga 

 
Fonte: Acervo da autora, 2014.             
                                                         Foto 10 – Dança de São Gonçalo do Amarante 

 
                                                            Fonte: Acervo da autora, 2014. 
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O São Gonçalo festejado na comunidade Arrojado conta com o mesmo total de 

dançadeiras e tocadores, mas em campo, percebemos que os moradores pouco se envolvem 

para colaborar na realização do festejo. Em conversas informais com os moradores durante a 

realização da dança na comunidade, foi-nos revelado que há muitos anos somente Dona 

Alaíde está empenhada em dar continuidade à tradição, tanto que no dia da dança as mulheres 

são convocadas a dançar no mesmo dia do festejo, não há ensaios e poucas delas sabem cantar 

todas as jornadas de louvor ao santo. Além disso, os moradores nos informaram que não há 

incentivo, nem por parte dos moradores devido à baixa condição financeira, nem por parte da 

igreja, tampouco pela prefeitura, para a vestimenta das dançadeiras e para a realização da 

confraternização que deveria ocorrer no final do festejo. 

Alguns moradores são contra o festejo na comunidade Arrojado devido à 

desorganização do grupo, além de os próprios participantes da dança não saberem explicar as 

origens da dança e o significado dos elementos que nela são utilizados. Eles somente 

aprenderam a dançar com os pais, e os filhos também foram ensinados. Todos esses fatores 

colocam em risco a continuidade dessa tradição, sobretudo na comunidade Arrojado, na qual 

percebemos menor empenho dos moradores. Abaixo, vemos as imagens da dança realizada na 

comunidade Arrojado9: 

 

Foto 11 – Dança de São Gonçalo na capela do Arrojado 

 
                      Fonte: Acervo da autora, 2014. 

 

                                                           
9 O festejo a São Gonçalo é realizado todos os anos em 24 de janeiro, em todas as cidades brasileiras em que o 

santo tem devoção popular.  
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Uma última questão que merece nossa atenção é o fato de a igreja que antigamente era 

contra a dança de São Gonçalo, estar atualmente engajada em colaborar com os moradores, 

sobretudo do Pêga, para que os festejos continuem. Vimos essa ação como uma forte 

manifestação do poder simbólico que a igreja sempre teve frente à sociedade. Possivelmente, 

a presença frequente dos representantes da igreja nas festividades do Pêga e em todas as 

celebrações do Arrojado, exceto a de São Gonçalo, funcione como uma forma de controle 

nesses territórios, através das simbologias que, de forma evidente, reúne esses grupos. 

As festas realizadas nas comunidades do Pêga e Arrojado constituem itinerários 

simbólicos10 conforme os discutidos por Roberto Lobato Corrêa. De acordo com o autor, “os 

membros de uma dada cultura e as representações por eles criadas mostram-se e são vistas em 

um intenso processo de comunicação que, geograficamente, traduz-se em fixos e fluxos. Entre 

estes estão os itinerários simbólicos distintos dos itinerários diários frequentes” (CORRÊA, 

2008, p. 06). 

Os itinerários simbólicos são marcados por acontecimentos periódicos e uso de 

símbolos que marcam as datas em que as festividades ocorrem. Festividades essas que podem 

ser as mais diversas manifestações da cultura, atos políticos, cultos religiosos, procissões, 

entre outras. 

As manifestações religiosas tais como festas de padroeiros, novenas e a festa de São 

Gonçalo, compõem os itinerários simbólicos que ocorrem durante períodos específicos ao 

longo do ano nas comunidades do Pêga e Arrojado, demarcando determinados espaços 

temporariamente, transformando-os em territórios simbólicos nos quais as identidades são 

reforçadas nas práticas e com base nos símbolos culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Ver Corrêa (2008) “Espacialidade da cultura”.  
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CAPÍTULO 3 – TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO 

PARA PENSARMOS O RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

Após a apresentação do panorama político da regularização de territórios quilombolas 

no estado, discutimos neste capítulo, o processo de territorialização do negro no Rio Grande 

do Norte. Tendo sido utilizado como renda capitalizada nas fazendas, os negros ocuparam 

uma posição marginal no quadro da concentração fundiária no estado e na desigual 

distribuição e acesso às terras. 

Para discutirmos sobre as influências das matrizes africanas na constituição dos 

territórios quilombolas do Rio Grande do Norte, em específico, das comunidades Pêga e 

Arrojado. Faz-se necessário que façamos um percurso, ainda que breve, sobre essas 

influências no Brasil, destacando os intentos da colonização com a escravização do negro 

concomitante a utilização da mão-de-obra indígena. 

Quase todas as colônias situadas no litoral brasileiro foram receptáculo de negros a 

serem escravizados, oriundos de diversos lugares do continente africano: Angola, Congo, 

entre outros. De acordo com o mapeamento realizado pelo Prof. Rafael Sanzio Araújo dos 

Anjos, em trabalho publicado em 2009, as principais frentes de entradas de negros no Brasil 

ocorreram por Salvador - BA, Recife - PE, Rio de Janeiro - RJ, São Luís – MA e Belém – PA, 

sendo que esta mão-de-obra se espalhou por outras regiões do país conforme as necessidades 

dos fazendeiros em obter lucro, mesmo sendo mais barato os negros que já tinham tempo de 

trabalho nas lavouras brasileiras, bem como por meio das migrações dos negros para outros 

estados em busca de não mais servir como renda capitalizada. 

No Rio Grande do Norte, como em muitos outros estados que não estabeleceram 

contato direto com o tráfico de escravos vindos do continente africano, a formação dos 

territórios quilombolas ocorreu de maneira bastante diversificada. Com o passar dos anos, os 

fazendeiros passaram a trazê-los de outras colônias, sobretudo para o trabalho na pecuária, o 

que explica o número dessa população ser menor do que em outros espaços onde a cana-de 

açúcar era a principal economia desenvolvida. 

A maior parte das terras pertencentes às comunidades quilombolas no estado foi 

adquirida através de doações aos negros, por serviços prestados, além de casos de compra de 

terras por baixos preços, como ocorreu nas comunidades que pesquisamos, nas quais os 
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moradores têm a propriedade individual de suas terras registradas em cartório e recebidas 

como herança. Acreditamos que o fato de a maioria das comunidades reconhecidas 

quilombolas localizarem-se nas zonas rurais dos municípios e estarem bastante afastadas das 

cidades, é mais uma prova da marginalização dos negros que, por não poderem conviver nas 

cidades por falta de condições financeiras, adquiriam terras distantes e pouco produtivas. 

Além disso, a territorialização do Rio Grande do Norte pela população africana também 

ocorreu por meio das fugas dos negros vindos de outros estados, tendo nas terras potiguares 

um refúgio para a fuga dos trabalhos escravos nas lavouras de cana-de-açúcar. 

De acordo com Suassuna e Mariz (2005), os primeiros negros trazidos para a capitania 

do Rio Grande do Norte foram conduzidos para as zonas canavieiras devido às instalações dos 

engenhos de cana-de-açúcar, onde provavelmente localiza-se São José do Mipibú. 

Salientamos que a maior parte da mão-de-obra trazida para as terras potiguares provinha do 

estado de Pernambuco e em seguida passou a vir também do Maranhão, já que a falta de 

recursos dos sesmeiros e a própria intenção de extrair renda da terra sem gastos excessivos, 

impedia a compra de negros da Guiné ou da Angola, fato que responde pela captura de índios 

para tarefas na colônia, como a agricultura (SUASSUNA E MARIZ, 2005). É nesse sentido 

que não há como discutir o negro no estado sem fazer relação com os índios presentes em 

maior quantidade, e que também foram bastante explorados nos trabalhos e nos planos de 

branqueamento da população e “eliminação” da raça negra. 

Atualmente no Brasil ainda é grande a população que não assume sua descendência 

negra. Segundo os censos de 2000 e 2010, houve um aumento no número de pessoas que se 

declaram “pardas”. Além de fatores ligados à própria história de discriminação que os negros 

sofreram e ainda sofrem na sociedade, o que possivelmente influencie essa declaração, 

optamos por tratar o termo “pardo(a)” como uma cor, por compreendemos que no Brasil há 

apenas três raças originárias que miscigenadas no processo de branqueamento da população, 

resultou nas dúvidas, bem como nas intenções de maquiá-las ou ainda, pelo próprio 

movimento natural de miscigenação que é muito forte no Brasil.  

Segundo Anjos (2009), a questão demográfica sobre a população de ascendência 

africana ou a forma como se refere ao “Brasil Africano”, não tem recebido as respostas 

adequadas dos órgãos oficiais que tratam do tema. Há uma subestimação dos números reais 

devido à forma como o principal órgão responsável pela coleta dos dados conduz esse 

procedimento. O autor ainda acrescenta que: 
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O instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE), principal organismo 

responsável pela produção e divulgação das informações demográficas da 

nação, tem agrupado os indivíduos em brancos, pretos, amarelos e pardos 

(registros até o Censo 2000), considerando brancos, pretos ou amarelos os 

que assim se declararem e os “outros” ficam classificados como pardos 

(ANJOS, 2009, p. 87). 

 

 

Essa abertura dada para que as informações possam ser até certo ponto, negadas e 

assim, inseridas na categoria “parda”, é reflexo do jogo político dominante que ainda prega 

uma visão engessada sobre as tradições de matriz africana e dos remanescentes que abrangem 

quase que totalmente o Brasil, constituindo a segunda nação com características 

afrodescendentes, que também chamamos de afro-brasileiras, devido à mestiçagem no Brasil. 

Estamos nos referindo aos casos em que as influências de matriz africana são 

evidentes, e mesmo assim, estas são negligenciadas pelos sujeitos em sua declaração. Não 

podemos desconsiderar os casos em que essa declaração somente se enquadra na categoria de 

pardo, devido aos processos de mestiçagem no Brasil. Além disso, a declaração perpassa 

questões que vão além da cor da pele, e envolve questões múltiplas de ordem social, política, 

econômica, entre outros aspectos. 

Os censos demográficos de 2000 e o último feito em 2010 mostram como a população 

se posiciona com relação à declaração de sua cor e raça. Os dados que trazemos são mais 

gerais e não especificamos sexo, idade e o local de moradia, pois a intenção é mostrar o 

panorama geral para elaborarmos a nossa interpretação segundo essa autodeclaração. Vejamos 

os dados das tabelas a seguir: 
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Tab. 01 - População residente por cor ou raça, sexo, situação do domicílio e grupos de 

idade - Amostra - Características gerais da população 

Brasil (Ano 2000) 

Cor ou raça                                                                                                   Quantidade 

Total                                                                                                               169.872.856 

Branca                                                                                                              91.298.042 

Preta                                                                                                                 10.554.336 

Amarela                                                                                                                761.583 

Parda                                                                                                                65.318.092 

Indígena                                                                                                                734.127 

Sem declaração                                                                                                 1.206.675 

Fonte: SIDRA – IBGE. Censo Demográfico 2010. Obs.: Os dados são da amostra (Pesquisa realizada em outubro 

de 2013). 

 

 

Tab. 02 - População residente por cor ou raça, sexo, situação do domicílio e grupos de 

idade - Amostra - Características gerais da população 

Brasil (Ano 2010) 

Cor ou Raça                                                                                                Quantidade 

Total                                                                                                             190.755.799 

Branca                                                                                                            90.621.281 

Preta                                                                                                               14.351.162 

Amarela                                                                                                            2.105.353 

Parda                                                                                                               82.820.452 

Indígena                                                                                                               821.501 

Sem declaração                                                                                                     36.051 
 

Fonte: SIDRA – IBGE. Censo Demográfico 2010. Obs.: Os dados são da amostra (Pesquisa realizada em 

outubro de 2013). 
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Vemos que o número de pessoas que se declaram brancas e pretas cresceu 

consideravelmente, mas se comparado ao número de declarantes pardos as mudanças não são 

tão expressivas. Os pardos, segundo o IBGE, são pessoas que descendem de brancos, índios e 

negros, que não sabem qual das três etnias definem a sua própria etnia, devido aos processos 

de mestiçagem. Chegamos a um ponto de contradição, se nos remetermos à história do Brasil, 

mesmo que brevemente, veremos que o Brasil foi a segunda maior nação a receber negros 

para o trabalho escravo. De acordo com Anjos (2009), as estratégias do Estado em declarar 

que as populações de matriz africana no Brasil são minoria através dos números, são meios de 

se enfraquecer essa representatividade e de gerar dúvida no reconhecimento das influências 

negras na construção e manutenção dos processos de identificação no país. 

Outro ponto que devemos destacar é o de que, embora não devamos tomar os números 

como uma verdade absoluta, eles são recursos que temos para elaborar a nossa interpretação 

sobre a realidade dos fatos. Sendo assim, o aumento do número de pessoas que se consideram 

“pretos”, deve ser ressaltado como uma tomada de consciência que tende a ganhar cada vez 

mais representatividade, ao passo que as pessoas estiverem abertas a tomarem consciência de 

que a raça é definida pela construção das gerações e das pessoas que as compuseram, e não 

somente pela cor da pele como fator um determinante, embora isso tenha relevância. 

O crescimento do número de pessoas que se declaram indígenas também representa 

avanços face ao processo de mobilização e força política que a causa indígena ganhou no 

Brasil, bem mais forte do que a causa quilombola, até mesmo pelo fato de desde o período 

colonial os conflitos estarem bem mais relacionados às populações indígenas, sendo os negros 

até o século XIX a camada social marginal no acesso aos direitos básicos, vindo a ganhar 

mais força a partir dos anos de 1900. A diminuição no número de pessoas que não declaram 

sua raça ou cor pode expressar um processo de inserção até certo ponto compulsória, no 

sentido de que indecisos sobre sua etnia, direcionam-se à classe dos pardos como uma forma 

de se enquadrarem em uma das categorias. Este é um processo que Anjos (2009), defende da 

seguinte forma: 

 

São milhares de homens, mulheres, crianças e idosos que sentem 

internamente que não existe ainda um lugar definido na estrutura social do 

país. Por ser um contingente populacional oriundo de um processo secular de 

“mistura” étnica, as relações de valor, que foram associados 

sistematicamente aos povos europeus como o “modelo” de referência e 

aceito pelo sistema dominante, imprimem vários desajustes nas formas de 
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pensar, de se inserir e de se enquadrar na sociedade brasileira (ANJOS, 

2009, p. 92). 

 

 

Preferimos acreditar que a maior parte dessa declaração “parda” do povo brasileiro 

seja pelo desconhecimento das origens ou pela própria indecisão em virtude de seus 

estereótipos. Esse desconhecimento como reflexo de uma educação frágil quando o assunto é 

a relação África-Brasil, merece reflexões, pois consideramos que a reprodução de discursos 

distorcidos e modelos baseados na contínua proposta de se construir imageticamente o 

branqueamento do país (diminuição da população “preta” no país), continuarão reproduzindo 

processos de identificação ainda mais frágeis. Para finalizarmos essa discussão continuamos a 

nos basear em Anjos (2009), ao dizer que algumas pessoas que se consideram brancas ou 

pardas constituem um quadro de desconhecimento ou de negação das matrizes africanas, 

indígenas, entre outras, como forma de serem aceitas ou inseridas no sistema dominante da 

fronteira social dos “incluídos”. Não é nossa intenção, colocar à prova a etnia defendida pelos 

sujeitos, como se esta fosse falsa, mas é necessário que pensemos sobre o que declaramos. 

Por ser o segundo país que recebeu as maiores levas de escravos, também o estado do 

Rio Grande do Norte está inserido nesse contingente de pessoas que possuem traços dos 

povos que por aqui passaram. É necessário que pensemos que estas características em alguns 

casos não são evidentes como em outros, mas mesmo assim elas estão presentes. Nesse 

sentido, propomos a partir de agora, realizar um percurso ainda que breve na historiografia do 

Rio Grande do Norte, que apresenta indícios das populações negras e escravas que se fizeram 

presentes no estado. 

 

 

3.1 TERRA, TRABALHO E TERRITORIALIZAÇÃO NEGRA NO ESTADO 

 

 

O processo de posse de terras no Nordeste ocorreu de maneira desigual e desenfreada, 

acentuando-se com a instalação do Governo-Geral de Tomé de Souza, e posteriormente, com 

os regimes de economia feudal e capitalista, de maneira que do final do século XVII até o 
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final do século XVIII, as formas pré-históricas da propriedade territorial no Brasil foram 

extintas, adquirindo as formas que atualmente tem.  

Todo o processo de ocupação e exploração das terras potiguares teve a presença dos 

negros como mão-de-obra barata e marginalizada, desde a formação das primeiras vilas até a 

constituição das cidades. No entanto, no Rio Grande do Norte muitos escravos receberam 

terras de seus senhores para continuarem estabelecidos nas fazendas, uma forma de assegurar 

mão-de-obra para as atividades pecuaristas. A agricultura constituiu também um meio de 

manipular os negros em troca de trabalho. 

A desigual distribuição de terras ocorreu concomitante a ampliação do uso das vastas 

porções para a agricultura de consumo interno e para o exterior, também para a pecuária e o 

plantio da cana-de-açúcar na faixa litorânea, no interior do estado na região oeste serrana e 

nas pequenas engenhocas de fabricação de rapadura e aguardente para o abastecimento de 

núcleos populacionais no Rio Grande do Norte. Em meio aos interesses pela posse das terras e 

utilização do negro em diversos trabalhos, esses grupos desenvolveram formas de manutenção 

de sua cultura mesmo sofrendo modificações devido à incorporação de elementos culturais 

brasileiros, elementos constituídos de africanidades. Neste capítulo discutiremos a ocupação e 

exploração das terras potiguares, buscando desvendar as formas de territorialização do negro 

no estado e a sua importância no processo de formação do território. 

A historiografia local pouco apresenta relatos com teor crítico sobre as formas de 

vivência de índios, negros e colonos no Rio Grande do Norte. A maioria das discussões sobre 

o assunto está pautada numa descrição de relações de trabalho, de quantidade de escravos 

existentes no estado que apresentam números com definição confusa e uma figura escrava 

supostamente satisfeita com as formas de trabalho. Quando se trata dos negros na região oeste 

do estado, a bibliografia é ainda mais reduzida e as que existem ainda apresentam um teor 

bastante vago. Segundo Cavignac (2003), “o negro, quando se encontram referências, é 

representado como um vaqueiro solitário, amigo do seu patrão e feliz por ser escravo” 

(CAVIGNAC, 2003, p. 03). Em outras palavras, mas indo ao encontro com o que Cavignac 

nos apresenta, Dantas aponta que: 

 

 

A escravidão não deixou traços no Rio Grande do Norte. O tráfico de carne 

humana, que, infelizmente, também existiu ali, não teve, para honra dos 

 



POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS: 

IDENTIDADES E TERRITORIALIDADES NEGRAS EM PORTALEGRE – RN 2014 

 

 

 

86 

sentimentos humanitários do nosso povo, esse cortejo de atrocidades 

selvagens praticadas contra a raça à qual nós brasileiros muito devemos pelo 

contingente poderoso que ela trouxe à formação do nosso tipo e à 

constituição do nosso caráter. Alguns senhores, que se tornaram cruéis no 

tratamento dos seus escravizados, foram simples exceções de regra. É que o 

negro foi quase sempre considerado entre nós, uma pessoa da família, 

sobretudo na zona sertaneja e alguns houve que chegaram a alta posição 

social (DANTAS, 1941, p. 25 – 26). 

 

 

De maneira sutil e implícita, Dantas ao falar sobre a ausência de traços da escravidão 

no estado, deixa evidente uma leitura dessa presença negra bastante simplista e que 

certamente mascara as formas pelas quais as relações na sociedade escravocrata ocorriam em 

que, pela própria condição étnica e social, os negros estavam sujeitos a uma posição 

secundária. Por outro lado, a adoção dessa visão apaziguante das relações entre senhores e 

escravos pode estar relacionada aos estudos escravistas e a interpretações neopaternalistas, 

nas quais a oposição e lutas entre cativos e seus senhores deu lugar a uma complementaridade 

em suas relações que, em alguns casos, eram pacíficas devido à comunhão de seus interesses 

(FIABANI, 2012). Essa comunhão de interesses possivelmente ganhou força quando a 

escravidão foi abolida no Brasil, em que as formas de exploração persistiram, embora de 

maneira sutil para que a dominação dos negros continuasse dentro das leis da abolição. 

Ainda que fossem em menor quantidade se comparada a outros estados, as formas de 

exploração dessa mão-de-obra compôs um quadro de submissão e desvalorização dos negros 

mesmo que de modos diferenciados. É preciso que entendamos que a inserção dos negros nos 

trabalhos rurais e urbanos ocorreu em tempos e com interesses diferenciados. Se no Rio 

Grande do Norte eles eram tidos como homens de confiança, isso não negava uma forma de 

submissão aos patrões e de ocupação de uma posição desprivilegiada na sociedade. 

Pensamos o processo de territorialização dos negros no estado com base em Haesbaert 

(2007), como ação e dinâmica de dar sentido ao espaço por meio das relações sociais e a 

partir das diversas dimensões políticas, culturais, econômicas, entre outras. Inserimos em 

nossa análise a territorialização negra no Rio Grande do Norte, no sentido de que os negros 

estiveram presentes nessas relações, ainda que por vezes de maneira marginal. Essa 

territorialização, ou seja, o processo de apropriação do território dando sentido a ele a partir 

das práticas sociais, culminou na consolidação de uma territorialidade negra no estado, 

territorialidade essa que ainda é desconhecida por muitos, mas que está expressa nos vinte e 
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um territórios reconhecidos e nos outros que ainda não se encontram em processo de 

reconhecimento. 

Enquanto a territorialização indica processo e dinâmica; a territorialidade indica uma 

estabilidade. De acordo com Haesbaert: 

 

 

A territorialidade, além de incorporar uma dimensão mais estritamente 

política, diz respeito também às relações econômicas e culturais, pois está 

"intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas 

próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar" 

(HAESBAERT, 2007, p. 22). 

 

 

As categorias “territorialização e territorialidade” constituem ações sociais que 

atribuem ao território significados e funções. Continuamos a citar Haesbaert ao discutir 

território. Segundo o autor: 

 

 

todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes 

combinações, funcional e simbólico, pois as relações de poder têm no espaço 

um componente indissociável tanto na realização de "funções" quanto na 

produção de "significados". O território é "funcional" a começar pelo seu 

papel enquanto recurso, desde sua relação com os chamados "recursos 

naturais" - "matérias-primas" que variam em importância de acordo com o(s) 

modelo(s) de sociedade(s) vigente(s) (HAESBERT, 2007, p. 23). 

 

 

Funcionalidade e simbolismos são duas características fundamentais para pensarmos o 

processo de territorialização negra no Rio Grande do Norte. Veremos que mesmo sendo a 

história dessa etnia no estado ainda bastante confusa, os indícios que temos é de que com o 

desenvolvimento dos trabalhos nas fazendas e na lida com a terra, o processo de identificação 

com esse elemento suscitou as comunidades negras, reconhecidas como quilombolas. Temos 

atualmente no estado a evidência dos seus territórios enquanto função e símbolo, como foi 

possível perceber nos relatos já apresentados e nos que ainda serão. 

Também é necessário evidenciar sobre quais territórios estamos falando. Ainda que 

não haja rigorosamente essas divisões, cabe destacarmos quais os sujeitos e com quais 
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objetivos os territórios se constroem, já que os processos de territorizalização variam de 

acordo com os interesses do controle social. Sendo assim, a mão-de-obra negra funcionou 

como renda capitalizada e está relacionada com a terra, enquanto meio de trabalho e direito 

negado por muitos anos, conforme as leis agrárias já apresentadas. De acordo com Monteiro e 

Garcia: 

 

 

Nos países colonizados na América que tiveram por base o escravismo, neles 

se incluindo o Brasil, a característica substancial que se verificará de acordo 

com essa concepção não será a da propriedade privada capitalista da terra, 

mais sim a propriedade privada de escravos. A renda da terra durante a 

vigência do regime sesmarial não se configurou numa categoria econômica 

importante, o fundamental nesse período foi à renda do escravo, que esteve 

presente à lógica da acumulação mercantil [...]. Assim o escravo não 

adentrava no processo produtivo com a sua força de trabalho como uma 

mercadoria para vender ao capitalista, ele próprio representava diretamente 

uma mercadoria (MONTEIRO E GARCIA, 2012, p 10). 

 

 

Segundo Andrade (1990, p. 11), “todo o processo de colonização e de ocupação do 

espaço brasileiro foi comandado do exterior; no começo, face aos objetivos da colonização 

portuguesa de abastecer o mercado europeu de açúcar de cana, de metais, de pedras preciosas, 

de ouro e alimentos tropicais”. O processo de exploração das terras potiguares foi responsável 

por extrair, utilizando-se dessa mão-de-obra local e demais instrumentos técnicos, os produtos 

da capitania do Rio Grande do Norte em favor de interesses particulares. Assim, é simplista 

analisar a produção do território potiguar sem considerar as relações entre os processos locais 

e globais. Visto que essa produção também ocorreu pela ação de agentes externos e, não 

somente locais e no Rio Grande do Norte, a ação que veio de fora exerceu influência direta 

em vários níveis da sociedade, produzindo e transformando as formas de relação com o 

espaço produzido (ANDRADE, 1990). 

Por sua posição geográfica, acredita-se que o Rio Grande do Norte tenha sido um dos 

primeiros pontos visitados no litoral brasileiro, na “descoberta” das terras pelos portugueses, 

abrindo espaço para a exploração holandesa e as tentativas francesas de entrada no território. 

A exploração do interior do Rio Grande do Norte ocorreu por volta de 1670, através das 

ribeiras de Ceará-Mirim, Piranhas-Assu e Apodi-Mossoró (MORAIS, 2005 apud 
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MONTEIRO 1999). O mapa abaixo apresenta as frentes de colonização no território potiguar 

no século XVI, com base nos estudos desenvolvidos por Lacerda (2002). 

 

Mapa 03 – Frentes de Ocupação do Território Potiguar Século XVI 

 
 Adaptado de FELIPE, José Lacerda Alves. CARVALHO, Edilson Alves de. Economia do Rio Grande do            

Norte: estudo geo-histórico e econômico (Ensino Médio). João Pessoa: Grafset, 2002. 

 Fonte: http://www.klickeducacao.com.br (Google Imagens) 

 

 

Vemos que a frente 2 de ocupação teve nos afluentes do Rio Piranhas Açu um meio de 

entrada no Seridó Potiguar e a partir desta, os colonizadores passaram a ocupar terras 

localizadas a oeste do estado, instalando-se às margens do Rio Apodi-Mossoró, nas chamadas 

“ribeiras” do período colonial, como veremos a seguir. Há também indícios com base em 

Lacerda (1986)11, de que o oeste do estado tenha sido ocupado a partir do litoral norte, tendo 

nos referidos rios a base do desenvolvimento das atividades pecuaristas e agrícolas do estado. 

A ocupação do litoral leste possibilitou o cultivo da cana-de-açúcar, devido às condições de 

clima e solo propícios. As setas da frente 1 de ocupação indicam a entrada dos colonizadores 

no sentido do engenho de Cunhaú e dos vales dos referidos rios do Potengi e Ceará Mirim. 

                                                           
11 Com base na obra: Elementos da Geografia do Rio Grande do Norte (1986). 
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Veremos mais a diante que a exploração do território potiguar teve nas vias fluviais o 

seu principal meio de ocorrência, principalmente no sentido do desenvolvimento da 

agricultura em seus vales. Com base em pesquisas feitas para o Relatório Antropológico 

elaborado pelo INCRA sobre a Comunidade Quilombola de Boa Vista dos Negros, “em 

relação a outras regiões do nordeste brasileiro, o interior do Rio Grande do Norte será 

efetivamente ocupado no século XVIII com o fim da Guerra dos Bárbaros” (RA, 2007, p. 40). 

O processo de apropriação das terras brasileiras no período colonial teve na política 

das sesmarias12 e no sistema das capitanias hereditárias, os principais impulsionadores para a 

reconfiguração do território brasileiro, que atualmente apresenta os reflexos das políticas de 

divisões de terras do período pré/colonial. Segundo Nozoe (2006), 

 

 

A legislacão fundiária aplicada no decorrer de nosso período colonial foi 

baixada de modo descontinuado, dispersa em um amplo número de avisos, 

resoluções administrativas, cartas de doação, forais e os textos das 

Ordenações. Essa gama de dispositivos legais ensejou uma legislação 

fragmentada, nem sempre coesa, revogada e reafirmada de tempos em 

tempos. Apesar disso, nela é possível verificar que as sesmarias constituem o 

regime jurídico básico acerca da terra. [...]. A transposição deste instituto 

jurídico para terras brasileiras deu-se em face do desejo da Coroa portuguesa 

de promover o povoamento e o aproveitamento por particulares, de um lado, 

e, de outro, da ausência de um meio legal alternativo para viabilizar aqueles 

intentos (NOZOE, 2006, p. 02). 

 

 

Essa forma de distribuição de terras com o intuito de fazê-las produzir sob a 

responsabilidade daqueles que foram contemplados também promoveu a ocupação de vastas 

porções de terras que o Brasil possuía, e durou até meados de 1822, sendo distribuídas não 

somente na faixa litorânea, mas adentrando o sertão nordestino, com o intuito de desenvolver 

outras formas de exploração econômica. Podemos comprovar esta afirmativa com base em 

Monteiro (2010): 

 

 

                                                           
12 “Uma pessoa influente e de posses que prestasse serviços ao Rei ou ao Donatário, conseguia uma doação de 

uma vasta área – a sesmaria – com a obrigação de, às próprias custas, ocupá-la, povoá-la e explorá-la” 

(ANDRADE, 1990, p. 15). 
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Os colonos, que se estabeleciam recebendo sesmarias, prosperaram com o 

cultivo de uma lavoura de exportação – o algodão, mas, também, de lavouras 

de alimentos, voltadas, ao que tudo indica para o abastecimento de núcleos 

populacionais que iam se estabelecendo no sertão da capitania do Rio 

Grande do Norte (MONTEIRO, 2010, p. 61). 

 

 

Além das atividades citadas por Monteiro, houve o desenvolvimento da indústria de 

carne seca nas regiões de Mossoró e Assú, fato que exigiu o aumento da demanda de mão-de-

obra para essas atividades e permitiu o aproveitamento do negro escravo em maior escala, em 

meados do século XVIII (ASSUNÇÃO, 2006, p. 03). Dessa forma, o trabalho escravo negro, 

ainda no Brasil Colônia, foi bastante utilizado inicialmente no litoral brasileiro nos grandes 

canaviais, após o esgotamento do Pau-Brasil, e se dirigiu em seguida para o interior do Brasil, 

inclusive em direção às regiões pecuaristas do Rio Grande do Norte. 

 De acordo com Andrade (1990), o povoamento do interior do Rio Grande do Norte 

intensificou-se na segunda metade do século XVIII, quando na Europa se procedia a 

Revolução Industrial e o algodão produzido e utilizado pelos indígenas antes mesmo do 

“descobrimento” tornou-se objeto de exportação para a metrópole. Além disso, a produção do 

algodão conquistou grandes extensões de terras, provocando o aumento do fluxo populacional 

e a necessidade de alimentos. Outrossim, era uma cultura que permitia outras intercalares, 

como produção de milho, feijão e mandioca. 

A doação de sesmarias no estado do Rio Grande do Norte e o processo de ocupação 

do território potiguar se deram, assim como em outros estados, com base na ocupação de 

terras próximas a rios, justamente pelo fato de que os solos ali situados eram férteis para o 

desenvolvimento de atividades agrícolas e apresentarem água disponível para a criação de 

gado e irrigação das plantações. Segundo Dias (2010): 

 

 

No Brasil colonial os núcleos populacionais e povoações diversas estavam 

sempre localizados nas proximidades de águas, principalmente dos rios. 

Assim sendo, a concepção de divisão regional que perdurou até, pelo menos, 

o início do século XIX foram às ribeiras. Já na segunda metade do século 

XVIII a Capitania do Rio Grande contava com diversas divisões regionais 

ribeirinhas; as ribeiras do Potengi, do Assu, do Seridó e do Apodi. A Serra 

dos Cabeços do Podi, futura serra de Portalegre, também estava situada na 

Ribeira do Apodi (DIAS, 2010, p. 17). 
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Conforme a figura abaixo, podemos perceber as principais ribeiras do estado no 

século XIX e que segundo a historiografia, constituíram meios de povoação das imediações 

onde se localizavam e desenvolviam as atividades de subsistência para as populações nativas 

e as gerações futuras. 

 

 

Fig. 01 – Localização das Ribeiras no Rio Grande do Norte - Século XIX 

 
               *Cabeços do Podi13, atual Serra de Portalegre, situava-se à Ribeira do Apodi 

                Fonte: DIAS (2010) com base na obra O homem e o sertão: a colonização da Ribeira  

                do Apodi no século XVIII. 

 

 

Além disso, no processo de interiorização e desbravamento dos sertões, a preferência 

das terras se dava sobre aquelas situadas nas encostas das ribeiras, pelos fatores acima citados. 

A fixação de colonos ocorria em terras indígenas, fato que ocasionaria as tensões posteriores 

entre nativos e colonos (DIAS, 2010). Acreditamos que os negros foram negligenciados 

nessas afirmativas pelo fato de não terem terras empossadas e nenhum direito a elas nesse 

momento, não sendo uma figura que representasse ameaça para os colonizadores. 

                                                           
13 Essa denominação era atribuída até meados de 1715 às serras da região do oeste potiguar. Conhecidas como 

cabeços do Apodi ou Podi entre os nativos da região serviam de refugiu e essa foi à primeira nomenclatura que 

recebeu a localidade, que mais tarde se chamaria Serra de Portalegre (DIAS, 2010). 
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A formação das vilas coloniais e dos primeiros núcleos populacionais nas 

proximidades dos rios também favoreceu os deslocamentos das populações, colonos e 

colonizados para as demais regiões do estado, distantes do litoral úmido da cana-de-açúcar. 

Veremos essa questão adiante, quando tratarmos da formação dos territórios nas comunidades 

pesquisadas. 

O processo de colonização deve ser pensado de um modo geral enquanto conquista 

territorial e apropriação do espaço concreto, bem como a exploração dos recursos a ele 

conferidos e a sujeição de populações autóctones e negras trazidas para o território, o que 

ocasionou ao território brasileiro, dentre outros fatores, dinamicidade social e uma 

reorganização territorial, deixando as populações negras e indígenas subjugadas a uma 

posição secundária e marginal na sociedade. 

A exploração das terras brasileiras pela Coroa Portuguesa deve ser vista em um 

sentido mais amplo. Dias relata que: “os esforços empreendidos pela Coroa Portuguesa à 

conquista dos sertões de sua colônia, promoveram a formação de espaços diversos, unidos por 

um só desígnio: efetivar o poder do Rei lusitano nos quatro cantos de sua colônia” (2010, p. 

15). Os interesses nos recursos naturais e econômicos do Brasil estão relacionados a processos 

externos ao território explorado, no sentido de que a busca por novos mercados estava ligada 

ao contexto do expansionismo europeu que, a princípio, almejava a exploração do Oriente e 

posteriormente os interesses voltaram-se para o chamado “Novo Mundo” (SUASSUNA E 

MARIZ, 2005).  

Sobre a formação das primeiras vilas coloniais, também devemos enfatizar a 

presença negra no estado e as relações sociais estabelecidas no período de formação das vilas. 

Ressaltamos ser inviável abordar o negro no estado sem fazermos referência à presença 

indígena, e isso se concretiza no fato de que algumas comunidades negras existentes no estado 

apresentam em sua história de formação territorial, a figura indígena e não somente negra, 

como é o caso da comunidade Pêga. Segundo a historiografia local, tal comunidade teve seu 

processo de formação a partir do índio chamado João do Pêga14, que durante os levantes 

indígenas ocorridos na Serra de Portalegre, teria fugido e se refugiado nas terras onde 

atualmente está localizada a comunidade. 

                                                           
14 Ver Morais (2003 e 2005); Cavalcante e Dias (2010) “Livro: Portalegre do Brasil: História e desenvolvimento, 

250 anos da fundação de Portalegre”. 
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Embora alguns autores e estudiosos do assunto tenham tentado omitir a presença dos 

negros no Rio Grande do Norte, reduzindo-os a uma imagem satisfeita com o trabalho e 

funções disponíveis, talvez por questões políticas, por interesses particulares ou por uma visão 

superficial dos fatos. Mesmo que em menor quantidade se comparado a outros estados, o 

negro teve papel fundamental na formação do território potiguar, nas fazendas de gado, no 

cultivo da cana-de-açúcar e na agricultura. As mãos negras também plantaram e colheram o 

algodão branco. Por outro lado, não desligadas desse contexto, diversas relações se 

estabeleciam e nelas o negro era tido como a mão-de-obra oprimida disponível e barata, o 

“vaqueiro de confiança”, a mucama da "casa grande" e um fio condutor de toda uma história 

geográfica - política - econômica e cultural. 

A fixação dos colonos em determinados pontos do território potiguar obedeceu aos 

interesses econômicos de exploração da terra à custa de mão-de-obra barata e/ou escrava 

negra ou indígena. Como forma de defesa de sua produção e das terras conquistadas, os 

colonos passaram a construir as chamadas vilas coloniais, através das missões religiosas15, 

com o intuito de colonizar os índios, transformando suas aldeias em vilas para a dominação, 

sobretudo cultural. A intenção implícita era a de que principalmente os índios fossem 

disciplinados, para facilitarem a exploração das terras nas imediações das vilas construídas. 

Catequizados com base nos preceitos da Igreja Católica, índios e negros aprenderam ainda 

que forçadamente, a religião e a devoção aos santos católicos. Acreditamos que isso tenha 

reflexos no fato de as comunidades quilombolas do estado terem a religião católica como a 

principal, com elementos de matrizes africanas, o que chamamos de sincretismo católico 

afrobrasileiro. Segundo Macedo: 

 

 

À medida que os indígenas iam sendo vencidos pelo poder bélico das tropas 

de serviço da Coroa eram, na maioria das vezes, aldeados, em missões 

religiosas, sob o comando dos missionários – excetuemos, aqui, os nativos 

mortos em combate ou que fugiram para outras regiões. Nessas missões de 

aldeamento, os índios sofriam um processo de reelaboração de suas 

referências culturais, já que deixaram de ser “bárbaros” para se tornarem 

“cristãos” (MACEDO, 2009, p. 29). 

 

 

                                                           
15 No Rio Grande do Norte houve quatro missões (Guajiru, Guaraíras, Apodi, Mipibu e Igramació) (LOPES, 

2009, p. 540). 
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É sobre esse campo de tensões entre colonos e nativos e mesmo não sendo 

evidenciado - podemos acrescentar nesse contexto os negros escravizados - que o território 

potiguar vai se constituindo ao longo do tempo. Compreender espacialmente como essas vilas 

foram distribuídas nos possibilita analisar o poder de atuação do colonizador na dominação 

das populações nativas e as possibilidades de fuga das populações subjugadas para outros 

territórios, estabelecendo assim novas relações e a formação de novos aglomerados urbanos e 

rurais. O mapa 04 abaixo mostra a distribuição espacial das vilas coloniais em diferentes 

recortes temporais. A análise da organização e distribuição das vilas no território potiguar nos 

possibilita perceber que seu processo de formação ocorreu em meio a tensões entre colonos e 

colonizados e com o interesse cada vez maior em se conquistar novas terras e recursos 

disponíveis para a ascensão da coroa. Além disso, foram nas imediações das vilas e a partir 

delas que muitos índios se rebelaram, fugiram e passaram a se territorializar em outros 

espaços no estado, convivendo com negros além de brancos, que sempre existiram em menor 

quantidade no estado, constituindo um processo de miscigenação não só étnica, mas também 

cultural. 
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Se compararmos este mapa com o mapa de representação das comunidades 

quilombolas reconhecidas no estado, vemos que boa parte delas está situada nas imediações 

ou nos municípios que antes constituíam vilas, como é o caso das que hoje constituem os 

municípios de Portalegre e os municípios da região do Seridó de modo mais expressivo. Fato 

que possivelmente explique a existência de comunidades com fortes características 

afrobrasileiras. 

Remetendo-nos ainda para a formação de vilas no interior da capitania do Rio 

Grande do Norte, a produção de alimentos necessitava se expandir em virtude do aumento da 

população pela demanda de força de trabalho, que agora era em grande quantidade escrava 

negra, além da busca pela coroa portuguesa em produzir para abastecer o mercado externo. 

Foi a partir do cultivo do algodão no interior do estado, estimulado pela necessidade da 

matéria-prima nas fábricas têxteis inglesas, que a compra de escravos pelos donos da terra se 

tornou uma prática mais corriqueira. O Rio Grande do Norte teve grande representatividade 

na produção do algodão, principalmente nas regiões do Oeste Potiguar e Seridó Ocidental 

(ANJOS, 2009). 

Percebemos que a produção e dinâmica econômica desenvolvida em favor do mercado 

externo, mais diretamente, estimulou a utilização de mão-de-obra negra e escrava e por isso, 

também podemos afirmar que além de contribuir para a formação e dinâmica econômica do 

Brasil e do Rio Grande do Norte em foco, o negro foi fundamental ao desenvolvimento 

econômico de outros espaços, sustentando sua dinâmica econômica territorial.  A tabela a 

seguir mostra-nos aproximadamente a quantidade de escravos negros existentes em algumas 

das vilas coloniais do Estado em meados de 1805.  

 

Tab. 03 - Número de escravos negros nas cidades e vilas do Rio Grande do Norte – 1805 

Cidades e Vilas  Quantidade de Escravos 

Natal/Vila de São José do Mipibu e Extremoz 2.114 

Vila de Arez e Vila Flor 200 

Vila Príncipe 452 

Vila de Portalegre/ Apodi/ Pau dos Ferros 1.820 

Vila da Princesa 1.182 

Total 5.768 

 Fonte: Baseado em Monteiro (2010) adaptado pela autora (2013). 
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Embora alguns historiadores negligenciem em seus relatos a presença de escravos 

negros no estado, outros mais recentemente têm buscado investigar os fatos de modo mais 

consistente16. Isto nos permite perceber que a mão-de-obra escrava foi utilizada nas regiões 

pecuaristas e à medida que os colonos recebiam sesmarias e as faziam produzir, 

principalmente com o cultivo do algodão tendo em vista o objetivo de exportar para as 

fábricas inglesas, os negros passaram a ser comprados na faixa litorânea do Rio Grande do 

Norte e trazidos para o interior do Estado. Esse fato responde pela considerável população 

negra existente no Alto Oeste Potiguar e em seu recorte serrano, Portalegre, bem como na 

faixa do Seridó, abrangendo as cidades de Caicó, Acari, Currais Novos, Lagoa Nova entre 

outras.  

Acrescentamos ainda, nesse contexto, que, conjuntamente à ascensão da produção 

algodoeira, outras atividades continuavam sendo desenvolvidas, entre elas a cana-de-açúcar, 

as oficinas de carne seca, o plantio de mandioca e seu beneficiamento nas casas de farinha, 

além da agricultura em geral. Estas foram atividades de absorção da mão-de-obra negra e que 

contribuíram para a formação e fortalecimento da economia das cidades, que surgiram a partir 

das vilas. 

Trintas anos mais tarde, em meados de 1835, o Rio Grande do Norte possuía 10.240 

escravos, entre eles 6.016 eram pretos e 4.224 eram pardos (SUASSUNA E MARIZ, 2005). 

Devido a grande seca de 1845, que dizimou rebanhos, houve a queda das exportações de 

algodão. Os proprietários começaram a vender seus escravos para proprietários da região 

sudeste tendo em vista a necessidade de mão-de-obra na cultura do café, além dos negros que 

obtiveram alforria, embora não possamos garantir que não continuaram sendo explorados por 

baixos salários. Em mapeamento realizado pelo professor Rafael Sanzio dos Anjos sobre a 

população recenseada em 1872, poucos anos antes da abolição do tráfico de negros no Rio 

Grande do Norte, quase toda a população do estado era “livre” 17. Além disso, com a abolição 

do tráfico negreiro, os negros passaram a ser levados por meio da compra, principalmente, de 

um estado para outro, dentro do território brasileiro. Destacamos a saída de vários negros 

escravos do Rio Grande do Norte em direção ao sudeste do Brasil, ocasionando a diminuição 

considerável dessa etnia no estado (MORAIS, 2005). 

                                                           
16 Destacamos Cavignac, Morais, Dias, Monteiro e Andrade. 
17 Ver Anjos (2009) “Quilombos: geografia africana, cartografia étnica e territórios tradicionais” (2009). 
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Se comparado a estados como Bahia, Maranhão e Rio de Janeiro, que receberam 

escravos vindos diretamente do continente africano, como vimos em mapa anterior, vemos 

exemplos mais fortes de populações negras organizadas e praticando culturas de origem 

genuinamente africanas. O Rio Grande do Norte fica em desvantagem, ocupando uma posição 

de pouca representatividade. No entanto, isso não quer dizer que os traços afro-brasileiros no 

estado passem despercebidos, pelo próprio processo de entrada dessas populações no estado e 

pelas atividades pecuaristas que não requeriam muita mão-de-obra. Ainda assim, os negros se 

apresentaram em uma quantidade relevante. Assim como em todo o Brasil, o número de 

pessoas que se consideram brancas e pardas no estado cresceu conforme dados do último 

censo de 2010. Vejamos as tabelas abaixo: 

 

 

Tab. 04 - População residente por cor ou raça, sexo, situação do domicílio e grupos de 

idade - Amostra - Características gerais da população 

Rio Grande do Norte (Ano 2000) 

Cor ou raça                                                                                                     Quantidade 

Total                                                                                                                     2.777.509 

Branca                                                                                                                  1.171.699 

Preta                                                                                                                        126.441 

Amarela                                                                                                                      2.374 

Parda                                                                                                                    1.454.665 

Indígena                                                                                                                      3.168 

Sem declaração                                                                                                         19.161 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000 - (Pesquisa realizada em outubro de 2013). 
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Tab. 05 - População residente por cor ou raça, sexo, situação do domicílio e grupos de 

idade - Amostra - Características gerais da população 

Rio Grande do Norte (Ano 2010) 

Cor ou raça                                                                                                   Quantidade 

Total                                                                                                                   3.168.027 

Branca                                                                                                                1.293.931 

Preta                                                                                                                      165.807 

Amarela                                                                                                                  33.857 

Parda                                                                                                                 1.671.286 

Indígena                                                                                                                   2.788 

Sem declaração                                                                                                           358 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000 - (Pesquisa realizada em outubro de 2013). 

 

 

Houve um aumento da população dita preta e a diminuição da população indígena, 

fato que nos chama atenção, visto que o Rio Grande do Norte contava com grandes 

quantidades de tribos indígenas. Mesmo estas tendo sido em certa medida dizimadas, não 

vemos uma continuidade e o aumento das populações dessa etnia. Assim como no Brasil as 

pessoas declaradas brancas e pardas aparecem em grande quantidade. No Rio Grande do 

Norte isso também ocorre, fato que nos gera dúvidas se pensarmos que as origens étnicas de 

nosso estado são indígenas em grande medida, negras e em pequena quantidade brancas 

(provenientes da Europa). Há também que se considerar o fato da miscigenação, pois o Brasil 

em sua totalidade é um país misto de raças. 

Realizada essa análise sobre a presença negra no estado, passamos a um desafio 

ainda maior, discutir as territorialidades negras em Portalegre, na região serrana do Oeste 

Potiguar. Isto é um desafio pelo fato da pouca evidência de fatos que nos expliquem a 

chegada dos negros a essa parte do estado. Assim, nos basearemos nos documentos e 

trabalhos realizados sobre as comunidades quilombolas, bem como na história oral dos 

moradores que consideramos ser uma valiosa fonte de informações. A intenção não é 

considerar um elemento como verdade em detrimento de outros, mas apresentar um conjunto 

de relatos e discussões que nos permitam conhecer mais sobre essas comunidades, a fim de 

aprofundarmos o entendimento sobre os indícios de sua formação. 
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3.2 TERRITORIALIDADES NEGRAS NA SERRA DE PORTALEGRE: INDÍCIOS 

SOBRE A FORMAÇÃO DOS TERRITÓRIOS DO PÊGA E ARROJADO 

 

 

Na região oeste do Rio Grande do Norte, temos cinco comunidades quilombolas 

reconhecidas, Pêga, Arrojado, Lajes, Sobrado e Jatobá. Um fato que nos chama atenção é que 

as quatro primeiras citadas estão situadas no município de Portalegre, na conhecida região do 

Alto Oeste Potiguar. Essa característica merece atenção especial, embora não tenhamos como 

explicá-la de maneira mais aprofundada, mas consideramos que essa alta concentração de 

comunidades negras rurais em um só município tem relação com a intensa utilização da mão-

de-obra negra nessa região do estado que, além de atividades como a pecuária, também se 

desenvolveu no cultivo de frutas, algodão e cana-de-açúcar, a ser beneficiada nas pequenas 

engenhocas de Portalegre. Autores como Cavignac, Morais, Monteiro, Dias entre outros, 

evidenciam que o município de Portalegre contou com o trabalho escravo negro de maneira 

considerável devido às suas condições de clima e solo, propícias até mesmo para a cultura de 

cana-de açúcar, que era corriqueiramente desenvolvida no litoral do estado. 

Ao propormos uma discussão sobre as mobilizações indígenas na capitania do Rio 

Grande do Norte, a citar a Guerra dos Bárbaros18, e ao inserirmos o elemento negro escravo, 

supomos que durante as rebeliões de índios contra os colonos os negros também tenham 

tentado sua liberdade. As fontes historiográficas não evidenciam o papel dos negros no 

contexto dessas movimentações. A justificativa comumente utilizada é a de que o negro em 

sua menor quantidade era tratado como membro da família dos fazendeiros e não sofriam 

maus tratos que pudessem desencadear possíveis revoltas19. A presença negra no estado foi 

considerável, com base nos números estimados expostos anteriormente, principalmente se 

pensarmos que vieram de outras partes do Brasil e não diretamente do mercado fornecedor 

africano comandado pelos europeus. 

Embora poucos sejam os relatos sobre as mobilizações dos negros no estado, 

encontramos autores que mencionam levantes escravistas. De acordo com Morais (2005), na 

zona canavieira do Rio Grande do Norte, cerca de 40 escravos se rebelaram na Ribeira do 

                                                           
18 Termo colonial utilizado para designar os movimentos de resistência indígena no sertão do Nordeste 

brasileiro. Também se utiliza as denominações "Confederação do Cariri" e "Guerra do Gentio Tapuia" 

(MORAIS, 2003). 
19 Ver Cavignac (2003) e Morais (2005) que fazem uma crítica principalmente à obra de Câmara Cascudo. 
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Trairi em 1727, formando um quilombo que posteriormente seria destruído pelo capitão-mor 

do estado, além de levantes em Goianinha e atual Nísia Floresta na segunda metade do século 

XIX. Acrescentamos as informações coletadas no Relatório Antropológico da comunidade 

Boa Vista dos Negros (2007). Com base em informações coletadas no referido documento 

apresentado ao INCRA pelos antropólogos e historiadores da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte: 

 

 

O Sertão, inicialmente colonizado por aventureiros requerendo imensidões 

de terras, foi também um espaço procurado por populações fugindo da 

dominação colonial que encontravam lá um refúgio: índios e negros escravos 

conheceram um destino semelhante, dividiram terras inférteis e foram 

confundidos numa alteridade genérica (RA, 2007, p. 38). 

 

 

Vemos que essa leitura da realidade expõe que os negros aqui existentes também 

procuraram as terras do sertão potiguar para se refugiar. Acreditamos que negros e índios 

compartilharam dos mesmos espaços e de atividades até certo ponto comuns, gerando os 

aglomerados étnicos que respondem pela presença de comunidades que identificam um 

passado de negros e índios escravos. 

Um dado importante a ser elencado é que no sertão, principalmente os negros, 

representavam uma forma de capitalização, tinham reserva de valor no sentido de que em 

períodos de seca, de crise econômica no Rio Grande do Norte e principalmente após o “fim” 

do tráfico negreiro, podiam ser vendidos a alto preço para proprietários de outros estados 

(Tráfico interprovincial)20. Já que apresentavam importância no desenvolvimento de 

atividades diversas, quando isso não acontecia, libertavam os negros para reduzirem os gastos 

com alimentação, a fim de reunirem capital. 

As discussões sobre o processo de territorialização do trabalho negro no Rio Grande 

do Norte nos direcionam a uma noção de território como uma construção coletiva fundada em 

relações múltiplas de poder, e a uma multidimensão de territorialidades que não respondem 

somente pela materialidade das intenções sociais, mas também pelas redes de sociabilidades 

culturais e identitárias que também configuram o território. De acordo com Haesbaert (2011), 

                                                           
20 Termo apresentado no Relatório Antropológico da comunidade Boa Vista dos Negros (2007, p. 60). 
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o território também constitui um campo de forças e de múltiplas relações de poder que nele 

ocorrem e dele resultam, baseando-se tanto nas materialidades quanto nas imaterialidades, que 

fazem parte da dimensão mais cultural a ele inerente. Segundo Monteiro (2010) “em meio às 

lutas políticas no longo processo de descolonização do Brasil, os senhores de terras e escravos 

da Vila de Portalegre estiveram envolvidos também nas lutas internas à Vila” (MONTEIRO, 

2010, p. 65). 

A discussão e a interpretação sobre a história de formação das comunidades Pêga e 

Arrojado foi feita por poucos autores. De modo específico por Cavignac e Morais, que são as 

pesquisadoras que tomamos como base para elaborarmos a nossa discussão. Agregando valor 

às informações produzidas por suas pesquisas, também utilizamos a história oral dos 

moradores das comunidades, que embora apresente lacunas e fatos que não fazem referência à 

bibliografia produzida, também apresenta valor em nossa pesquisa, já que temos como 

prioridade em nossa análise o sujeito em seu território vivido. 

A história de formação das comunidades não está desvinculada do processo de posse 

das terras na Vila de Portalegre21 e da utilização de mão-de-obra escrava negra nas mais 

diversas atividades econômicas já apresentadas neste trabalho. O processo de colonização das 

terras e desbravamento do interior do Rio Grande do Norte teve na figura de Manuel Nogueira 

Ferreira a sua expressão maior. Juntamente com sua família, ele foi responsável por ocupar 

inicialmente a região da ribeira do Apodi, localizada na porção oeste do Rio Grande do Norte, 

visando desenvolver a caça, pesca e agricultura nos vales férteis do rio Apodi-Mossoró. A 

relação entre índios Tapuias que já estavam alocados na região, antes da chegada dos 

colonizadores e estes últimos, foi até certo tempo “amigável”, embora tenha resultado em 

alguns atritos, à medida que a exploração por parte do colonizador Ferreira e demais posseiros 

passou a se intensificar. Segundo a pesquisadora Fátima Lopes, a família dos Nogueira 

Ferreira foi de fato possuidora de grandes extensões de terra na Ribeira do Apodi22.  A 

                                                           
21 Na missão de aldeamento do Apodi, o juiz Caldeira de Pina Castelo que acompanhava os índios de Apodi, “ao 

subir a serra, olhando por uma aba da mesma, disse: ‘É uma porta alegre’ deste lugar, se olhando para o nascente 

se descortina um panorama agradável da verdura do sertão”. Há relatos também de que o juiz teria achado a 

geografia da serra parecida com a da cidade de Portalegre, localizada na região de Alentejo em Portugal onde 

viviam os seus familiares (MORAIS, 2005). 
22 Em 18 de fevereiro de 1680, Manoel Nogueira Ferreira, com seu irmão João Ferreira Nogueira, Baltazar 

Nogueira e mais doze posseiros, requereram ao Capitão-Mor Geraldo de Suny a posse das terras, posteriormente 

as terras concedidas a estes posseiros, estimularam o processo de ocupação das terras próximas aos leitos dos 

rios da lagoa denominada posteriormente pelos portugueses de Lagoa Itaú ou Apodi. (DIAS, 2010). 
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resistência dos índios Tapuias foi tanta que Ferreira resolveu migrar para a parte mais oeste da 

capitania. Além disso, o consequente avanço da colonização propiciou a busca de: 

 

   

[...] Terras tranqüilas para viver, chegando assim à serra, onde hoje está 

situado o município de Portalegre. Ferreira reivindicou a posse dessas terras, 

mas o seu falecimento, em 1715, chegou antes da documentação. Mesmo 

assim, seus familiares continuaram morando lá, nesta época, chamada Serra 

dos Dormentes23 (MORAIS, 2003, p. 02). 

 

 

Por volta de 1730, a chegada dos irmãos portugueses Carlos Vidal Borromeu e 

Clemente Gomes de Amorim à ribeira do Apodi, e a sua posterior instalação na Serra dos 

Dormentes, deu-lhes a concessão das terras com o intuito de fazê-las produzir, característica 

do regime de sesmarias “[...] Em 1740, esses irmãos, aliados aos índios Paiacu, ‘expulsaram’ 

da região os índios Mouxoro e Pêga (BARRETO apud MORAIS, 2003). Vale uma ressalva 

sobre a denominação da Serra dos Dormentes. De acordo com Dias: 

 

 

Os 'dormentes de madeira' se caracterizam com um desses marcos, que 

demarcaram a terra dos Nogueira Ferreira, podendo ser tidos também 

marcos simbólicos de posse colonial que antecedeu os pedidos de 

sesmarias concedidos pelo Rei de Portugal. E, como último é necessário se 

discutir a “Pedra do R”, a qual ainda existe nas cercanias da atual cidade de 

Portalegre. Os padrões de pedra conhecidos como “Pedras do R” 

constituem-se marcos fundadores da Vila de Portalegre e a baliza de 

delimitação territorial (DIAS, 2010, p. 17). 

 

 

Nesse sentido, percebemos que o processo de territorialização das terras de 

Portalegre apresenta uma dimensão simbólica bastante nítida com base nos elementos acima 

apresentados. Apoiamo-nos em Haesbaert para tentarmos explicar esse processo, não somente 

no sentido da apropriação material, mas também imaterial do território. Segundo ele, os 

                                                           
23 A denominação Serra dos Dormentes se deu em virtude da posse simbólica das terras por Nogueira, este ao 

fincar dois toros de madeira entre dois olhos de água demarcou o território por ele reivindicado e que 

supostamente teria sido o local de sua moradia. (DIAS, 2010). 
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processos de territorialização com sua carga funcional, com destaque para os interesses de 

posse material do espaço, até aqueles com uma carga simbólica mais evidente, estão 

carregados de relações de poder responsáveis pela formação dos territórios (HAESBAERT, 

2011). O poder expresso tanto na tentativa de posse da terra quanto na dominação das 

populações nela existentes, foi uma prática constantemente desenvolvida pelos portugueses 

desde a chegada ao chamado “Novo Mundo” no século XVI, sendo que os desbravadores 

utilizavam cruzes e pilares como elementos de demarcação de suas “descobertas” (DIAS, 

2010). Abaixo vemos a figura da “Pedra do R” a qual, segundo os autores pesquisados, 

representa um dos principais símbolos do poder do Rei de Portugal na fundação da Vila de 

Portalegre. 

 

Foto 12 - Pedra do Rei em Portalegre - RN 

 
                                             Fonte: Google imagens, 2013. 

 

 

Com a fundação da vila de Portalegre em 08 de dezembro de 1761, os índios foram 

realocados e, apesar de serem em maior quantidade que os brancos e negros, ficaram com as 

terras improdutivas, assim como os mulatos e os negros, ficando os brancos colonos com as 

melhores porções de terras (MONTEIRO apud MORAIS, 2003). Este fato responde pelas 

mobilizações indígenas e escravistas apresentada por alguns autores consultados. A tabela 
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abaixo mostra a quantidade estimada das populações por etnia em meados de 1805 na Vila de 

Portalegre24. 

 

Tab. 06 - População por cor e raça no Rio Grande do Norte e na Vila de Portalegre 

em 1805 

 

 

Capitania do Rio 

Grande do Norte 

Vila de Portalegre 

Classificação 

da População 

    

  Quantidade  %   Quantidade                  % 

     

Brancos 16.910 34,32 262                 25,76 

Pretos 8.192 16,63 100                  9,83 

Pardos 19.118 38,81 -                     - 

Mulatos - - 255                 25,07 

Índios 5.040 10,23 400                 39,33 

Total 49.260 - 1.017                     - 

 Fonte: Morais (2005) baseado em Macedo (2002). 

 Adaptação: autora, 2013. 

 

 

Com base na tabela podemos fazer algumas inferências. Primeiramente, destacamos 

que os dados sobre as populações existentes nesse período estavam suscetíveis à manipulação, 

pois na maioria das vezes a contagem era feita a partir de observações que não precisavam 

números exatos. Vemos que a quantidade de negros no estado apresenta-se superior a de 

índios, negros considerando como a principal mão-de-obra utilizada no litoral do estado nos 

engenhos de cana-de-açúcar, como já discutimos anteriormente. Entretanto, na vila de 

Portalegre, os índios apresentam-se em maior quantidade, justamente pelo fato da elevada 

quantidade de tribos existentes na riberia do Apodi, que se estendia até a vila. Acreditamos 

que outro fato importante para compreendermos os impulsos de formação do território do 

Pêga é que a tabela já apresenta traços de mestiçagem na vila, e isso possivelmente explica o 
                                                           
24 Na dissertação de mestrado de Glória Morais (2005), há uma referência ao inventário de 1776 de José Soares 

como possuidor de 4 escravos em Poratelgre. No entanto não tivemos acesso a tal documento e  possivelmente a 

falta de conhecimento das formas de análise de documentos dessa natureza não nos faria avançar muito na 

questão. 
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fato de os moradores do Pêga se referirem aos antepassados denominando-os de “morenos” e 

não de negros, além do próprio processo de discriminação que impulsiona essas 

denominações. 

Ainda sobre a atribuição de terras inférteis aos índios, negros e mulatos, a 

historiografia destaca que esse fato acabou por gerar uma mobilização indígena em meados de 

1825, sendo o índio João do Pêga o líder dos levantes (MORAIS, 2003). Durante o embate, 

vários índios foram mortos e outros presos, entre eles destacamos João do Pêga, que foi preso 

e baleado, mas não faleceu conseguindo fugir. Acredita-se que João do Pêga: 

 

 

De dia passava o tempo nas grutas e de noite roubava milho e macaxeira dos 

roçados. No inverno, um caçador o encontrou. Começou a se espalhar que as 

pessoas estavam vendo o espírito de João. Quando os caçadores se uniram 

para ‘desencantá-lo’ descobriram que o índio não tinha morrido. O nome do 

sítio onde Pêga ficou tem o seu nome (Tribuna, 2001 apud MORAIS, 2003). 

 

 

Essas histórias e as demais que compõem os estudos de historiadores e antropólogos 

que já desenvolveram pesquisas sobre os negros de Portalegre, apontam fatos que até este 

momento não conseguimos traçar uma sólida relação com o relato dos moradores da 

comunidade. Dona Aldizes, referência dentro da comunidade, conta que seus avós falavam 

que o índio João do Pêga morava nas terras da comunidade. Mas, o registro que temos dele é 

esse que a historiografia apresenta e que tomamos como o principal indício da formação da 

comunidade que atualmente constitui esse território. 

Não temos dados oficiais que comprovem ou expliquem o processo de formação do 

Pêga e Arrojado. Não tivemos acesso aos inventários e ao livro de tombo da igreja do 

município no qual deveriam constar registros de antigos escravos. Por essa imprecisão das 

informações e lacunas presentes nos escritos sobre as comunidades, discutiremos as 

informações produzidas nas pesquisas de campo através das entrevistas de investigação da 

história oral e dos relatos dos moradores constantes em trabalhos realizados sobre as 

comunidades, sobretudo pela pesquisadora socióloga Glória Morais. Consideramos as fontes 

orais como importantes meios de analisar como os sujeitos se situam e de que forma estão 

ligados ao seu território. 
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De acordo com Morais, ao observarmos a localização das comunidades do Pêga e 

Arrojado, possivelmente estejamos diante das terras improdutivas doadas pela Câmara 

Municipal da Vila de Portalegre aos negros e índios oriundos da região de Apodi, em 1761. 

Acreditamos que seus habitantes são descendentes de índios e negros, pois pelas 

características dos moradores das comunidades e pelas histórias que posteriormente 

abordaremos, as comunidades têm influências das matrizes africanas e indígenas que 

estiveram presentes na região. A partir de fontes orais, a ocupação territorial do Pêga foi um 

processo que data mais tempo do que a comunidade do Arrojado. Nomes como Joaquim do 

Pêga, Marcelino Nobre e Jacinto Tomás de Aquino são lembrados como seus primeiros 

habitantes, provavelmente no final do século XIX (MORAIS, 2005). 

Realizamos quatro visitas a campo para conseguirmos os relatos dos moradores sobre 

as histórias contadas pelos seus antepassados. Uma tarefa nada fácil, pois inserirmo-nos no 

convívio dos sujeitos e questioná-los sobre fatos difíceis de serem lembrados e que às vezes 

não foram relatados por seus familiares, pode ser sentido por eles como uma forma de invasão 

de privacidade. Portanto, antes de chegarmos com as perguntas norteadoras da conversa a ser 

estabelecida, fizemos visitas informais, dialogamos sobre a importância que esse estudo tem 

para mim e para a comunidade no sentido de resgatar as histórias das comunidades. Assim, 

estabeleci um ambiente confortável para que eles pudessem falar abertamente sobre os fatos 

da memória que consideramos sempre coletiva, pois envolve vários sujeitos, ainda que a 

interpretação seja individual. 

De acordo com Thompson (1998), “toda fonte histórica derivada da percepção 

humana é subjetiva, mas apenas a fonte oral permite-nos desafiar essa subjetividade: descolar 

as camadas da memória, cavar fundo em suas sombras, na expectativa de atingir a verdade 

oculta” (THOMPSON, 1998, p. 197). A verdade defendida por Thompson não afirma que a 

história oral constitua uma verdade absoluta e uma fonte que se esgota em si resolvendo todos 

os problemas de determinadas pesquisas. Ao discutir sobre a verdade oculta, ele talvez 

estivesse tentando nos mostrar que a memória e a história construída com base na junção dos 

pedaços desta, constitui uma verdade para os sujeitos que compartilham dessa ideia. Ou seja, 

a história oral não é a verdade absoluta dos fatos, mas é uma interpretação que o sujeito faz 

sobre esses fatos e que ele toma para si como sua verdade. 

Quando entramos nas comunidades e começamos a buscar os quilombolas com quem 

faríamos as entrevistas, percebemos que as pessoas indicavam moradores mais antigos que 
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podiam relatar fatos relacionados a antigos escravos e como eram as relações naquele lugar 

antes da constituição das comunidades e das atuais famílias que nelas residem. Nomes como o 

de Dona Aldizes, Dona Maria filha de Sr. Calixto, Dona Alaíde e Dona Alzelina foram os 

mais citados. De fato, para atingir nossos objetivos necessitávamos das pessoas mais velhas 

das comunidades, pois segundo Bosi: 

 

 

Um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não 

conhecemos pode chegar-nos pela memória dos velhos. Momentos desse 

mundo perdido podem ser compreendidos por quem nãos os viveu e até 

humanizar o presente. A conversa evocativa de um velho é sempre uma 

experiência profunda: repassada de nostalgia, revolta, resignação pelo 

desfiguramento das paisagens caras, pela desaparição de entes amados, é 

semelhante a uma obra de arte (BOSI, 1994, p. 82). 

 

 

São esses valores, acontecimentos, sentimentos e sensações que pretendemos abstrair 

dos diálogos que conseguimos estabelecer com os moradores do Pêga e Arrojado. Vejamos 

abaixo os principais momentos das conversas. O primeiro diálogo foi realizado em julho de 

2013 com Dona Aldizes, uma das moradoras mais antigas da comunidade Pêga, que inclusive 

já foi apresentada em nosso trabalho. 

 

Entrevistadora: Dona Aldizes, a senhora ouviu falar alguma vez que aqui em Portalegre 

tinham quilombos? 

 

Dona Aldizes: É já ouvi falar. Há muitos anos era um “quilomado” dos descendentes de 

índios. Os índios viviam aqui tudo junto. De Portalegre para o Pêga [...]. Inclusive Pe. Dário 

falava isso dos quilombos de Portalegre que o mais antigo é o do Pêga, porque lá foi onde 

chegou a raiz dos negros e índios. 

 

Entrevistador: E a senhora sabe alguma coisa dos escravos negros?  

 

Dona Aldizes: Papai contava que naquela época nessa região os negros eram muito sofridos. 

Ele dizia que tinha aquelas pessoas de muita condição, eles botavam um trabalhador e se não 
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fizessem o serviço direito eles levavam peia. Eles tinham que trabalhar até a hora que o 

senhor quisesse. 

(Entrevistas realizadas em janeiro de 2014). 

 

 

Os fatos apresentados por Dona Aldizes não seguem uma ordem cronológica e isso é 

característica da maioria dos relatos de história oral, pois a memória, embora preserve 

determinados acontecimentos alimentados pelo imaginário dos sujeitos, sofre ao longo do 

tempo algumas mudanças e, essas rupturas, causam as lacunas e a não existência de uma 

sequência lógica na narrativa. Sobre essas dificuldades no trato com a história oral, Hall 

(1992) diz que os fatos relatados com base na memória dos sujeitos estão suscetíveis a falhas 

sobre acontecimentos específicos e, sobretudo à sua sequência. O autor acrescenta ainda que a 

recordação sobre períodos muito distantes está sujeita a alterações grosseiras pelas 

experiências que o entrevistado viveu posteriormente e, por uma variedade de mudanças 

conscientes e inconscientes. 

O próximo depoimento não foi coletado em nossas pesquisas em campo, mas 

encontrado em um dos trabalhos da pesquisadora Glória Morais feito em 2005. Apresentamos 

os principais pontos do diálogo. Vejamos: 

 

Dona Antônia: Só tem eu pra falar dos escravos daquele tempo de cativeiro. Tinha um 

engenho acolá no São Tomás sabe? Que era dos escravos. As negras sofriam muito com o 

chocalho balançando. E o negro velho com o chicote batendo. Só trabalhava com o chicote. 

As pobrezinhas raspando mandioca. Na hora que terminava a faca de raspar a mandioca o 

chocalho parava. Chegava o negro velho pra açoitar. Papai contava que mamãe não era de 

cativeiro não, já foi salva. Era meu bisavô que era. Ainda alcancei meu bisavô. Que ele 

dançava o São Gonçalo. Meu bisavô já vivia sofrido dos escravos. Morava no Arrojado. 

(Depoimento de Antônia moradora do Engenho Novo, contido na dissertação “Entre Parentes: 

Cotidiano, religiosidade e identidade na Serra de Portalegre/RN”, de Glória Morais, 2005). 

 

O relato de Antônia foi produzido há algum tempo, trouxemo-lo para nosso trabalho 

por também apresentar memória relacionada a um passado de trabalho escravo no antigo 

engenho São Tomás, que fica nas proximidades da comunidade Arrojado. Assim como os 
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demais já apresentados, os fatos são bastante soltos, sem sequência lógica e não citam os 

nomes dos sujeitos que faziam parte desse momento histórico e da paisagem que conseguimos 

imaginar. 

Em uma das conversas que tivemos com Aldizes, ela cita o índio João do Pêga, mas 

não aprofunda o que sabe sobre ele, não sabe explicar com detalhes, só relata que ouviu os 

avós falarem desse índio que a historiografia apresenta como um dos líderes dos levantes em 

Portalegre. 

 Até o momento, não temos conhecimento sobre registros de rebeliões e fuga de 

escravos na região serrana do Alto Oeste. Isso talvez tenha sido omitido nos documentos 

pesquisados, já que temos indícios de fugas de negros alocados na região do Seridó, como 

exposto anteriormente. O fato mais consistente obtido através da análise bibliográfica, que 

também resguarda relatos da memória do grupo, é que nos levantes indígenas, os negros 

tenham participado, e a união entre estes possivelmente teria originado as populações 

caboclas originárias dos territórios quilombolas ali existentes. Segundo Morais (2003), “a 

ausência de registros oficiais sobre esses movimentos de resistência no estado não significa 

que eles não existiram. Sabe-se que a imparcialidade não faz parte da história oficial, com 

isso, ela pode ter camuflado acontecimentos importantes do período colonial” (MORAIS, 

2003, p. 04). 

Na comunidade Arrojado entrevistamos Dona Alaíde, por ser a moradora mais antiga 

da comunidade. Sua memória ainda se apresenta mais limitada que a dos demais informantes, 

embora tenhamos insistido para que ela nos apresentasse mais acontecimentos. Vejamos o seu 

relato abaixo: 

 

Entrevistadora: A senhora sabe se aqui viviam escravos? Lembra-se de alguma história? 

 

Dona Alaíde: Os mais velhos contavam que aqui o pessoal trabalhava no pesado, forçado e 

que era negro. Mas não tenho lembrança boa sobre isso. Só sei que ouvia os pais de papai e 

mamãe dizerem. 

 

Entrevistadora: E quais foram as primeiras famílias da comunidade? 
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Dona Alaíde: As primeiras famílias do Arrojado foram as de sobrenome Calixto e Simplício. 

Aqui no Arrojado é tudo um sangue só, é tudo parente. Essas famílias trabalhavam pra os 

donos de terras da região, os donos eram Ferreira Cavalcante, José Carcará. Tem gente do 

Pêga que tem parente aqui, tem gente daqui que tem parente lá e assim vai. Essas 

comunidades daqui se juntar dá uma coisa só. 

 

Entrevistadora: E como essas famílias conseguiram essa terra? 

 

Dona Alaíde: Os donos vendiam parte de suas terras bem baratinho pra os trabalhadores e 

assim a comunidade começou a se formar, por isso todos são parentes, hoje em dia é que tá 

mais misturado, por que gente daqui já casou com gente da cidade e de outros lugares. 

(Entrevista realizada em outubro 2013). 

 

 

Vemos que não são fornecidos muitos elementos sobre a história da comunidade. 

Perguntei a dona Alaíde e a alguns outros moradores se eles sabiam por qual motivo o sítio 

tem esse nome, mas eles não souberam explicar. Um fato nos chama atenção da fala de dona 

Alaíde, o de que as comunidades negras de Portalegre constituem o que alguns pesquisadores 

chamam de “um sangue só”. As relações de parentesco explicam algumas características que 

homogeneízam esses grupos, principalmente em seus traços étnicos, o que confirma as 

matrizes africana e indígena herdadas. 

Os pesquisadores pouco tratam da história do Arrojado. A comunidade Pêga foi mais 

alvo de pesquisas do que as demais comunidades do município de Portalegre, mas ao que 

parece, o Arrojado e as demais se formaram em consequência da formação do Pêga já que 

algumas famílias do Pêga têm familiares no Arrojado. Em uma das conversas informais que 

tivemos com Aldizes, ela deixou claro que “Aqui era quilombo do Pêga, ‘mais num’ tinha o 

fechamento de quilombo”. Acreditamos que a forma peculiar de formação dessas 

comunidades, provavelmente sem conflitos por posse de terra e por fugas, evidencia essa 

maneira de Aldizes se referir ao Pêga sem fazer referência direta às características dos antigos 

quilombos.  

Uma coisa é certa, os moradores em sua grande maioria reconhecem uma origem 

negra. Os traços culturais e étnicos da comunidade expressam essa relação e a memória que 
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conseguimos explorar, mesmo que de maneira pouco aprofundada pela própria limitação dos 

sujeitos em citar os acontecimentos, vão ao encontro daquilo que defendemos em nosso 

trabalho, de que essas lembranças e práticas culturais desenvolvidas nas comunidades, 

reforçam a identidade desses grupos com seus lugares. Além disso, o espaço em que se 

territorializam é reconhecido enquanto parte de sua história. Corroboramos dessa forma, com 

a ideia de Cosgrove (1999) ao afirmar que: 

 

  

nos estudos culturais, a história é substituída pelo passado, pela memória, e 

então é trazida para sua íntima conexão com o presente e o futuro. A 

memória e o desejo constituem a temporalidade através da qual os lugares 

emergem como fenômenos vividos e significativos. [...] “as relações sociais 

da memória [são] a memória das relações sociais” e são poderosamente 

importantes na constituição da identidade e do lugar (COSGROVE, 1999, p. 

23). 

 

 

Há que ser feita uma ressalva sobre a relação entre a memória e a manutenção dos 

processos de identificação. Os relatos dos moradores que trouxemos ao nosso trabalho, e que 

na maioria das vezes não têm nos sujeitos mais jovens da comunidade uma tendência a serem 

pesquisados de modo mais aprofundado, possivelmente tenham relação com a fragmentação 

dos processos de identificação que vimos debatendo, se pensarmos que a memória não mais 

representa o que hoje acontece, pois cada evento tem seu tempo e espaço de ocorrência e os 

novos gostos e modos de vida adquiridos pelos sujeitos das comunidades tradicionais, 

sobretudo os mais jovens, apresentam novos valores, pois estão situados em outro tempo e 

espaço. Com isso não afirmamos que há uma negação das origens que fundamentam o modo 

como eles se identificam, mas novos significados são adquiridos por esses sujeitos. 

Buscamos através da história oral trazer elementos que nos possibilitassem pensar e 

interpretar a construção dessas comunidades, e nessa busca, vimos que a historiografia foi 

prejudicada durante muito tempo por estudos empíricos que buscavam mascarar a presença 

negra no sertão potiguar. Esse fato ganha força de acordo com as pesquisas de Cavignac e 

Morais (2003 e 2005). Nosso estudo não desvenda todos os fatos e não preenche as lacunas 

que percebemos quando pensamos o processo de formação das comunidades. Muitos 

documentos importantes como o Livro de Tombo da igreja que se encontra perdido segundo o 
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pároco da cidade, poderia nos fornecer mais elementos para essa compreensão, e a dificuldade 

em trabalhar com documentos históricos como os inventários das terras, torna o trabalho de 

compreensão desse processo ainda mais desafiante. Queremos deixar claro que a proposta 

neste capítulo, era a de apontar elementos que nos mostrassem que os negros desempenharam 

suas funções nessa região do estado. Desvendar o processo de formação dessas comunidades 

é um trabalho que demanda bastante tempo a fim de se buscar documentos históricos mais 

consistentes. Por isso defendemos a ideia de que a próxima etapa do processo de titulação das 

comunidades constitui um importante passo, que é a construção do seu relatório 

antropológico. 

 Por outro lado, apresentar essas comunidades e a fala dos sujeitos que as compõem 

também constitui um passo importante, de dar visibilidade aos grupos negros que sempre 

estiveram e continuam a margem dos movimentos políticos e sociais no Brasil, sobretudo no 

Nordeste. De acordo com Cavignac (2003), “a história e a vida cotidiana das populações 

rurais no Nordeste, revisitadas à luz das reivindicações identitárias ou da busca de um 

reconhecimento social, apareceram como relativamente novas porque esses grupos surgiram 

como atores políticos só nessas últimas décadas” (CAVIGNAC, 2003, p. 06). 

Tendo visto que os negros foram populações em quantidade expressiva, e tendo em 

vista a necessidade de sua mão-de-obra na região oeste do estado e em sua porção serrana de 

Portalegre, apresentamos os dados do censo 2010 sobre raça e cor da população do município 

de Portalegre:  
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Tab. 07 - População residente por cor ou raça, sexo, situação do domicílio e grupos de 

idade - Amostra - Características gerais da população 

Portalegre - RN (Ano 2000) 

Município Cor ou raça Quantidade 

Portalegre (Rio 

Grande do Norte) 

 

 

 

 

 

 

Total 

Branca 

Preta 

Amarela 

Parda 

Indígena 

Sem declaração 

6.746 

3.168 

1.588 

10 

1.960 

10 

11 

Fonte: SIDRA – IBGE. Censo Demográfico, 2010 - (Pesquisa realizada em outubro de 2013). 

 

 

 

Tab. 08 - População residente por cor ou raça, sexo, situação do domicílio e grupos de 

idade - Amostra - Características gerais da população  

Portalegre - RN (Ano 2010) 

Município                                       Cor ou raça                            Quantidade 

 

Portalegre (Rio Grande do Norte)         Total                                                         7.320 

                                                               Branca                                                      2.881 

                                                               Preta                                                            809 

                                                              Amarela                                                        100 

                                                              Parda                                                          3.529 

                                                             Indígena                                                           - 

                                                            Sem declaração                                                 - 

 
 

 Fonte: SIDRA – IBGE. Censo Demográfico, 2010 - (Pesquisa realizada em outubro de 2013). 

 

 

Tendo visto que em Portalegre as populações negras e indígenas estiveram presentes 

em maior quantidade em seu processo de colonização, acreditamos que a diminuição no 
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número daqueles que se declaram pretos e um aumento da população dita parda como sendo 

reflexo da mestiçagem da população, mesmo tendo uma considerável população preta, 

sobretudo nas zonas rurais, conforme nossas análises empíricas. 

Acreditamos ser necessário apresentarmos a forma pela qual as comunidades do Pêga 

e Arrojado vêm sendo assistidas pelo poder público, considerando que uma vez reconhecidas 

enquanto quilombolas, muitas políticas e verbas são destinados ao melhoramento das 

condições de vida dos grupos que, na maioria dos casos, são bastante precárias. 

Apresentaremos e discutiremos no próximo capítulo algumas políticas públicas já 

implementadas nas comunidades, bem como as carências de serviços básicos que ambas 

apresentam. Por fim, trazemos a visão dos quilombolas acerca da política de titulação de suas 

terras, o que representa a forma de acesso mais seguro às políticas públicas destinadas a esses 

grupos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS: 

IDENTIDADES E TERRITORIALIDADES NEGRAS EM PORTALEGRE – RN 2014 

 

 

 

117 

CAPÍTULO 4 – COMUNIDADES EM LUTA PELO DIREITO À PROPRIEDADE 

COLETIVA DA TERRA? 

 

 

As terras das comunidades do Pêga e Arrojado e as formas de uso destas caracterizam 

um minifúndio. Não obtivemos informações sobre a extensão das terras que pertencem à 

comunidade pelo fato de esta ser uma informação ainda não produzida pelo INCRA, e 

somente estará disponível quando a primeira etapa da pesquisa de campo do processo de 

titulação for realizada em que o relatório antropológico será elaborado. Além disso, os 

moradores das comunidades não souberam dizer aproximadamente quantos hectares de terra 

compõem o perímetro das comunidades. O mapa a seguir mostra a distribuição dos principais 

elementos das comunidades e, com base nele, é possível perceber quão precária são as 

condições de vida dos moradores, que no caso da comunidade Arrojado, não dispõem de 

escola e posto de saúde. 
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Destacamos no mapa os principais elementos das comunidades, a fim de observarmos 

como estão sendo atendidas do ponto de vista das condições básicas de vida. As comunidades 

são relativamente pequenas se considerarmos a extensão que abrange as residências, mas não 

há como afirmar tal fato com exatidão, pois existem terras que possivelmente pertençam às 

comunidades, embora ainda não tenha sido realizado o levantamento fundiário das mesmas. 

As casas de farinha e engenho são herança de um passado em que o trabalho da farinhada e do 

tratamento de cana nas engenhocas, realizado principalmente pelos negros, foram atividades 

de grande representatividade na Serra de Portalegre. Atualmente, o engenho de São Tomás 

está desativado devido ao falecimento do dono e à falta de articulação da família em dar 

Principais Estruturas nas Comunidades Pêga e Arrojado em 

Portalegre - RN 
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continuidade aos trabalhos. Dona Alzelina, casada com o Sr. João Ribeiro, filho do dono do 

engenho de São Tomás, relatou-nos sobre o fechamento do engenho: 

 

 

Tinha um engenho no São Tomás aqui perto que pertencia ao 

Arrojado e ao Engenho Novo uma comunidade quilombola aqui do 

lado, mas quando o pai do meu marido morreu aí se acabou, por que 

você sabe que quando o “cabeça velho” morre ai tudo vai se acabando 

por que os mais novos não continuam a cultivar, alguns filhos queriam 

que o engenho continuasse, outros queriam que acabasse e divide-se a 

herança e assim destruiu-se, acabou-se. Mas antes a produção era 

grande, vinha gente de todo canto ajudar na farinhada. 

(Entrevista realizada em novembro de 2013) 

 

 

Também nos referimos às terras enquanto propriedades familiares no qual cada família 

tem sua propriedade e nela desenvolvem o cultivo de milho, feijão e caju, contando 

eventualmente com a ajuda de pessoas que não fazem parte da família. Dependendo do 

regime de chuvas, os moradores do Pêga também desenvolvem o plantio de mandioca a ser 

processada na casa de farinha da comunidade, que atualmente está desativada por falta de 

chuvas, o que vem impedindo o plantio do gênero. 
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Foto 13 - Tacho de torrar farinha – Engenho e casa de farinha do Pêga 

 
                                      Fonte: Acervo da autora. 2014. 

  

 

Foto 14 - Castanha de caju torrada na casa de farinha do Pêga 

 
                                        Fonte: Acervo da autora, 2014. 

   

 

As alternativas de sustento das famílias estão baseadas no acesso aos programas do 

Governo Federal, como o Programa Bolsa Família. Todos os moradores do Pêga e Arrojado 

têm acesso ao programa e o elencam como um importante auxílio para a sobrevivência das 

famílias que vivem basicamente de aposentadorias e da venda de parte dos produtos 
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cultivados na agricultura familiar25. Além destas realidades, poucas pessoas possuem emprego 

fixo em Portalegre e em cidades próximas. 

 A forma de posse das terras do Pêga e Arrojado diferencia-se das formas de acesso de 

outras comunidades que, em alguns casos, estão em zona de conflito com latifundiários e às 

vezes nem sequer têm o direito as terras reconhecido. Essa forma contraditória ao processo de 

acesso às terras nos despertou um questionamento que nos acompanha desde os primeiros 

contatos com o tema. Os quilombolas do Pêga e Arrojado estão organizados e tem interesse 

em ter suas terras tituladas para o uso comum dos moradores da comunidade? 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar o que os quilombolas do Pêga e Arrojado 

pensam sobre a titulação das terras, já que consideramos ser uma política de interesse direto e 

que somente se concretiza se a comunidade estiver de comum acordo em favor dessa causa. 

Além disso, apresentamos algumas políticas já implementadas nas comunidades que, de 

alguma forma, contribuíram para o melhoramento das condições de vida dos moradores e os 

aspectos ainda carentes elencados pelos quilombolas do Pêga e Arrojado.  

 

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DA TITULAÇÃO DAS TERRAS PARA O PÊGA E ARROJADO: 

A REVELAÇÃO DOS DISCURSOS 

 

 

Sabemos dos avanços ocorridos a partir de ações políticas para o melhoramento das 

condições de vida em muitas comunidades quilombolas no Brasil. No entanto, consideramos 

que há muitos impasses para a efetivação de algumas dessas ações. Além dos que já 

apresentados, citamos a falta de recurso expressa na fala do representante do INCRA. 

Acreditamos que fatores internos às comunidades, a exemplo de posicionamentos contrários à 

titulação, também podem vir a ser um futuro empecilho para a concretização da política de 

titulação de suas terras. Esse fator nos foi apresentado no diálogo que estabelecemos com o 

INCRA. Sendo nossa metodologia de pesquisa de caráter qualitativo, nossa prioridade de 

                                                           
25 O termo agricultura familiar tem sido introduzido - principalmente a partir da década de 90 - em oposição ao 

conceito de camponês, para designar o quão os agricultores estão inseridos no mercado e que tem acesso ao 

crédito rural, a citar o PRONAF em suas diversas linhas de crédito que oferece crédito com reduzidas taxas de 

juros para custear diversas necessidades dos produtores, tais como compra de máquinas ou para o custeio da 

safra (BOMBARDI, 2003) (Site do MDA). 
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análise é o sujeito situado em seu espaço. Assim sendo, enfatizamos o pensamento dos 

quilombolas do Pêga e Arrojado sobre a titulação de suas terras. 

Se considerarmos que os moradores das comunidades Pêga e Arrojado possuem a 

propriedade individual de suas terras e que a titulação eliminará essa forma de propriedade 

para que as terras sejam de uso coletivo, possivelmente os moradores se mostrem contra a 

efetivação da política, pensamos nisso como uma importante ação política de resistência dos 

grupos e, portanto, como formas de poder no território. 

Considerando que muitos dos direitos garantidos às comunidades negras no Brasil 

foram conquistados a partir de mobilizações e devido ao espaço que a questão ganhou nas 

universidades e demais locais de discussão, pensamos que a titulação das terras das 

comunidades depende em grande medida da participação e organização das comunidades em 

favor disso e dos demais direitos. Entretanto, essa não é a garantia de que os direitos serão 

alcançados, uma vez que o Estado é um dos agentes que gerenciam algumas das políticas 

públicas destinadas ao melhoramento das condições de vida nas comunidades étnicas e, 

portanto, o andamento dos processos depende de outras ações que não estão diretamente 

ligadas às formas de representação política dos grupos quilombolas. 

Nesse sentido, buscamos obter os discursos de ambas as partes envolvidas diretamente 

nesse processo. Entrevistamos parte dos moradores das comunidades e o antropólogo 

responsável pelos processos de titulação das comunidades do Rio Grande do Norte, a fim de 

percebermos em qual medida a articulação dos moradores influencia o andamento de seus 

processos de titulação. 

Realizamos duas visitas em cada comunidade para coletarmos as informações 

necessárias para interpretarmos a forma pela qual os moradores pensam a titulação das terras. 

Não entrevistamos todas as famílias, pois as respostas surgiam muito semelhantes. Como 

nossa metodologia de entrevistas funciona por saturação, conseguimos respostas que puderam 

nos dar um quadro geral de como os moradores do Arrojado e Pêga se posicionam a respeito 

da política de titulação. Destacamos os relatos que elencamos como os principais, pois nos 

forneceram elementos importantes para analisarmos a consciência que os moradores têm da 

política de titulação. 

Mais uma vez entrevistamos Dona Alzelina na comunidade Arrojado. Ela é uma 

espécie de conselheira e militante na comunidade e, por isso, conversamos sobre este assunto.  

No momento da entrevista também estava presente o seu esposo, João Ribeiro. Dona Alzelina 



POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS: 

IDENTIDADES E TERRITORIALIDADES NEGRAS EM PORTALEGRE – RN 2014 

 

 

 

123 

afirmou ser importante a terra ser propriedade de toda a comunidade. No entanto, após eu 

explicar que ela não poderia ser vendida para pessoas de fora da comunidade, somente 

passada por herança às gerações futuras, Seu João Ribeiro entrou na conversa e afirmou que 

as coisas estavam bem do jeito que estão, cada qual com sua terra e fazendo dela o que quiser. 

Porém Dona Alzelina manteve sua opinião dizendo: 

 

Eu nem quero nada só pra mim e eu gosto muito de ajudar, mas se 

João acha que tá bom do jeito que tá, a palavra dele é que vale, porque 

a terra é dele, eu tenho algum direito, mas é dele. Pelo meu pouco 

entendimento, se a terra pode ficar pra todo mundo eu acho que seria 

bom, porque vai servir pra mim, para meus vizinhos, para os meus 

netos, para meus filhos, eu acho importante essa coisa de continuar só 

entre a gente. 

 

Outra entrevistada de nome Antonia Ricália da Silva (22 anos) relatou que: 

 

A titulação das terras para a comunidade é importante, mas não sei 

dizer o motivo, só acho que deve continuar sendo da nossa família, 

dos nossos filhos, pra que outras pessoas que não são daqui não 

possam quebrar o que já foi construído e também pode acontecer de 

vir melhorias pra gente, talvez educação, saúde melhor e outras coisas 

que aqui precisa muito. 

 

 

Dona Alaíde da Conceição, a moradora mais velha da comunidade deixou claro a 

importância das terras serem de uso coletivo.  

 

Dona Alaíde: Se a terra pode ser de todos, pra que eu vou querer só pra mim. Acho 

importante porque assim o São Gonçalo vai continuar sendo dançado, as festas vão continuar  

sendo feitas e meus netos e bisnetos vão saber a importância de cuidar do que foi dos avós”. 

 

(Relatos produzidos em novembro de 2013) 



POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS: 

IDENTIDADES E TERRITORIALIDADES NEGRAS EM PORTALEGRE – RN 2014 

 

 

 

124 

Esses foram os principais relatos que conseguimos obter. Com base nesses relatos 

produzidos em nossas visitas ao Arrojado, percebemos um destaque, a questão da 

permanência da cultura e das tradições. Os demais depoimentos que não apresentaram 

elementos de maior aprofundamento na questão limitaram-se a dizer que acreditam ser 

importante a titulação, mas não sabem dizer as razões, nem o que possivelmente mudaria em 

suas vidas. Além disso, as entrevistas nos revelaram que grande parte dos moradores afirma 

acharem importante a política e que ouviram falar dos representantes que participam das 

reuniões, que muitos benefícios podem vir para a comunidade. Mas eles não sabem de que 

forma essa ação pode melhorar as suas condições de vida, além do fato de alguns moradores 

não confiarem no que lhes é prometido. Muitos expuseram que questões de oposição política 

dificultam bastante o acesso a alguns benefícios básicos e, por esse motivo, não acreditam em 

melhorias que possam vir através dessa titulação. Há também moradores que expuseram o 

desinteresse pela titulação, pois possuem imóveis e vêm as terras da comunidade como mais 

uma forma de obter lucro, mesmo que apresentem valores baixos. 

Nas entrevistas realizadas com os moradores do Pêga, vimos que também há o 

desconhecimento dos moradores sobre a titulação. Boa parte dos entrevistados acredita ser 

importante que as terras sejam tituladas no nome da comunidade, mas não conseguem relatar 

quais as mudanças poderiam advir dessa titulação e tampouco sabem como ocorre o processo. 

Os moradores entrevistados no Pêga apresentaram menos argumentos no sentido do reforço 

da importância de ter a terra garantida para as futuras gerações. Destacamos o depoimento de 

Dona Maria e de Dona Aldizes que nos revelam elementos para compreendermos como elas 

vêm a política. O relato de ambas expressa o que os moradores falaram sobre a importância da 

terra para as futuras gerações, persistindo a dúvida com relação às melhorias para a 

comunidade: 

 

 

A terra de papai tá lá, o pai dele morreu e deixou pra ele, ele dizia toda 

vida, também não vendo, deixo pra meus filhos e quando ele morrer 

fica pra nós e pra meus filhos. Não sei o que pode mudar com essa 

titulação, mas a coisa sendo garantida nossa é melhor, pode ser que 

venha mais coisa boa pra gente. Ave maria eu adoro o Pêga, se eu 
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tiver na rua pode ser a hora que for eu venho pra casa, aqui é bom 

demais. 

(Relato colhido durante a pesquisa de campo em outubro de 2013) 

 

 

Dona Aldizes também participa das reuniões representando a comunidade frente ao 

INCRA, e quando perguntei sobre a titulação ela afirmou: 

 

 

Eu acredito que seja boa a titulação, mas já faz muito tempo que eu 

vou pra reunião e reunião e as melhorias pra comunidade não chegam. 

Falam de muita coisa que pode vir e melhorar nossa vida, mas fica 

tudo na promessa. Me chamaram pra mais uma reunião mas eu não 

vou mais. Se tiver de acontecer essa titulação tudo bem e se for pra ser 

bom que venha.  

(Relato colhido durante a pesquisa de campo em novembro de 

2013). 

 

Alguns moradores se negaram a conversar comigo, outros se limitaram a responder 

que acharam importante, sem dizer os motivos. E com base na grande quantidade de respostas 

dessa natureza, consideramos que há pouca articulação entre os moradores em prol do 

andamento de seu processo no INCRA, o que enfraquece a visibilidade dessas comunidades.  

Tendo percebido dos moradores o pouco conhecimento sobre a ação de titular as terras 

quilombolas e o próprio desconhecimento de seus direitos, realizamos uma entrevista no 

INCRA para sabermos qual a influência da organização das comunidades em favor da 

titulação e o andamento do processo. Segundo o antropólogo do INCRA, sem dúvida a 

organização das comunidades e sua participação efetiva nas ações relacionadas ao processo de 

titulação através de seus representantes contribui para que adquiram visibilidade frente ao 

Estado. No entanto, o andamento dos processos não tem essa influência como uma 

determinante para serem tituladas. Fatores como a falta de recursos para a contratação de 

pessoas especializadas para o mapeamento e realização dos relatórios antropológicos das 

comunidades é o principal determinante para explicar o estancamento do processo do Pêga e 
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Arrojado junto ao INCRA. Mas, a participação dessas comunidades e a apresentação de suas 

necessidades frente ao Estado funcionam como uma forma de se fazerem presentes, até 

mesmo pelo fato de que após todo o andamento da burocracia política, a titulação só ocorre se 

a comunidade entrar em consenso e aceitá-la. 

Outra questão que merece ser destacada e que descobrimos a partir das pesquisas de 

campo junto ao INCRA é que as comunidades pesquisadas não estão localizadas em áreas de 

conflito por terras, ou seja, não existem confrontos entre proprietários e os quilombolas. Isso 

agregado ao fato de todos os moradores terem a propriedade de suas terras assegurada, não 

ocasiona tensões relacionadas a disputas por terras e segundo o antropólogo do INCRA, esses 

fatores não compõem um quadro urgente de necessidade da titulação, sendo um agravante 

para o estancamento dos processos. Além do fato de não haver prazo para a finalização de 

processos abertos, o que acaba contribuindo para a inércia da ação do Estado em relação aos 

direitos dos grupos quilombolas. Segundo Barbosa: 

 

 

Na prática, o reconhecimento e a garantia dos direitos étnicos/culturais e 

territoriais de povos e comunidades tradicionais, de forma geral, ainda pouco 

se concretizam especialmente pelo fato do reconhecimento dessas 

territorialidades implicar em uma política (de reforma) agrária que efetive o 

reconhecimento por meio da regularização fundiária, ou seja, implica em 

uma política de desmercantilização e de bloqueio do mercado de terras 

(BARBOSA, 2013, p. 09) 

 

 

Outro fato importante sobre os processos do Pêga e Arrojado nos foi revelado na 

pesquisa junto ao INCRA. As comunidades já haviam sido reconhecidas pela Fundação 

Cultural Palmares desde 2007, no entanto, seu processo só foi aberto no INCRA em 2011. 

Essa abertura somente ocorreu para que uma maior quantidade de recursos financeiros a 

serem utilizados para reconhecimento e continuidade dos processos, fosse disponibilizada ao 

INCRA-RN, pois o aumento da quantidade de recursos financeiros ocorre concomitante ao 

aumento de comunidades com processos abertos. Não tivemos conhecimento sobre o valor 

desses recursos, o fato é que mesmo havendo a abertura de capital para a avaliação das 

comunidades no estado e para a continuidade das etapas de seus processos, os processos das 

comunidades que pesquisamos não apresentou avanço algum. Também não nos foi informado 
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em quais ações esses recursos foram aplicados, embora outras comunidades do estado como a 

Jatobá e Boa Vista dos Negros tenham avançado. 

Os fatores já citados que dificultam o andamento dos processos das comunidades Pêga 

e Arrojado. Estes, ligados ao baixo nível de articulação da comunidade, respondem pelo 

quadro atual dos processos das comunidades do Rio Grande do Norte. Devemos destacar que 

o baixo nível de organização, possivelmente seja em virtude do desconhecimento dos direitos 

que lhes são destinados por serem reconhecidas enquanto quilombolas, termo que eles não 

sabem explicar. Por saberem que a terra deixará de ser propriedade individual para ser 

propriedade coletiva, acreditamos que esses territórios, uma vez que forem titulados, poderão 

se tornar cada vez mais campo de atuação do poder do Estado e menos de atuação dos 

quilombolas. 

Através dos discursos dos sujeitos entrevistados, a titulação das terras constitui um 

interesse mais direto do poder público municipal justificado quase exclusivamente pela 

aquisição de verbas para a aplicação na melhoria das condições das comunidades. O interesse 

pela efetivação da política de titulação de terras é irrisório na fala dos sujeitos quilombolas, 

fato que expressa o desconhecimento da política, bem como de seus direitos, que também é 

reflexo da falta de incentivo e resgate de suas origens que possivelmente garantam o 

reconhecimento mais forte dessa identidade étnica, além de demonstrar fragilidade dos 

membros que estão à frente desse processo representando as comunidades. 

 

 

4.2 AÇÕES POLÍTICAS IMPLANTADAS NOS TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS: O QUE 

MUDARIA COM A TITULAÇÃO DAS TERRAS?  

 

 

De acordo com o diagnóstico das ações realizadas até 2012 pelo Programa Brasil 

Quilombola do Governo Federal, das 1.834 comunidades reconhecidas pela Fundação 

Cultural Palmares, 1.167 estão com processo aberto para titulação no INCRA e destas 

somente 193 comunidades têm o titulo coletivo de suas terras. Um número bastante abaixo da 

quantidade de processos que tramitam no instituto. Além destes, existem ainda comunidades 

que nem ao menos tiveram sua documentação de reconhecimento enviada às sedes estaduais 

do INCRA. Este é o caso das comunidades dos Negros do Riacho, Baixa do Quinquin, Geral 
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e Gameleira do Baixo no Rio Grande do Norte. Possivelmente essas comunidades continuam 

sem apresentar processo aberto no INCRA por dois fatores possíveis: talvez a Fundação 

Cultural Palmares não tenha enviado ao INCRA a documentação de seu reconhecimento ou o 

INCRA não abriu processo devido à suposta falta de recursos para dar suporte à análise de 

mais quatro comunidades.  

O processo de regularização das terras quilombolas no Brasil teve início sob o 

comando do INCRA em 1995, titulando em terras públicas seis territórios quilombolas no 

Pará e criando projetos de assentamentos quilombolas nos estados da Bahia, Goiás e 

Maranhão. No ano de 2001, o INCRA afastou- -se do processo de regularização de terras 

quilombolas por força do Decreto 3.912/2001, que atribuiu à Fundação Cultural Palmares a 

competência de reconhecer, delimitar, demarcar, titular e registrar as terras ocupadas pelos 

quilombolas. A atuação da Fundação durou cerca de dois anos e após a edição do Decreto 

4.887/2003, o INCRA voltou ao cenário, com o gerenciamento de cerca de 1.000 processos 

abertos nesse período em que não atuou frente à titulação das comunidades (MDA – 

Territórios Quilombolas – Relatório 2012). 

A política de titulação de terras quilombolas constitui somente uma das políticas 

públicas destinadas às comunidades reconhecidas enquanto afrobrasileiras. Além destas, 

existem outras ações disponíveis para toda e qualquer comunidade rural, tais como o 

PRONAF e as diversas categorias que inserem os produtores rurais no programa, além de 

recursos destinados a educação no campo, saúde, saneamento, reforma das residências, 

construção de banheiros e demais direitos básicos destinados às comunidades reconhecidas 

quilombolas e já tituladas. Consideramos a disponibilidade desses serviços como sendo de 

direito de qualquer cidadão, no entanto, o estado utiliza do discurso de que disponibiliza verba 

para a realização dessas obras para as comunidades com processo aberto, como se fosse 

necessário provar e comprovar que elas possuem direito a isso por sua condição étnica.  

Uma das características mais fortes do discurso dos representantes do poder público 

estadual e municipal é o de que a política de titulação de terras assegura vários benefícios e 

direitos aos reconhecidos remanescentes quilombolas. Tal discurso tem a intenção de 

continuar garantindo o fortalecimento das relações estabelecidas no território das 

comunidades e, sobretudo, a autonomia dos grupos sob sua terra. Contudo, é preciso 

reconhecer que algumas melhorias que não conseguíamos perceber há alguns anos atrás, hoje 

são identificadas nas comunidades do Pêga e Arrojado. Ainda há muito que ser feito para que 
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essas comunidades possam viver de maneira mais digna, principalmente com relação a 

educação e saúde. 

Em pesquisa de campo realizada em 2011 na comunidade Pêga, juntamente com o 

professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Luiz Eduardo do Nascimento 

Neto, com o intuito de investigarmos as condições de trabalho e renda dos moradores, 

entrevistamos vinte famílias a fim de identificarmos quantas pessoas moravam nas residências 

e quantos são dependentes dessa renda nas famílias. O gráfico abaixo mostra o que 

conseguimos obter segundo os moradores entrevistados: 

 

 

Gráfico 01 – Número de habitantes por residência e habitantes que possuem renda 

 
            Fonte: Pesquisa em campo 2011 

 

Apesar de a pesquisa ter sido realiza há quase dois anos atrás, essa realidade não 

mudou muito da que ainda presenciamos em nossas visitas mais recentes. Percebemos que a 

quantidade de moradores nas residências é elevada comparada à quantidade de pessoas que 

têm renda, renda essa que basicamente vem dos mesmos meios: Programa Bolsa Família, 

aposentadorias, trabalhos temporários, e a venda de pequena parte das safras quando se tem o 

excedente. Isso pouco tem ocorrido, pois o regime de chuvas tem dificultado a produção em 

grande quantidade, sendo somente para o sustento das famílias. A produção de caju representa 

uma alternativa importante no aumento da renda das famílias do Pêga e Arrojado. Os 



POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS: 

IDENTIDADES E TERRITORIALIDADES NEGRAS EM PORTALEGRE – RN 2014 

 

 

 

130 

moradores vendem a fruta para uma pequena fábrica de beneficiamento localizada na cidade 

de Portalegre, além de comercializá-la na feira livre de Pau dos Ferros, cidade próxima. 

Atualmente quase todas as residências das comunidades foram reformadas e aquelas que 

estavam bastante deterioradas foram reconstruídas através de verbas disponibilizadas pela 

Fundação Nacional de Saúde - FUNASA26. Vejamos algumas imagens das atuais residências 

das comunidades Pêga e Arrojado: 

 

 

            Foto 15 - Residências no Pêga 

 
Fonte: Acervo da autora, 2014.           

                                          

                                          Foto 16 – Residência no Arrojado 

                                            
                                                                   Fonte: Acervo da autora, 2014. 

                                                           
26  A FUNASA propõe a melhoria de habitações cujas condições físicas favoreçam a colonização de vetores 

transmissores da doença de Chagas (www.funasa.gov.br). 

 

http://www.funasa.gov.br/
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Na época em que realizamos nossa pesquisa para a conclusão da graduação, o P1MC – 

Programa um milhão de cisternas não havia sido concluído nas comunidades. Hoje todas as 

casas contam com uma cisterna. Embora estejam com nível de água abaixo do previsto, 

constitui uma importante alternativa para as comunidades rurais de se garantir água nos 

períodos de estiagem. Esse projeto é uma das ações do Programa de Formação e Mobilização 

Social para a Convivência com o Semi-Árido da ASA (Articulação no Semi-Árido 

Brasileiro). Lançado em 2003, o projeto visa à construção de um milhão de cisternas que 

abranjam a necessidade das famílias localizadas na zona rural do semi-árido brasileiro. O 

projeto busca ainda contribuir no acesso a água a cinco milhões de famílias. 

Os moradores reconhecem que muitos dos problemas, que antes os impediam de 

morar definitivamente na comunidade foram resolvidos, como a falta d’água. Antigamente, 

muitos dos quilombolas mudavam-se para a sede do município de Portalegre devido a 

inexistência de água na zona rural do município, fato que explica o motivo de muitos 

possuírem residência na zona urbana e em outras cidades da região. No entanto, atualmente 

todos contam com água encanada e isso facilitou a volta de muitos moradores às 

comunidades. Apesar de saberem das melhorias que, ao nosso ver, são ainda mínimas, tendo 

em vista as condições precárias quanto à educação e saúde, sobretudo, e considerando os 

investimentos feitos pelo Governo Federal nas comunidades do Brasil27, de acordo com os 

documentos do Programa Brasil Quilombola. Os moradores do Pêga e Arrojado elencaram 

diversas carências das comunidades que tornam a realidade mais difícil e preocupam os 

moradores. O relato a seguir é de uma moradora do Arrojado que preferiu não se identificar: 

 

 

Aqui na comunidade não tem nada, não tem escola, não tem médico, 

as crianças daqui estudam no sítio Bom Sucesso e médico só tem na 

comunidade Santa Tereza, mas já tá com uns três meses que não tem 

médico, a gente tem que ir pra Portalegre, Pau dos Ferros ou Riacho 

da Cruz pra ser atendido e tá ficando cada vez mais difícil. Aqui nunca 

teve nada de facilidade para os quilombolas. Já prometeram que a vida 

de nós quilombolas ia melhorar que ia ser mais fácil, mas quase nada 

                                                           
27 Ver documento do Programa Brasil Quilombola ano (2004) e Diagnóstico do Programa Brasil Quilombola 

elaborado em (2012). 
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mudou, só fica na promessa. Já participei de muitas reuniões e lá tudo 

é muito fácil pra os quilombolas, mas nunca veio nada do que 

prometeram. Teve uma reunião pra trazer água encanada pra gente, e 

disseram que não íamos pagar pela água, isso demorou pra acontecer e 

hoje a gente tem água e pagamos 10 reais pelo uso e a água não vem 

todo dia, o que eu acho errado por que foi prometido que isso era um 

direito da gente e ia ser grátis. Tem família grande aqui que só vive da 

Bolsa Família e esses 10 reais fazem falta pra outras coisas. É preciso 

que melhore muita coisa, precisamos de escola, de médico, de 

transporte de melhoria nas estradas porque o acesso aqui é muito 

complicado. Hoje melhorou um pouco porque apareceu a Bolsa 

Família, uma bolsa maternidade, um PRONAF que ajuda na criação e 

na plantação das famílias e outras coisas. Aqui ainda existe fome e 

antes era pior. 

 (Relato de A.R. Moradora do Arrojado. Dezembro de 2013). 

 

 

Semelhantes a estas reclamações, os moradores entrevistados destacaram a enorme 

necessidade de escola, posto de saúde, campo de futebol para as crianças terem um local de 

lazer, perfuração de poços, pois nesse período de estiagem os moradores tem que buscar água 

em locais muito distantes, já que as cisternas estão com nível de água abaixo do satisfatório e 

a água encanada não chega todos os dias. Destacaram também a necessidade de cursos de 

qualificação de mão-de-obra e alternativas de trabalho, pois grande parte dos moradores, 

sobretudo a população mais jovem, migra para outros municípios em busca de emprego. Há 

igualmente a reivindicação pela melhoria das estradas (somente uma pequena parte da estrada 

tem piso pavimentado), já que a comunidade Arrojado está localizada em um ponto mais alto 

da serra com a presença de vários afloramentos rochosos e solos propícios à intensa erosão 

devido a sua elevação. Todos esses fatores dificultam o acesso à comunidade e a saída dos 

moradores para outros lugares em busca de educação e saúde, sobretudo.  

Sobre a comunidade Pêga, os moradores apresentam menos reclamações em 

comparação aos do Arrojado. A comunidade dispõe de posto de saúde, mesmo que estando 

aberto somente três vezes por semana e de uma escola que está sem funcionamento. De 
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acordo com a Secretaria de Educação do município é inviável manter a escola do Pêga 

funcionando devido a pouca demanda de alunos que fica abaixo do estipulado pelo MEC. No 

entanto, nos informaram que um ônibus é enviado à comunidade para conduzir os alunos a 

terem aulas nas escolas da sede do município de Portalegre. Os moradores desconhecem esse 

fato. Os alunos têm aula na sede do município, mas são os próprios moradores das 

comunidades que realizam esse trajeto. O fato de a comunidade Pêga estar localizada mais 

próxima da cidade de Portalegre e pelas estradas facilitarem o acesso dos moradores, eles 

elencaram poucos problemas, somente frisaram a necessidade de ter médico mais 

frequentemente na comunidade, já que no posto só tem enfermeira e dentista e há somente um 

médico para atender todo o munícipio de Portalegre, dando plantão três vezes por semana. 

Além desse, destacaram a importância de a escola funcionar ao menos no nível da Educação 

Infantil, para que as crianças menores de seis anos não precisem se deslocar todos os dias para 

a cidade. A seguir, vemos as imagens do posto de saúde e da escola do Pêga: 

 

 

Foto 17 - Posto de Saúde da Comunidade Pêga 

 
                                        Fonte: Acervo da autora, 2014. 
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    Foto 18 - Escola da Comunidade Pêga 

 
                           Fonte: Acervo da autora, 2014. 

 

 

Com base nesse breve panorama, percebemos uma conformação dos moradores com 

as poucas melhorias. Compreendemos que estas comunidades já passaram por dificuldades 

maiores que as atuais e por isso há um reconhecimento das melhorias já alcançadas, mas há 

muito recurso a ser investido para que as melhorias continuem ainda que em longo prazo. Há 

um problema apontado por vários autores e que de alguma forma evidenciamos em nossa 

discussão, de que as limitações na definição dos modos de vida nas comunidades quilombolas 

brasileiras acabam por simplificar as especificidades de cada uma delas, pois estas não 

tiveram processos de formação comuns em todos os estados. Essa simplificação dos processos 

de formação e das necessidades das comunidades, que até certo ponto são semelhantes, mas 

não homogêneos, têm reflexos na elaboração e implementação das políticas públicas 

destinadas a esses territórios. De acordo com Velloso (2007), as políticas públicas brasileiras, 

de modo geral, são elaboradas com base em concepções universalistas que simplificam ou 

negligenciam as especificidades do território e dos grupos a serem beneficiados com a 

proposta. Essa atitude explica o insucesso ou a pouca eficácia das ações implementadas para a 

melhoria das condições básicas de vida nas comunidades quilombolas. 

Procuramos investigar também com o poder público municipal, quais ações vêm sendo 

desenvolvidas para fornecer melhorias nas condições de vida dos moradores. Entrevistamos o 

secretário de assistência social, Luiz Carlos Tertulino de Freitas. 
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Segundo o secretário, as ações desenvolvidas pela secretaria para o auxílio às famílias 

do Pêga e Arrojado estão baseadas na busca e investigação das famílias para o cadastramento 

através do CadÚnico28 para o acesso aos programas sociais do Governo Federal, sendo o 

principal deles o Programa Bolsa Família. Além disso, a secretaria atua no sentido de levar às 

comunidades o conhecimento dos direitos que elas têm. Com relação ao melhoramento das 

habitações, construção de banheiros e cisternas, o secretário afirmou que esses projetos 

tiveram o empenho da gestão municipal para que fossem concluídos. 

Perguntamos também sobre os problemas que o secretário considera como os 

principais que colocam os moradores do Pêga e Arrojado em situação de vulnerabilidade. 

Segundo ele a falta de alternativas de emprego, a baixa escolaridade e a falta de incentivo com 

base nos fatores educação e emprego estão respondendo por um problema bastante sério que é 

o alcoolismo. O secretário afirma que embora sejam poucas ainda, as únicas mudanças que 

vêm ocorrendo nas comunidades dizem respeito ao melhoramento da infraestrutura das 

residências. Mas a condição social dos moradores os coloca em situação de segregação que se 

agrava pela falta de alternativas no melhoramento do principal quesito que é a educação. 

Vimos que há o apontamento de vários problemas nas comunidades, mas nenhuma alternativa 

para a sua contenção é apresentada. 

O último questionamento foi sobre a importância da titulação das terras das 

comunidades e as mudanças que virão quando esta ação for concretizada. O secretário 

acredita que a titulação possa facilitar a vinda de mais recursos financeiros a serem aplicados 

na melhoria das condições de vida nos territórios quilombolas do Pêga e Arrojado, no entanto, 

não nos apresentou quais estratégias estão sendo elaboradas para as futuras ações. 

Percebemos na fala dos moradores e nas questões gerais apresentadas que muitas 

mudanças já ocorreram nas comunidades e que estas foram significativas no melhoramento da 

vida dos moradores, mesmo que somente nas questões estruturais das comunidades. Tendo 

apresentado como os quilombolas do Pêga e Arrojado entendem a titulação, bem como o 

posicionamento de alguns gestores do município de Portalegre, buscamos saber também o quê 

o INCRA, principal responsável pela análise e andamento dos processos de titulação, 

                                                           
28 Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um instrumento que identifica e caracteriza as 

famílias de baixa renda, entendidas como aquelas que têm renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, 

ou renda mensal total de até três salários mínimos (MDS, 2014). 
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considera importante na ação de titulação das comunidades em geral e especificamente das 

comunidades de Portalegre. 

Os moradores do Pêga e Arrojado argumentaram de formas bastante diferenciadas. 

Organizando-se em quatro principais grupos: o daqueles que desconhecem a finalidade da 

política de titulação, mas se dizem a favor sem saberem explicar os motivos. Há também os 

que se mostram contra a titulação em defesa de sua propriedade particular. Alguns moradores 

se mostraram a favor pela possível continuidade das propriedades entre parentes, mas, não 

acreditam em outras mudanças a partir desta ação. E por fim, alguns não se pronunciaram 

nem a favor, nem contra por não saberem falar sobre o assunto. 

Com base nesses quatro grupos podemos inferir que, de modo geral, os moradores do 

Pêga e Arrojado desconhecem a finalidade da política de titulação e os motivos de estarem 

inseridos nela, e os que mostram algum conhecimento sobre o assunto, mostram resistência 

principalmente ao fato do futuro risco de perderem o direito particular de suas terras. 

De acordo com o antropólogo do INCRA, sem dúvida, com a terra titulada mais 

recursos serão destinados às comunidades. Entretanto, há um jogo político que controla a 

aplicação desses recursos quando chegam ao poder municipal. Sem dúvida a maior 

importância de ter a terra titulada é a garantia do direito à propriedade das terras que muitas 

comunidades não têm. Este não é o caso do Pêga e Arrojado, mas é a realidade de muitas 

comunidades do Brasil. Além de ser uma forma de ganharem visibilidade, de serem vistas e 

pensadas pelo poder público, as mudanças estruturais que virão com a titulação estão dentro 

de outro processo que demanda tempo e fiscalização na aplicação dos recursos. Essas 

mudanças não virão rapidamente após as comunidades serem tituladas.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Encerrar uma discussão acadêmica nunca me trouxe a sensação de que todas as ideias 

foram expostas e que os objetivos traçados quando ainda era somente um esboço do que 

pensávamos, foram respondidos totalmente. Sem dúvida, o que conseguimos apresentar foi 

mais um passo dado para a compreensão da realidade a qual nos propusemos a dar nossa 

interpretação, ou melhor, nossa discussão foi apenas mais uma que suscitará outras tantas 

conforme outros pesquisadores tenham o desejo de aprofundamento, quem sabe nós mesmos 

mergulhemos mais no que ela ainda pode nos oferecer. 

Chegar à etapa de encerrar um ciclo e olhar para traz depois de todo o caminho 

percorrido durante a pesquisa, nos faz reconhecer e sentir falta das relações construídas com 

os sujeitos do nosso campo de estudo, das muitas conversas, das dificuldades para chegar até 

eles e principalmente da satisfação de colocá-los à vista e de fazê-los percebíveis, mesmo que 

seja somente nas páginas que escrevemos. Satisfação de ir a campo, de ler sobre o assunto e 

ao mesmo tempo temer por não conseguir obter todas as explicações sobre o eterno conflito 

entre teoria e empiria. Conflito que se agigantou quando tratamos de levantar os indícios de 

formação das comunidades que na bibliografia é escassa e na memória dos moradores se 

esvazia. Talvez por esse motivo, alguns pesquisadores, que bom não ter sido todos, tenham 

preferido e fosse mais cômodo negligenciar a presença das comunidades étnicas do que 

investigar seus processos de formação. Outro conflito que surgiu nas nossas pesquisas em 

campo foi que alguns moradores por não confiarem na pesquisa ou por temerem revelar fatos 

que possivelmente os expusessem demais, limitaram-se ou se negaram a colaborar nos 

diálogos, ficando as respostas bastante superficiais. 

Nossa meta principal sempre foi investigar a forma como os negros do Pêga e 

Arrojado estão organizados e se há interesse pelos direitos garantidos por lei para as 

comunidades reconhecidas de matriz africana e, sobretudo indígena. Tínhamos em mente a 

necessidade de ouvir pessoas bem articuladas e discursos que nos convencessem de que essa 

força política era evidente. Percebemos que o discurso bem produzido e as características de 

enfrentamento político pela terra, que ali não é o principal problema de demanda, mas demais 

fatores, não era a marca mais forte das comunidades. Por outro lado, há nas ações e nas 
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palavras simples do cotidiano, a defesa simbólica e material daquilo que foi conquistado por 

herança.  

Depois de tudo que ouvimos e vimos em campo, nossa ideia de território com valor 

simbólico e material se reforçou. Para os grupos do Arrojado e Pêga, aquele pedaço de terra 

no qual sua história foi e vem sendo construída, constitui o espaço vivido de intensa 

significação para a existência de parentes próximos que assim se reconhecem. Trata-se de 

territórios conquistados através de compra e doações e, por essas formas de difícil aquisição, 

têm um valor além do material. Por serem constituídos por famílias de gerações comuns e 

com fortes traços de matriz africana, os territórios do Pêga e Arrojado vêm sendo 

identificados pelos de dentro e de fora de modo que os sujeitos se reconhecem de maneiras 

diferentes. Como vimos, a partir dos relatos dos quilombolas, a terra ganha importância ao 

servir de suporte para o reforço dessa identificação. 

O baixo nível de consciência, o fato de uma ausência de conhecimento sobre o 

movimento quilombola e a vagueza da memória presente nos relatos orais sobre a formação 

das comunidades, inserem-se num quadro de questionamento que nos parece convincente. 

Como exigir desses grupos a conscientização de uma condição que até pouco tempo atrás eles 

não tinham conhecimento, que é a condição de ser remanescente quilombola? 

Vale pensarmos sobre a questão, pois até 2007 esses grupos não tinham essa 

identificação declarada, sendo apontada por pesquisadores que vinham desenvolvendo 

trabalhos sobre tais comunidades desde 2003. Esses estudos com o auxílio de uma influência 

do poder municipal em eleger um representante que levasse ao conhecimento da Fundação 

Cultural Palmares as características afrobrasileiras das comunidades, colocou-as em uma 

condição que até então eles nunca haviam pensado. Uma identidade imposta que ficou clara 

no relato dos moradores, identidade esta que mesmo declarada em níveis diferenciados, não 

nega os traços de matriz africana que percebemos em campo, nas danças e na religiosidade, 

nas formas de lidar com a terra, nos trabalhos nas casas de farinha e nos relatos vagos da 

memória. 

Exploramos a memória dos sujeitos entrevistados até o ponto em que eles se sentissem 

confortáveis para que não houvesse qualquer influência em suas narrativas. E acreditamos que 

as dificuldades em relacionar fatos que nos possibilitassem pensar a formação das 

comunidades e os motivos de serem denominadas Pêga e Arrojado, venham do fato de eles 

nunca terem se questionado de onde eles vieram e como se constituíram. Sobre essa questão e 
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baseado nas transformações e ressignificações das identidades e das práticas nos territórios 

quilombolas que em nosso trabalho apresentamos, podemos inferir que ocorrem 

fragmentações no processo de identificação se pensarmos que a memória dos sujeitos não 

mais representa o que hoje acontece e, portanto, na maioria dos casos, não sustenta as novas 

identificações devido à multiplicidade das relações e da aquisição de novos valores sociais. 

 Com essa concepção, não afirmamos que todas as tradições tenham se perdido no 

tempo e espaço. Como vimos, há uma forte característica das festas religiosas que são sem 

dúvida os momentos de encontro dos grupos. Discutimos o fato de grande parte da população 

jovem ter migrado para outras cidades, mas durante todo o ano, nos momentos festivos, há o 

retorno e a participação da massa jovem. Além de alguns voltarem a morar nas comunidades 

pelo fato de não se adaptarem, sobretudo nos centros maiores como São Paulo. 

Desde o planejamento do projeto de construção desse trabalho, tentamos pensar que 

tipo de contribuição ele poderia trazer às comunidades e a mim como pesquisadora. Chegando 

nesta etapa em que temos de fechar o ciclo, mas não encerrar as discussões, acreditamos que 

duas grandes contribuições conseguimos dar. A primeira delas, concentra-se no fato da 

visibilidade, ainda que mínima, que demos às comunidades do Pêga e Arrojado, junto ao 

INCRA no momento de apresentarmos nossa proposta, e a relevância que ela tem frente a 

essa discussão que está longe de se esgotar. A segunda contribuição foi a de que as 

informações constantes em nosso trabalho e a referência que fazemos às outras produções que 

discutem a questão de maneira ampla e estreitando-se até chegar às comunidades, que 

também nos dispomos a investigar, servirão de base para que futuramente os relatórios 

antropológicos das comunidades sejam elaborados. Pois, consideramos ser esta etapa de 

pesquisa de campo uma das mais importantes no resgate de documentos e registros que 

possam esclarecer o processo de formação das comunidades, para que os moradores se 

apropriem de sua história e ajudem a construí-la. 

Além disso, no contato estabelecido com o INCRA durante nossa pesquisa de campo, 

firmamos parceria em disponibilizar este trabalho para os antropólogos responsáveis pelos 

processos de titulação. Consideramos este também um passo inicial importante para que essas 

comunidades sejam pensadas e para que as ações, por mínimas que sejam, possam chegar aos 

territórios. Pensamos que os processos de titulação do Pêga e Arrojado continuarão 

estancados por muito tempo, seja pela pouca mobilização dos moradores, não sendo este o 

fator de maior determinância na continuidade dos processos, mas, sobretudo, pela lentidão nas 
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ações desenvolvidas pelo INCRA que, desde a abertura do processo das comunidades em 

2011, realizou a primeira e única vistoria no segundo semestre de 2013, cinco anos depois do 

reconhecimento e dois anos depois do processo aberto no instituto. 

No caso das comunidades do Pêga e Arrojado, outras ações elencadas pelos moradores 

são mais urgentes que o próprio estudo das questões fundiárias, que podem vir a atribuir uma 

maior extensão de terras aos moradores. Com isso, não negamos a importância dessa ação, 

mas elencamos a própria intervenção do INCRA através de seus antropólogos no resgate 

aprofundado na história dessas comunidades por meio da elaboração de seus relatórios 

antropológicos, como meio de possivelmente suscitar maior interesse dos quilombolas por 

suas origens, incentivando-os a se reconhecerem pertencentes a uma história de origem 

baseada em antigos escravos. Já dizia Leite (2000) que a terra não é o elemento exclusivo de 

identificação dos sujeitos, mas a própria condição de sentirem-se membros do grupo. A terra é 

somente uma base geográfica que condiciona a fixação das famílias, porém, não é a condição 

exclusiva para a existência do grupo e manutenção de sua cultura. 

Atribuímos também a ausência de interesse pela titulação das terras expressa por 

alguns moradores entrevistados como uma possível forma de defesa que expressa o valor 

simbólico que as terras têm ao passo que foram adquiridas através de herança. De algum 

modo isso nos soa como uma representação de poder nesses territórios em que os quilombolas 

podem se posicionar contra a ação do Estado no sentido da titulação das terras, em razão seja 

de um interesse material, de venda da terra, ou simbólico, de seu valor histórico.  

Através da análise das contradições presentes no discurso dos quilombolas quanto a 

uma identificação e reconhecimento de influências de matriz africana, podemos falar na 

existência de vários processos de identificação e na construção de territorialidades múltiplas 

que se expressam nas formas que esses sujeitos falam de suas relações. Essas diversas formas 

de identificarem-se tem relação direta com a política de titulação das terras seja para 

influenciar a organização dos grupos, seja enfraquecendo essa mobilização devido às posições 

divergentes que, torna cada vez mais heterogêneas as relações nesses territórios. 

A discussão que apresentamos como politização de territórios quilombolas sobre o 

caráter político que essa discussão vem ganhando é um processo que se acentuará ainda mais 

quando os territórios quilombolas do Rio Grande do Norte forem titulados, considerando que 

as políticas públicas já criadas para atender a esse público começarão a ser implementadas 

ainda que de maneira lenta e que outras políticas tendem a surgir. Sendo elas os instrumentos 
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mais evidentes de ação do Estado no território, acreditamos que as comunidades do Pêga e 

Arrojado, assim como as demais que tiverem suas terras tituladas, passarão a ser cada vez 

mais lócus de controle e atuação do Estado. A começar pela posição de subordinação que 

essas comunidades sempre ocuparam e assim continuam em relação ao poder do Estado em 

instância municipal. Isso ficou evidente nos relatos apresentados e em outros que nos foram 

revelados informalmente, de que o poder municipal é responsável pela prestação de serviços 

de maneira desigual, conforme seus interesses particulares e de alguns moradores que também 

buscam garantir as mínimas melhorias possíveis compondo esse jogo de interesses. 

Por outro lado, titular as terras, não somente se limita às propriedades dos moradores 

já registradas em cartório, mas outras que sendo comprovadas são de direito das comunidades, 

garante em certa medida a permanência dos grupos e a manutenção das suas práticas culturais, 

sem impedir que esses grupos estabeleçam relações com outros espaços, expandindo as redes 

de sociabilidades dentro dos grupos e para além destes. Nesse sentido surge uma questão que 

possivelmente nos direcione a mais um debate: em que medida ter a terra titulada, retirando 

sua condição de mercadoria, garantirá que as tradições sejam mantidas, uma vez que há 

migração da população mais jovem para outras cidades e estados, bem como casamentos de 

pessoas da comunidade com outras que não são reconhecidas quilombolas, estendendo, 

mesmo que de forma pouco notória, as redes de sociabilidade desses grupos?  

Com isso não pretendemos negar ou colocar à prova o direito que as comunidades têm 

principalmente se considerarmos que muitas vivem em terras não legalizadas sujeitas a 

inúmeros conflitos. Pois, consideramos que o fato de a causa vir ganhando visibilidade é o 

primeiro passo para que esses grupos sejam pensados e ressarcidos de seus direitos, que não 

se limitam ao acesso à terra, e que devem ser garantidos não pela condição étnica desses 

grupos, mas, sobretudo, por questões de cidadania. 
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http://www.google.com.br/imgres?um=1&hl=ptbr&tbo=d&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbnid=fgd6y6tomaiczm:&imgrefurl=http://www.klickeducacao.com.br/simulados/simulados_mostra/0,7562,por-16614-34-352007,00.html&docid=b6xwsygjn1aptm&imgurl=http://www.klickeducacao.com.br/2006/arq_img_upload/simulado/16614/1.jpg&w=592&h=469&ei=l9f-uivbfom60ahq-ohadg&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=120&dur=141&hovh=200&hovw=252&tx=76&ty=105&sig=106548643761073148066&page=1&tbnh=131&tbnw=165&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:0,s:0,i:79
http://www.google.com.br/imgres?um=1&hl=ptbr&tbo=d&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbnid=fgd6y6tomaiczm:&imgrefurl=http://www.klickeducacao.com.br/simulados/simulados_mostra/0,7562,por-16614-34-352007,00.html&docid=b6xwsygjn1aptm&imgurl=http://www.klickeducacao.com.br/2006/arq_img_upload/simulado/16614/1.jpg&w=592&h=469&ei=l9f-uivbfom60ahq-ohadg&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=120&dur=141&hovh=200&hovw=252&tx=76&ty=105&sig=106548643761073148066&page=1&tbnh=131&tbnw=165&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:0,s:0,i:79
http://www.mda.gov.br/portal/noticias/item?item_id=8904333
http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/pronaf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico
http://www.seppir.gov.br/destaques/diagnostico-pbq-agosto
http://www.seppir.gov.br/.arquivos/pbq.pdf
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/default.asp
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia – PPGe 

 

POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS: IDENTIDADES 

E TERRITORIALIDADES NEGRAS EM PORTALEGRE – RN 

 

Camila da Silva Pereira – Orientanda 

Alessandro Dozena - Orientador  

 

Roteiro de entrevista (história oral) 

Entrevistados: Informantes que sejam referência social dentro da comunidade. 

Local: Comunidade Pêga e Arrojado 

Objetivo: Estimular o relato da história oral dos moradores que sejam referência social dentro 

das comunidades para compreendermos alguns fatos do processo de formação da comunidade 

pela leitura dos quilombolas. 

Nome:____________________________________ 

Idade: ______ 

1) Quanto tempo reside na comunidade?__________________________________ 

2) O senhor (a) lembra quem foram as primeiras famílias que chegaram aqui no sítio? 

 

3) O senhor (a) pertence a alguma dessas famílias? Quem mais da comunidade pertence? 

 

4) Essas famílias trabalhavam como empregados pra algum proprietário de terras? Quem era 

esse proprietário? 

 

5) Como essas famílias conseguiram essa terra para morar aqui? 

 

6) Esses primeiros moradores eram negros e chamados de escravos? 

 

7) Depois dessas famílias, chegaram outras? Quais? 

 

8) O senhor (a) sabe por que a comunidade tem esse nome? 

 

9) E essa terra, o senhor (a) herdou de quem? 

 

10)  

APÊNDICE B 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia – PPGe 

 

POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS: IDENTIDADES 

E TERRITORIALIDADES NEGRAS EM PORTALEGRE – RN 

 

Camila da Silva Pereira – Orientanda 

Alessandro Dozena - Orientador  

 

Entrevistados: Vinte moradores de cada comunidade. (Podendo aumentar a amostra caso seja 

necessário). 

Local: Comunidade Pêga e Arrojado 

Objetivo: Investigar a importância da titulação das terras para os quilombolas dentre outras 

questões relacionadas às condições de vida nas comunidades. 

Nome:____________________________________ 

Idade: ______ 

Profissão:__________________________________ 

1) Há quanto tempo mora na comunidade? 

 

2) A terra de vocês foi doada por familiares ou comprada? 

 

 

3) Utilizam-na para a agricultura? Que tipo de cultivo? 

 

 

4) Essa produção é vendida nas cidades vizinhas ou somente para o consumo de sua família? 

 

 

5) Você tem acesso a algum programa do Governo Federal que auxilia no sustento da sua 

família e na agricultura? Quais? De que forma teve acesso? 

 

 

6) Você acha importante que essa terra seja titulada pelo INCRA no nome da comunidade? 

Mesmo sabendo que depois disso você não poderá vendê-la, somente doá-la para as outras 

gerações? 
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7) O que você acha que pode melhorar quando essa terra for titulada como propriedade da 

comunidade quilombola? 

 

 

8) Quais os principais problemas pelos quais a comunidade atualmente passa com relação a 

educação, saúde, etc? O que você acha que poderia ser feito para mudar isso? 

 

 

9) Você se reconhece como quilombola? Pra você o que é ser quilombola? 

 

10) Você acha importante e gosta de morar na comunidade? Por quê? Se pudesse mudaria de 

lugar? 

 

11) Por que é importante ter essa terra? 

 

12) Você possui casa em outro sítio ou cidade? 

 

13) Muitas pessoas se mudaram da comunidade? Para quais cidades? 

 

14) Se houve mudança para outras cidades, porque isso aconteceu? 

 

15) Você já ouviu falar sobre tentativa de invasão das terras da comunidade?  
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APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia – PPGe 

 

POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS: IDENTIDADES 

E TERRITORIALIDADES NEGRAS EM PORTALEGRE – RN 

 

Camila da Silva Pereira – Orientanda 

Alessandro Dozena - Orientador  

Entrevistado: Secretário de Ação Social do Município de Portalegre 

Local: Secretaria de Ação Social na Cidade de Portalegre. 

Objetivo: Compreender que tipo de ações são desenvolvidas com e nas comunidades em 

favor da melhoria de sua qualidade de vida e que influência o poder público exerceu no 

reconhecimento delas enquanto quilombolas. 

Nome:____________________________________ 

1) De que forma a secretaria de ação social intervém na realidade do Pêga e Arrojado no 

sentido de dar assistência no melhoramento da qualidade de vida dos moradores? 

 

2) Há projetos destinados a essas comunidades? Quais são esses projetos? 

 

3) De maneira geral, quais os principais problemas identificados nas comunidades que 

colocam essas populações em uma situação de vulnerabilidade social? 

 

4) De que forma é dada assistência a essa comunidade do ponto de vista da saúde, habitação, 

educação, entre outros aspectos? E o que poderia melhorar? 

 

5) Quantos CRAS existem na cidade? Essas comunidades estão vinculadas a ele(s) e 

recebem assistência? 

 

6) São ofertados cursos profissionalizantes para os moradores dessas comunidades? Quais? 

 

7) De alguma forma a secretaria de ação social exerceu influência no processo de 

reconhecimento das comunidades enquanto quilombolas? Sabe se alguma outra secretaria 

teve influência no processo? 

 

8) O que mudaria na vida dos quilombolas, pensando a coletividade, após a titulação das 

terras?
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APÊNDICE D 

Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte - UFRN 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Geografia 

Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia 

Mestrado em Geografia 

 

Pau dos Ferros, RN, 06 de Agosto de 2013. 

Ofício 01/2013 

 

Em virtude do desenvolvimento da pesquisa de Mestrado em Geografia na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, sobre o processo de titulação das 

terras reconhecidas enquanto quilombolas no município de Portalegre – RN, venho por meio 

deste, solicitar o acesso aos registros de doação das terras das comunidades quilombolas Pêga 

e Arrojado, acreditando que estes documentos se encontram registrados neste cartório, pelo 

fato de terem sido necessários no processo de reconhecimento enquanto territórios 

quilombolas.  

Destacamos que estas informações são de suma importância para compreendermos 

parte do processo histórico de conquista dessas terras ligadas a um passado escravo e que, 

esses documentos, são imprescindíveis para o aprofundamento das questões ligadas aos 

direitos dos quilombolas à propriedade das terras. 

Dispomo-nos a qualquer esclarecimento sobre a solicitação e agradecemos 

antecipadamente. 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 

Camila da Silva Pereira 

Mestranda em Geografia – PPGe/UFRN 

 

 

_______________________________ 

Alessandro Dozena 

Orientador e Professor do Curso de Geografia - UFRN
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APÊNDICE E 

Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte - UFRN 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Geografia 

Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia 

Mestrado em Geografia 

 

Natal, RN, 13 de Novembro de 2013. 

Ofício 02/2013 

 

Em virtude do desenvolvimento da pesquisa de Mestrado em Geografia na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, sobre o processo de titulação das 

terras reconhecidas enquanto quilombolas no município de Portalegre – RN, venho por meio 

deste, solicitar uma entrevista com o (a) responsável pelas questões relacionadas à estrutura 

fundiária no estado e a essa política pública. Ressaltamos que buscamos entrar em contato por 

endereço eletrônico e não obtivemos retorno, dessa forma, vimos por meio deste, tentar 

estabelecer contato. 

O diálogo com alguém que possa nos dar informações sobre o andamento dos 

processos das comunidades quilombolas do referido município é de suma importância para 

compreendermos os empasses e os avanços dessa ação política fundamental para assegurar 

vários direitos desses grupos sociais. 

Dispomo-nos a qualquer esclarecimento sobre a solicitação e agradecemos 

antecipadamente. 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 

Camila da Silva Pereira 

Mestranda em Geografia – PPGe/UFRN 

 

 

_______________________________ 

Alessandro Dozena 

Orientador e Professor do Curso de Geografia - UFRN
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APÊNDICE F 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia – PPGe 

 

POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS QUILOMBOLAS: IDENTIDADES 

E TERRITORIALIDADES NEGRAS EM PORTALEGRE – RN 

 

Camila da Silva Pereira – Orientanda 

Alessandro Dozena - Orientador  
 

Entrevistado: Antropólogo responsável pelos processos de titulação no Rio Grande do Norte. 

Local: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

Objetivo: Compreender as ações do Estado frente ao processo de titulação das comunidades 

Pêga e Arrojado. 

Nome:____________________________________ 

 

1) Quais as ações desenvolvidas pelo INCRA para dar continuidade ao processo de titulação 

das comunidades? 

 

2) Quais motivos explicam o fato de algumas comunidades estarem à frente de outras no 

andamento dos processos? 

 

3) O fato das comunidades terem suas propriedades registradas em cartório pode implicar na 

efetivação de seus processos? 

 

4) Quais os principais impasses relacionados ao estancamento dos processos de titulação? 

 

5) Por que somente em 2011 os processos do Pêga e Arrojado foram abertos no INCRA, 

sendo que elas foram reconhecidas em 2007? 

 

6) A titulação de fato garante melhorias nas condições de vida dos quilombolas? Quais 

seriam essas melhorias? 

 


