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Resumo

O presente trabalho consiste em etnografia realizada na comunidade quilombola de Moita

Verde, na cidade de Parnamirim (RN). Pensada a partir do processo de emergência étnica,

tendo como campo de análise o espaço doméstico para pensar a relação entre as mulheres e as

distintas arenas políticas das relações entre famílias, com o entorno e agentes de estado. Em

especial, o envolvimento das mulheres com a criação de porcos vinculada a um sistema que se

relaciona com outros saberes do sítio que vão para além da dimensão técnica, levando em

consideração os saberes e práticas do grupo. Além disso, este saber, associado com outros

saberes políticos, em contexto de relações étnico-raciais, pode ser usado dos debates sobre

identidade e especificidade de direitos frente a práticas e saberes locais.

Palavras-chave: Moita Verde; Quilombo; Emergência étnica; Mulheres; Espaço doméstico.
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  Introdução

O presente trabalho  resultou da pesquisa  etnográfica em Moita Verde,  comunidade

negra1 localizada no perímetro urbano do município de Parnamirim, Rio Grande do Norte.

Seu objetivo é principalmente etnográfico, tendo por objetivo compreender o processo em que

se constitui a participação e atuação política crescente de parte das mulheres.

O primeiro momento que estive em Moita Verde ocorreu em 2008, como militante do

movimento  negro,  período que antecede  a  minha atuação enquanto  pesquisadora ligada a

ONG Kilombo. O meu acesso ao campo se deu por meio da Presidente da Associação da

Comunidade Quilombola de Moita  Verde (ACQMV) Silvana Rodrigues.  Para ela,  levei  a

proposta do interesse em realizar a pesquisa. Com isso, fui submetida ao procedimento formal

da entrega de uma declaração comprovando a pesquisa para fins acadêmicos, ressaltando que

esse documento foi entregue para o primeiro trabalho, referente à monografia (Rocha, 2011),

sendo validado também para pesquisa atual. 

Desde esse primeiro momento, venho utilizando o método etnográfico da observação

participante, levando em consideração alguns apontamentos, como é o caso de distinguir os

resultados  da observação direta  e  das  declarações  e  interpretações  nativas  e,  de outro,  as

inferências do autor. Atentando que as fontes serão “acessíveis, mas também extremamente

enganosas e complexas; não estão incorporadas a documentos materiais fixos, mas sim ao

comportamento e memória de seres humanos” (Malinowski, 1978:19). Então, foi a partir das

observações das quais tomei notas no diário de campo, fazendo uso de registros fotográficos e

gravação  de  entrevistas,  desde  que  estando  devidamente  consentido  pelos  interlocutores.

Sabendo que esses elementos são resultados do processo de construção que podem constituir

dados  não  organizados  sincronicamente,  cronológicos  e  lineares,  mas  que  são  de  suma

importância para perceber os modos singulares de cada grupo ou individuo de construir as

suas narrativas. Conforme Arruti (2006:p.7):

“Em lugar da exploração vertical da arqueologia, que organiza o tempo segundo a
observação das sucessivas camadas do solo, descobri a exploração horizontal dos
fatos de memória derramados pelo território, organizados lado a lado, com diferentes
trechos de temporalidade que aparentemente não apresentavam qualquer sequência
aparente”.

As  informações  e  dados  construídos  são  advindos  do  desfecho  das  relações

1 Uso o termo “comunidade negra” para definir o grupamento familiar por que a maior parte dos moradores se auto-classificam como
morenos, pardos e pretos e são reconhecidos pelos moradores dos entorno como moradores do Rio dos Negros.
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pesquisadora/pesquisado e permearão a escrita etnográfica orientada com fins a gerar uma

descrição densa (Geertz, 1978) que compreende situações e gestos atribuídos de significados,

fundamentados em interpretações que levarão em conta cada contexto. Nesse sentido, os atos

de olhar e de ouvir (Oliveira, 2006) são, a rigor, funções de um gênero de observação muito

peculiar – isto é, peculiar à antropologia – por meio da qual o pesquisador busca interpretar -

ou  compreender  –  a  sociedade  ou  cultura  do  outro  “de  dentro,  em  sua  verdadeira

interioridade” (Idem: p.34).
À medida que a  minha permanência em campo foi  ficando mais  constante,  venho

conseguindo perceber  as  redefinições  e  implicações  da  minha presença e  posição  no que

concerne ao papel ocupado na relação com os moradores e em especial com um conjunto de

interlocutoras. Haja vista que os resultados da pesquisa passam a ser direcionados a partir da

entrada em campo, implicados no direcionamento que será influenciado pelos interlocutores e

seus posicionamentos, em especial no que eles têm interesse em nos mostrar. 

Com isso, busquei, por meio da aplicação inicialmente de questionários, negociar com

a interlocutora Silvana Rodrigues, com a qual estabeleço também a relação de compadrio, a

necessidade de ampliar e aprofundar os contatos com os moradores do local. Desse modo, a

proposta  apresentada foi a de conhecer  todos os sítios  de Moita Verde e suas respectivas

famílias, possibilitando caminhar sozinha ou com outros interlocutores, adentrando em sítios

ainda  não  acessados  por  mim  e  conversando  com  pessoas  que  certamente  não  seriam

indicadas como interlocutoras de acordo com outros interlocutores.

Ao estabelecer contato no sítio São Francisco II, por exemplo2, foi possível perceber

as fronteiras e limites internos estabelecidos pelo grupo, através de portões, cercas e a criação

de cachorros; perceber que se naquele momento eu estivesse realizando algum trabalho para a

prefeitura municipal, possivelmente não teria conseguido conversar com alguns moradores.

No entanto, como estudante/pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

(UFRN)  foi  possível.  Compreendi  que  para  alguns  moradores  o  papel  representado  pela

prefeitura estava relacionado a ter que autodeclarar-se como quilombola enquanto outros não

compartilham dessa definição. Este foi um momento importante para ouvir versões sobre o

que é ser morador  de Moita  Verde e de estabelecer  relações para contatos e informações

futuras.

Desse modo, venho percebendo que a minha presença em campo fica mais limitada e

2 Como apresentarei mais adiante, Moita Verde se organiza em núcleos domésticos e famílias extensas que ocupam cinco sítios: sítio São
José, São Pedro, São Francisco I, São Francisco II, São Tomé.
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definida da seguinte maneira: venho sendo sempre acionada para participar de momentos de

mediação entre problemas que envolvem a prefeitura municipal e Moita Verde.

Ao final, constitui a seguinte rede de interlocutores que dão conta de representar os

sítios e as famílias:

Nome Famílias Sítios

1 Nazaré Marques Moura (Zaré) Santos Sítio São Pedro

2 Severino Jorge Tomé Tomé Sítio São Tomé

3 Maria das Dores dos Anjos (Dorinha) Silva Sítio São Francisco I

4 Silvana Rodrigues dos Anjos Silva Sítio São Francisco I

5 Maria do Socorro da Silva Siebra Sítio São José

6 Carla Gabriela da Silva dos Anjos Silva Sítio São José

7 Paulo Márcio da Silva Siebra Sítio São José

8 Jailton Tomé Tomé Sítio São Tomé

9 Ieda da Silva Seabra (Miúda) Santos Sítio São Pedro

Por fim, ressalto que a partir das experiências vividas em campo e das leituras feitas

sobre processos quilombolas é que se perfilou o tema deste trabalho. O fato da minha entrada

em campo ter sido por meio da presidente da Associação, Silvana Rodrigues,  a quem me

reportei para obter as primeiras informações e negociar os processos a serem encaminhados

para a pesquisa; sem dúvidas contribui para a seleção do tipo de rede que consegui constituir.

Ter Silvana Rodrigues como interlocutora propiciou os primeiros espaços e momentos

que pude vivenciar em Moita Verde, sendo as primeiras visitas no sítio São Francisco I, onde

ela  mora,  participando  de  algumas  reuniões  da  associação.  Em seguida,  foram indicados

outros sítios e interlocutores. 

O  fato  de  conviver  diariamente  nos  espaços  frequentados,  em  sua  maioria  por

mulheres,  fez com que o meu trabalho fosse delimitado por  suas relações  e atuações,  na

vivência com a intimidade das mulheres, o que possibilitou redirecionar o olhar para as suas

atuações em contexto doméstico, que, primeiro, compreendi como um espaço destituído de

ação política,  mas que aos poucos passou a  ser (re)  interpretado como espaço e  local de

atuação das mulheres enquanto sujeitos políticos.
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  Etnicidade e Novas Identidades

Para tratar do uso conceito de Etnicidade para o caso estudado, quando o grupo passou

a se reconhecer enquanto  Comunidade Quilombola,  foi  necessário recorrer à aplicação do

conceito de Quilombo ao longo da sua trajetória histórica recente, levando em consideração o

seu uso e significado de acordo com o seu contexto de interlocução. Da mesma forma, foi

preciso  recuperar  algumas  das  ideias  centrais  que  possibilitam  pensar  positivamente  os

processos que levam grupos sociais a se apresentarem fazendo uso de “novas identidades”

(Almeida, 2002), no caso da antropologia, a literatura dedicada aos grupos étnicos (Barth,

2000). 
Os grupos étnicos são categorizações atributivas  tanto por  parte  do próprio grupo,

quanto por parte dos que não estão inseridos no grupo a fim de se diferenciarem com seu

entorno. De acordo com os princípios elencados, podem ser produzidas distinções que levam

tanto ao processo de exclusão quanto de incorporação, de acordo com a situação social em

questão.  Também  não  se  trata  de  grupos  isolados  ou  de  uma  população  essencialmente

homogênea. Porém, há um grau de coerência entre eles. Conforme Barth (2000:32):

“A atribuição  de  uma  categoria  é  uma  atribuição  étnica  quando  classifica  uma
pessoa em termos de sua identidade básica. Nesse sentido organizacional, quando os
atores  tendo  como  finalidade  e  interação,  usam  identidades  étnicas  para  se
categorizar e categorizar os outros passando a formar grupos étnicos”.

Enquanto categorizações políticas, os grupos étnicos se encontram em contextos de

disputa  e  em  processo  aberto;  mobilizados  na  busca  pelo  reconhecimento  de  direitos

constitucionais,  que podem gerar  mudanças nas suas condições de vida.  “Está em jogo o

quanto  de  realidade  social  o  conceito  será  capaz  de  fazer  reconhecer.  Qual  parcela  da

realidade  ganhará,  por  meio deste  reconhecimento,  uma nova realidade,  jurídica,  política,

administrativa e mesmo social.” (Arruti, 2006: 316).

Neste  contexto  de  redefinição,  o  processo  de  territorialização  (Oliveira,  1999)

estabelece as suas relações levando em consideração as variadas formas de ocupação, não

podendo ser limitadas a concepção de movimentos de insurreição, para o caso dos quilombos.

As contingências nos aspecto econômico e político pode ocasionar o deslocamento para áreas

que possuem características geográficas e ambientais diferentes do grupo de origem. Estes

deslocamentos  podem  acarretar  também  reorganização  social  e  cultural.  Mas  as  suas

fronteiras socioculturais conseguem ser mantidas devido às distinções que permanecem em
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relação aos grupos com que se interrelacionam. Ao final, a sua manutenção e o modo como

esta se configurará depende da situação do contato social entre pessoas de diferentes culturas,

em geral em contextos de fluxos culturais e muitas vezes de pouco contraste na observação.

As fronteiras são demarcadas pelas suas práticas culturais, onde as suas diferenças são

apresentadas.  As  práticas  cotidianas  podem  se  configurar  em  práticas  de  resistência  na

manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos, que tem como base laços de

parentesco e vizinhança, capazes de desenvolver relações de solidariedade e reciprocidade.

Vale ressaltar que  as suas características culturais apresentadas como representativas podem

ser modificadas ao longo do tempo e das situações.  Todos esses sistemas têm em comum o

princípio de que a identidade étnica implica uma série de restrições quanto aos tipos de papel

que um indivíduo pode assumir, e quanto aos parceiros que ele pode escolher para cada tipo

diferente de transação.

As representações dos grupos étnicos constituem a sua identidade que é encontrada na

prática social, sendo estas materializadas em elementos múltiplos que se configuram como

conhecimento  e  forma  de  reconhecimento.  As  representações  objetivas  são  emblemas,

insígnias etc. que compõem a representação simbólica que possibilita que os outros possam a

partir destes ter uma representação mental.

Nesses  contextos,  a  cultura,  ou  algo  que  possa  representá-la  como totalidade,  que

caracteriza  as  unidades  étnicas,  está  atenta  ao  comportamento  humano  que  nesse  caso  é

delimitado por  uma parcela  de  pessoas,  ou  nos  termos  de  Barth  (2000),  é  “distributiva”.

Afinal, “uma vez que cultura nada mais é do que uma maneira de descrever o comportamento

humano segue-se disso que há grupos delimitados de pessoas, ou seja, unidades étnicas que

correspondem a cada cultura” (Barth, 2002: 25). Nesse sentido, dentro dos grupos, atores que

detêm certos conhecimentos são acionados para representar o grupo como unidade. No caso

deste trabalho, o conhecimento da história local e alguns de seus saberes domésticos.

Para além dos casos de interação que pedem unidade,  há os que são apresentados

como a variação cultural, que possibilitam que em um mesmo grupo haja diferenças no modo

de compartilhar a sua cultura. Mas, no entanto, as pessoas não deixam de ser interligadas e se

diferenciar  das  de  outros  grupos.  As  fronteiras,  ao  final,  são  estabelecidas  por  práticas

culturais, por modos de fazer e por condições ecológicas. Assim, os padrões culturais podem

ser o resultado de processos sociais específicos, “e que nem funcional, nem estruturalmente,

tais padrões são essenciais  para as operações simbólicas e expressivas da cultura” (Barth,

5



2000: 112). 

O reconhecimento  em outros  contextos  faz  compreender  que  no  entendimento  da

organização da atividade social, os princípios gerais não devem esmagar as formas de cultura

e o pesquisador deve procurar perceber em que padrões específicos e por quais motivos um

grupo  se  organizou.  Inclusive  “a  ausência  de  ordem  não  requer  explicação;  antes,  é  a

tendência a formação de uma ordem parcial que precisa ser explicada, esclarecendo quais as

causas  eficientes  específicas  em jogo”  (Barth,  2000:126).  Entender  este  processo  é  ficar

atento às pistas relativas ao contexto, à práxis, à intenção comunicativa e a interpretação. 

A partir do entendimento da constituição dos grupos étnicos, foi possível observar em

Moita Verde o processo de se autorreconhecer como comunidade quilombola, compreendendo

a totalidade do grupo e as suas variações, a demarcação das fronteiras do território ocupado,

as suas práticas sociais e culturais.

Para este trabalho, a atenção especial foi atribuída às mulheres, no que concerne o

processo da construção de “novas identidades” embasadas em saberes domésticos. O processo

etnográfico  vivido  possibilitou  analisar  em  contexto  os  papéis  desempenhados  por  elas,

levando em consideração as suas condições sociais e os seus projetos pessoais de grupo.
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  Processo Quilombola 

Desde o século XVII, o conceito que prevaleceu na historiografia oficial e no senso

comum foi o que definia  quilombo como sendo aglomerações de negros fugidos, indígenas

perseguidos e brancos pobres que se encontravam em um lugar distante, de difícil acesso,

fixando moradia e formando novo grupo social. Dentre um dos mais conhecidos vinculados a

esta definição está o quilombo de Palmares em Alagoas na Serra da Barriga.  No entanto, se

faz necessário  que nos libertemos da definição arqueológica, da definição histórica  stricto

sensu e das outras definições que estão frigorificadas e funcionam como uma camisa-de-força

(Almeida, 2002. p.63) para o entendimento dos usos e significados que o termo tem hoje.

Após a abolição da escravatura (13 de maio de 1888), boa parte dos negros se dividiu

entre a cidade e o campo. Com isso, até 1960, os territórios e comunidades em zonas rurais

eram chamados de  Comunidades Rurais Negras ou  Terras de Pretos (Arruti,  2006). Foi a

partir de 1988, com a nova Constituição3, que esses grupos passaram a se mobilizar e o caráter

étnico passou a ser enfatizado enquanto critério político-organizativo (Almeida, 2002). Na

verdade, desde a década de 1970, os movimentos negros urbanos atuavam na mobilização e

reinvindicação de direitos. Em julho de 1978, desafiando a ditadura militar,  lideranças da

população  negra  de  expressão  nacional  proclamam  em  Ato  Público  o  surgimento  do

Movimento Negro Unificado (MNU) (Barbosa, 2011:9).

Nesse contexto, surgiu no quadro de atores sociais envolvidos uma nova demanda por

uma definição jurídica de caráter científico através do artigo 68 da Constituição Federal de

1988. Tendo em vista o termo de cooperação da Associação Brasileira de Antropologia (ABA)

e o Ministério Público Federal, “os processos que envolvam a aplicação do artigo 68, passou a

ser de responsabilidade da ABA a indicação de peritos para os laudos antropológicos que se

fizerem necessários.” (Arruti, 2006:317). 

Com  a  resignificação  do  termo  quilombo,  este  passa  a  ter  uma  conotação  política  e  de

conquista de direitos que são de responsabilidade do Estado. É no documento do Grupo de

Trabalho sobre Comunidades Negras Rurais da ABA que se reconhece que ainda que tenha

um  conteúdo  histórico,  o  termo  quilombo vem  sendo  ressemantizado  pela  literatura

especializada e pelas entidades da sociedade civil. Para Arruti (2008:315), não é possível falar

3 Direitos  são atribuídos pelo dispositivo legal  da Constituição Federal de 1988, o artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias-ADCT: Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida  a propriedade
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
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deles sem adjetivá-los. Seja por meio de fórmula legal que lança mão de “remanescentes”, ou

das tentativas de ajuste desta por meio de “contemporâneos”. 

Com a ressemantização, entende-se por  quilombo ou  comunidade quilombola, locais

que  foram  ocupados,  terras  que  foram  compradas,  doadas  ou  herdadas,  por  grupos  que

apresentam características culturais específicas, sejam no modo de se relacionar, de viver de

forma coletiva, de criar regras internas.

“O pertencimento ao grupo não emana, por exemplo, de laços de consanguinidade,
não existe a preocupação com uma origem comum, tampouco o parentesco constitui
uma  precondição  de  pertencer.  O  princípio  classificatório  que  fundamenta  a
existência do grupo emana da construção de um repertório de ações coletivas e de
representações  em  face  de  outros  grupos  étnico:  identidade  coletiva  em
consolidação” (Almeida, 2002, p.75). 

É a  partir  das  releituras  críticas  que  se  torna  possível  reinterpretar  o  conceito  de

quilombo diante de processos contemporâneos. Acompanhar Estar em processo de construção

de uma nova identidade é perceber que estes grupos trazem para si, muitas vezes, a valoração

de uma identidade que era tida de maneira pejorativa e interiorizada como tal, como é o caso

de Moita Verde que era conhecida como Rio dos Negros. Com essa nova concepção, ser negro

ou índio passa a ser motivo de orgulho, ao mesmo tempo de rendimento político dentro do

campo das ações afirmativas. No caso do negro, não se tem a referência apenas ao “negro

escravo fugido”;  mas de um “negro guerreiro” que tem a sua parcela  de contribuição na

formação do Brasil. Na maioria das vezes essas concepções são trazidas por parte de agentes

ou agências externas e passam a ser lidas localmente. 

O  processo  quilombola  (Arruti,2006)  em  Moita  Verde  aparece  como  relações

estabelecidas com agências externas, como é o caso da Kilombo-Organização Negra do Rio

Grande  do  Norte,  atuando  como  assessora  no  repasse  das  informações  advindas  das

discussões geradas em âmbito estadual e nacional,  acerca do tema  quilombo,  tendo como

demanda central a titulação das terras, seguida de direitos diferenciados na área da saúde,

educação, dentre outros. Com isso, os moradores de Moita Verde resignificaram os atributos

distintivos antes pejorativos expressos pelo entorno, como o de “negros”, para pensa-los como

distinção  identitária,  estimulados  por  políticas  diferenciadas  direcionada  as  “comunidades

quilombolas”. 
Genildo  Oliveira4 aparece  neste  momento  como  interlocutor  na  relação  com  os

moradores da comunidade. O contato com o grupo se deu ao perceber que havia no município

4 Genildo Oliveira foi coordenador da Kilombo-Org. Negra do RN. 
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de Parnamirim uma área de tamanho considerável e que por sua vez era habitada por uma

mesma família de descendência negra, com modos específicos de ocupação do território e

formação de rede familiar. Os moradores de Moita Verde traçaram o seu envolvimento no

campo  das  políticas  quilombolas5 com  a  participação  na  I  Conferência  Municipal  de

Igualdade Racial no ano de 2005.

A situação do Rio Grande do Norte por meio dos trabalhos antropológicos (como p.e.

Assunção, 2009; Cavignac, 2009; Pereira, 2009) apontaram para existência de comunidades

negras rurais, sendo que esses estudos são importantes no que confere os procedimentos para

delimitação  e  identificação  dos  territórios,  passo  posterior  ao  autorreconhecimento.  Hall

(2011:57) chama a esse cenário, que ocorre em escala global e em múltiplas configurações

identitárias, de “proliferação subalterna da diferença”. Quando passam a compor este cenário

das lutas por direitos constitucionais, grupamentos familiares como o de Moita Verde passam

a acionar uma identidade étnica “quilombola”. Ao acionarem esta identidade, elementos de

relações internas ao grupo e relações estabelecidas com o entorno são reveladas, por vezes de

modo hierárquico e assimétrico.

5 O Programa Brasil Quilombola reúne ações do Governo Federal para as comunidades remanescentes de quilombos. (SEPPIR)
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 Moita Verde, Parnamirim - RN 

Moita Verde está localizada no município de Parnamirim (RN). De nossas pesquisas,

parece não existir muitos trabalhos publicados sobre o processo de formação do município. As

informações encontradas no texto “História de Parnamirim” (Peixoto, 2003), referência local,

apontam,  inicialmente,  para  a  presença  indígena  do  grupo  que  ficou  conhecido  como

Potiguara e que habitava a Capitânia do Rio Grande no século XVII. Estes se referiam ao

local como a denominação do tupi-guarani “Paranã-Mirim” (pequeno parente do mar ou rio

veloz), sendo apresentado como referência aos cursos de água existentes na localidade.

Em 1943, o povoado foi alçado à categoria de vila. Ficou  conhecida  como  Vila  de

Parnamirim de Natal. Foi no dia 17 de dezembro de 1958 que ocorreu a emancipação política6

e a criação do município de Parnamirim.

Atualmente  o  município  de  Parnamirim  está  inserido  na  Mesorregião  Leste,

Microrregião de Natal. Os limites são: ao norte com o município de Natal, ao sul com São

José do Mipibu e Nísia Floresta, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com o município de

Macaíba. Ficando a 12 quilômetros da capital do estado com acesso pela BR 1017.

Os índices demográficos de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE-2010)  apontam  para  uma  população  do  município  de  Parnamirim  de  202.456  de

habitantes, com 123 km². Em sua economia, o produto interno bruto é liderado pelo setor de

serviços, indústria e agropecuária.  Com a população 100% urbana, sendo 48% masculina,

6 A data passa a ser feriado municipal com a lei nº.324 de 20 de junho de 1973. http://www.parnamirim.rn.gov.br/pdf/feriados.pdf

7 http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=240325#
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52% feminina, com a densidade demográfica 1686,7 hab./km²8.

Na  composição  do  mapa  a  cima,  Moita  Verde  não  esta  localizada.  Com  isso,  as

informações dadas pelos moradores enquanto a sua localização por bairros são compreendida

entre os bairros de Vida Nova, Passagem de Areia e Monte Castelo.

Conforme o  IBGE,  o  município  está  situado em contexto  urbano;  porém não nos

fornecem quais são as condições em que se apresentam, dando a impressão do contexto como

um todo homogêneo onde as condições apontadas são uniformes em toda a sua extensão

habitacional. 
Seguindo com as informações do IBGE e da amostragem geral dos dados da Secretária

Municipal de Assistência Social (2009), podemos traçar o seguinte perfil de Moita Verde: 

DOMICÍLIOS
Cômodo 4,3%
Casa 95,7%

Número total 116

8 http://www.parnamirim.rn.gov.br/img/mapa-bairros2.jpg
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SEXO
Masculino 49,4%
Feminino 50,6%

IDADE
0 a 4 11,2%
5 a 9 8,7%
20 a 29 16,8%
30 a 39 15,2%

COR
Amarela 0,9%
Branca 18,3%
Parda 37,1%
Preta 43,6%

EDUCAÇÃO
Analfabetas 18,8%
Ens. Fundamental Incompleto 40,5%
Ens. Fundamental Completo 5,6%
Ens. Médio Completo 8,7%
Ens. Superior Completo 0,2%

CLASSIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO Nº (%)
Criança/Bebê/Não estudante 19 4,3%
Desempregado/Desocupado 42 9,4%
Dona de Casa 52 11,6%
Estudante/Estagiário 158 35,3%
Autônomo 3 0,9%
Trabalhador do comércio e serviço não especializado 55 12,3%
Trabalhador do setor agropecuário não especializado 7 1,6%
Trabalhador de serviços doméstico 41 9,2%
Trabalhador da construção civil 31 6,9%
Trabalhador do setor industrial/produção 4 0,9%
Professor 2 0,4%
Aposentado/pensionista 14 3,1%
Não resposta 10 2,2%
Outros 9 2,0%
Total 447 100%

O  produto  interno  bruto  foi  colocado  como  o  que  corresponde  à  economia  do

município onde têm a sua maior concentração em serviços, indústria e agropecuária. Os dados

apresentados com a classificação de ocupação/trabalho em Moita  Verde  têm a  sua  maior

representação  no  trabalhador  do  comércio  e  serviço  não  especializado, com  uma

representação  mínima  nas  áreas  de  maior  concentração  da  economia  do  município,  com

atuação na agropecuária de forma não especializada, sinalizando nesse setor e em outros para

o envolvimento da mão de obra não qualificada, haja vista que a faixa etária concentra-se em
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maior proporção populacional corresponde ao perfil considerado jovem9. 

Em  relação  ao  nível  de  escolaridade,  o  maior  acesso  corresponde  ao  ensino

fundamental  incompleto.  Não  encontramos  a  presença  da  população  idosa;  os

percentuaispopulacionais expostos em ambas às fontes têm a sua maioria de mulheres; no

quesito cor, dos dados da Assistência Social foi possível perceber a maior parte classificada

como pretos e pardos. Dessa forma atentamos para o perfil da população de Moita Verde,

sendo estes  com sua  maioria  de  mulheres  e  homens,  jovens,  pretos,  com baixo  nível  de

instrução  escolar,  que  estão  inseridos  no  mercado  de  trabalho,  como  mão  de  obra  não

especializada. Com isso, percebemos a heterogeneidade do envolvimento com os indicadores

econômicos e sociais do município, onde na cidade de Parnamirim os atores sociais de Moita

Verde ocupam a zona considerada periférica.

9 O Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema 
Nacional de Juventude - SINAJUVE. § 1o  Para os efeitos desta Lei, são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 
(vinte e nove) anos de idade. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm
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 Quilombo de Moita Verde

Mesmo  sendo  hoje,  em  termos  administrativos,  bairro  periférico  da  cidade  de

Parnamirim,  a  organização  do  território  da  comunidade  quilombola  de  Moita  Verde

permanece sendo por sítios, os quais têm como moradores, a família e parentes. A organização

interna dos sítios se deu com locais de moradia, foram ordenados pela casa do ‘cabeça’ de

família composta por sala, quarto, cozinha, banheiro10 e ou varanda; na área externa próxima a

cozinha  os  quintais,  onde  são  criados:  galinhas,  galo,  coelho,  animais  de  pequeno  porte,

também local destinado à lavagem de roupa; na área externa, próximo a sala e as laterais são

chamadas de terreiro, local de preocupação com a sua manutenção, tarefa cotidiana de “varrer

o terreiro” para manter a limpeza e a organização.

As vias de acesso são as ruas João Felipe Seabra e Mar da Galileia,  ambas são

conhecidas como vias sem calçamento e sem saneamento. Em dias de chuva, poças de água,

lamas, dificultam a caminhada no solo escorregadio as quais provocam o efeito contrastante

com as ruas do entorno, composto pelo conjunto habitacional Jockey Club.

Este território estabelece fronteiras com o entorno constituído do condomínio  Water

View,  casas,  lavanderias,  granja,  panificadora,  Chácara,  Centro  de  Educação  Infantil  do

município, comércio de material de construção, distribuidora de bebidas, restaurantes, terreiro

de  candomblé,  igrejas  evangélica  e  católica,  academia  de  musculação,  terrenos,  salão  de

beleza,  instituições  privadas  de ensino infantil,  escola municipal,  lanchonetes,  cozinha  do

restaurante  prats  cheio  (restaurante  popular),  posto  policial  (desativado),  supermercado,

laboratório  de  saúde,  bares,  Casa  de  Apoio-vinculada  a  Secretária  Municipal  Assistência

Social. Vale ressaltar que o entorno tem os seus estabelecimentos que funcionam de forma 

10 Nas primeiras casas o banheiro era externo no quintal.
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rotativa. Um local bastante mencionado pelos moradores foi o matadouro que foi desativado.

Observar a estrutura que compõe o entorno de Moita Verde, para compreender quais

os  significados  e  implicações  que  estes  estabelecem,  nos  parece  uma  atenção  central.  A
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ausência  dos  investimentos  na  área  de  saneamento11 aparece  como  fronteiras  que

concomitante com a falta de segurança pública contrastam com condomínios com segurança

privada  ao  redor;  esses  elementos  constituem,  socialmente,  símbolos  de  distinção

hierarquizada. Desse modo, é importante perceber como se relacionam os atores sociais de

Moita Verde em atividades remuneradas desempenhada no entorno, como auxiliar de cozinha

em restaurante, lavadeira, diarista. Contudo, a participação do governo municipal apareceu

com a presença da Casa de Apoio-Secretária Municipal de Assistência Social,  nesse caso

atentarei para os modos como vem sendo aplicada essas políticas na comunidade.

As  terras  localizadas  do  “lado  de  lá”  do rio  concentram  uma  extensa  área  de

vegetação,  e  aparecem  como  mais  subdivisões  do  que  as  áreas  que  são  ocupadas  pelas

moradias. Parte dos proprietários que tem essas terras e que não são da família, adquiriram

quando  os  herdeiros  venderam  em  momentos  de  dificuldades  financeiras,  a  nominação

atribuída por eles às terras é de granja, chácara. “Lá em baixo cada qual tem seu dono aqui em

cima é diferente!” (Paulo Márcio12, sítio São José, 19/05/13). 

Foi possível percorrer essa área acompanhada por cinco jovens moradores do local:

partimos do sítio de Olindrina Siebra da Silva,  sítio São José. O seu sítio estabelece limites

com cerca de arame com o terreno de Wanderley Gaúcho (cozinha  Prats Cheio), seguindo

com cerca de arame entre as terras da Fazenda Parque.  Nessa área havia uma trilha para

passeio turístico, nela foi encontrado um barreiro local conhecido como ponto de parada para

tirar fotos, haja vista que na Fazenda Parque funcionava uma estrutura de clube. Jovens de

Moita  Verde  eram contratados  como  garçom ou  garçonete  nos  finais  de  semana.  Foram

encontradas ruinas de casas, em outras propriedades há escombros mencionados como pátio

de vaquejada.

O final das terras do lado de lá rio é delimitado com a rotatória e a estrada que dão

acesso a BR-304, sentido Macaíba, pela área conhecida como a dos  sem terra, mata burro,

que dar acesso para o rio de Passagem de Areia e a entrada que inicia com a granja São

Raimundo e que estabelece uma sequência das terras dos sítios dos moradores de Moita Verde

e dos seus vizinhos.

A referência feita ao rio, pelos entrevistados apareceu como rio Pitimbu. O qual tinha a

sua importância enquanto recurso hídrico para o consumo, preparo de alimentos, lavagem de

11 Moita Verde foi contemplada com projeto do Ministério das Cidades, com melhorias habitacionais, construção e reforma de casas,
saneamento, drenagem, pavimentação, construção da lagoa de captação, criação de área social. A etapa em que se encontra é da reforma
das casas. Informações fornecidas por Silvana.
12  Filho de uma das interlocutoras eleitas, Maria do Socorro (a qual será apresentada de forma detalhada mais a frente).
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roupas,  banhos;  atualmente  o  seu  uso  tornou-se  impróprio  devido  a  poluição.  Porém,  ao

referirem-se aos moradores de Parnamirim, alegaram que eles nomeavam o rio como Rio dos

Negros, recorrendo a este como expressão pejorativa, para referir-se aos moradores da atual

Moita Verde. Desse modo, o perfil étnico dos moradores passou a operar como fator de tensão

e distinção entre “negros” e “brancos” em Parnamirim. Os moradores do local declaravam-se

como moradores de Passagem de Areia, onde nem todos se consideravam “pretos”, parte deles

se consideravam “morenos”.

Na entrada da granja São Raimundo tem a casa abandonada (casa do estupro) que é

marcada como o fim das terras do Prats Cheio, seguido do terreno de Olindina (sítio) Neto,

João  Castro,  Marluci  (sítio),  Granja  Bem-ti-vi,  Zé  Maria,  João,  Tia  Nazaré  (sítio),  Dona

Geralda (sítio), João Gago (sítio), Fábrica, Casa de Tabua, Laurita (sítio), Escola do pastor,

Nordeste, Severino Tomé (sítio). O final do percurso culmina com a estrada que tem como

entrada o matadouro que dá acesso ao rio de Passagem de Areia ficando paralelo a uma granja

e a um balneário.

As  informações  repassadas  principalmente  por  Paulo  Márcio  que  durante  todo  o

trajeto identificou e demonstrou os limites da área pertencente a sua família, corrobora com a

definição “marcadores de memória do território” usada por Arruti (2005), como forma de

pensar outras possibilidades que um grupo pode ter de apresentar e repassar informações,

desprendida de uma sequência cronológica. 
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Os usos das terras ocorrem de maneira diferenciada: o proprietário da granja usa como

aterro; os herdeiros de Mané Jorge plantam fruteiras como alternativa para ocupar a terra, pois

não consideram viável produzir os roçados devido aos furtos no local que é permeado pela

vegetação identificada como  catolé,  jurema,  alecrim,  pé de laranja cravo, pé de  seriguela,

Cajueiro,  mangabeira,  mangueira,  goiabeira,  agave e  pitombeira. As estratégias do uso do

território em Moita Verde em outro momento, com a mudança do local de moradia, o qual

garantiu ao grupo a permanência em parte das terras compreendidas pelo grupo como dos

seus familiares. Veremos como vem sendo tratada Moita Verde na perspectiva institucional do

município a parti da versão construída no formato de mapa13. 

13 A nomenclatura  usada  no  mapa  corresponde  ao  entendimento  por  parte  do  governo  municipal  de  nomear  Moita  Verde  como
“comunidade quilombola”.
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O mapa acima referido nos possibilitou perceber que o território ocupado atualmente

considerado  como  “comunidade  quilombola”  de  Moita  Verde,  difere  das  narrativas  dos

“conhecedores da história”,  em relação à nomenclatura que para eles é considerada como

Passagem de Areia, como também na dimensão do território que ocupava parte das terras que

são hoje usadas por moradias do conjunto habitacional Jockey Club. Dessa forma atentaremos

para o processo de reconfiguração do território implicado pelas construções no município de

Parnamirim e as relações sociais estabelecidas dentro e fora do grupo.
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  Estrutura da Dissertação

Para este exercício, apresentaremos no capítulo I o processo de organização social e

ocupação  territorial  de  Moita  Verde,  que  nos  últimos  anos  perpassa  por  processo  de

emergência étnica de reivindicação de uma identidade  quilombola. Consideramos o entorno

como fronteira e limite das relações de interação social dos atores implicados, atentando para

os desdobramentos e configurações gerados no grupo e seus segmentos.

No capítulo II, apresentaremos a construção de duas trajetórias femininas, embasadas

nos tipos organizacionais (Barth, 2000) família, gênero e geração tomando o cotidiano como

nível descritivo e analítico. Nesse contexto, o espaço doméstico é o campo central para pensar

a relação entre as mulheres e as distintas arenas políticas, das relações entre famílias, até

relações com o entorno e agentes de Estado.

No capitulo  III,  apresentaremos  a  construção  dos  sítios  e  dos  seus  usos  enquanto

estrutura física, espaço da reprodução e construção do saber. Partimos da lógica da criação de

porcos, vinculada a um sistema que se relaciona com outros saberes do sítio que além da

dimensão  técnica,  estão  implicados  por  relações  de  reciprocidade,  troca  e  ganho.

Analisaremos  quais  os  elementos  responsáveis  pela  formação  dos  saberes  e  práticas  dos

grupos a partir do acionamento de redes em níveis distintos.

No capítulo IV, apresentaremos as práticas e saberes analisados a partir dos fatores que

legitimam ou não a criações de animais como saber “autorizado”,  envolvido nas relações

étnico-raciais locais, no contexto do trabalho de hierarquizar e sobrepor um conhecimento

sobre outro, atentando para a “legalidade” referente às práticas e saber domésticos.
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  Capítulo I - Organização Social e Ocupação Territorial

O  processo  da  organização  social  e  ocupação  territorial  de  Moita  Verde serão

apresentados a  partir,  sobretudo,  da versão geral  resultado das  recorrências  nas narrativas

produzidas em campo através de histórias de vida e de família. O material foi produzido em

quatro  dos  cinco  sítios em  que  se  organizam  os  grupos  familiares  que  compõe  hoje  o

quilombo: São Pedro,  São Francisco,  São Tomé e São José. As pessoas entrevistadas foram

referenciadas como “conhecedores da história”, narradores  “especialistas da memória” (Le

Goff, 2002 apud Pereira, 2010), indicadas pelo grupo e em cada sítio.

Desta forma, chegamos à constituição de descendências, versões sobre a aquisição das

terras,  a  estrutura  de  organização  do  território,  estratégias  de  ocupação  e  o  processo  da

construção de uma identidade étnica.
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 Os “Troncos Velhos”

A classificação de “tronco velho” remete às referências feitas pelos interlocutores à

descendência do casal fundador Manoel Jorge (“papai Jorge”) e Maximiniana e os seus cinco

filhos. Para cada sítio houve uma representação legitimada a partir do próprio sítio em relação

aos demais sítios, pois para cada um houve a apresentação de uma história de vida e uma

história  de  família.  Os  personagens  presentes  nas  narrativas  dos  “troncos  velhos”

representaram para o grupo aqueles  que conseguiram se firmar e  se  estabelecer  no local,

dando as  condições  de permanência  para  os  seus  herdeiros  e  descendentes,  norteando os

princípios  atuais  das relações  estabelecidas pelo grupo,  que vão do uso das terras às  das

relações de sociabilidade. 

Dentre as informações fornecidas, os pontos em comum remeteram para a presença do

agrupamento familiar negro no local chamado de Passagem de Areia, no final do século XIX,

advindo do processo migratório de Capoeiras, “comunidade negra rural fica no município de

Macaíba-RN” (Oliveira & Queiroz, 2011; Freire, 2009; Miller, 2007), ocorrido por motivo de

seca, tendo como casal fundador Mané Jorge (Papai Jorge) e Maximiniana.
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Figura 09. Foto 04 Nazaré Marques de
Moura

Figura 10. Foto 05  Olindrina e Miguel
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 Figura 11. Foto 06  Geralda Silva

Figura 13. Foto 08  Antônio Geraldo
Figura 14. Foto 09  Severino Tomé e Jailton

Figura 12. Foto 07  Ilda e José



Senhora Nazaré - Eu cheguei aqui em 1945 porque casei com um rapaz daqui. Eu nasci e

me criei em capoeiras. [...] Aqui era tudo de um dono só! Da família de até acolá em

Geralda e Silvana, aqui era de um dono só, foi o tempo que o véio morreu e partiro (sic).

Eu fiquei logo aqui. Agora, esse terreno de dona Francisca era de uma cunhada minha.

Ela tinha um neto... toda família tem um Timóteo. O neto aperreava muito, ela foi e

vendeu. Tem um familhão (sic) em Passagem de Areia. Agora a nora dela não queria

morar no meio dos negos, ela é vermelha viu, ai foi o tempo que o marido dela morreu.

Agora, os meninos diz nós podia tá morando aqui, só que a sua vô se viu aperreada por

causa do irmão que queria dinheiro (sic). Ela depende de dona Francisca, é uma vizinha

boa. [...] Aqui era de Crispiniano, meu sogro, avô de Silvana e minha família foi nascida e

criada em Capoeiras.  Chegaram aqui numa era de seca, ai criou a família aqui e não

foram mais pra morar em Capoeiras. Chegaram numa seca, tô esquecida, parece que foi

1901 (sic).  Eu nasci  em 1915.  Ele já tinha vindo,  pra trás tinha um homem que era

casado, que tinha um filho que morreu o ano passado com 100 anos. (Nazaré, sítio São

Pedro, 03/10/11).

Giselma - A senhora casou com que idade?

Alice - com 21 anos em 1954.
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Figura 15. Foto 10  Alice Seabra e os filhos



Giselma - Assim que a senhora chegou morava do outro lado do rio?

Alice - Eu cheguei em Passagem de Areia com 12 anos, nós fiquemo em Passagem de

Areia, quando eu me casei é que eu passei pra cá em 1954, pra esse sítio (sic). Eu posso

dizer que eu me criei em Passagem de Areia, aliás eu vivia mais empregada nas casas, saia

de uma ia pra outra e assim foi minha vida até quando eu me casei.

Giselma - Quando a senhora chegou pra morar do outro lado já tinha gente morando lá?

Alice - Já tinha meu sogro, comadre Rosinha, a parteira a família dela, tinha muita gente

lá, o irmão dela, o finado Crispe, esse que morreu, que era o pai da minha cunhada, a

mulher do meu irmão, a mãe de Zé Carlos.
 
Giselma – A senhora sabe quem chegou primeiro por aqui?

Alice – Ah, isso aí eu não sei dizer, não. Antes de eu chegar aqui tinha morrido gente

aqui, como o marido de comadre Rosa. (Alice, sítio São José, 10/08/13)

Trabalhadores rurais que em outras localidades eram moradores de engenho vieram

para os chamados campos, assim chamados os locais onde estavam os americanos que vieram

trabalhar na construção da base aérea da aeronáutica, trabalhadores dos Mendes com suas

famílias.

“Ela vendeu muito, fazia o beiju da mandioca mole, fazia bolo o pé de moleque,
fazia sequilho, tapioca, e vinha pra cá um comboio de mulher dos Mendes, vinha pra
cá de madrugada, ia vender pro café da manhã. Quando nós cheguemo, era muito
bom, era uma vida boa pra quem era pobre e trabalhador (sic). Porque as mulher
pegava ali naquela linha que vai pra Cajupiranga, quando dava quatro cinco horas da
manhã as mulheres era cambitando roupa, pra lavar, passava o dia todinho no rio
lavando roupa (sic).”  (Alice, Sítio São José, 10/08/13).

Nas entrevistas, um dos temas recorrentes era o da “aquisição das terras”, por compra,

porém não foi possível encontrar registros cartoriais referentes à compra. No entanto, saliento

a partir das reflexões feitas por Pereira (2010, p. 101) sobre a relação entre documentos orais

e  escrito,  “...não  se  trata  de  desqualificar,  hierarquizar  ou  legitimar  certas  fontes  em

detrimento de outra, mas antes de entender os alcances e limites de uma historiografia que se

baseia  neste  ou  naquele,  ou  em  ambos  os  tipos  de  fonte”.  Com  isso,  no  processo  das
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entrevistas,  os  registros  deram conta  da  compra,  e  da  terra  como  bem  de  uso  por  seus

compradores/moradores,  remetendo  a  construção  de  suas  moradias,  das  atividades  de

trabalho, sociabilidades, religiosidade.

“Compraram, mas nesse tempo pessoal comprava mas não passava... Aí botava num
papelzinho, ai se acabou ai quando num tempo que quiseram tomar tudo os veio a
mulher desse véio Mané Jorge, a filha que agarrou os papeis botou dentro de uma
lata, que quando um negócio, que queria tomar tudo, precisaram, tava feito em pó
(sic). Ai quase o estado tomava isso aqui,só não tomaro porque tinha um homem que
tinha um pedaço de terra. Ai eu tinha cinco filhos, a finada Guida tinha cinco, quase
o homem leva nós pra ficar no terreno (sic). O senhor alumiou logo que tinha cinco
filhos e como era de criar um bichinho, uma coisa, então de lá cortaram pra lá, cheio
de casa de lá pra cá, a gente domina, mas foi tudo tomado. O senhor que tinha um
pedaço chamava tenente Ciço. (sic)” (Nazaré, sítio São Pedro, 03/10/11).

Quanto à descendência, o tema narrativo central, recorrente, é o da ocupação das terras

a partir da família recém-chegada constituída por pai Mané Jorge, a mãe Maximiniana, os

filhos: João Jorge, Crispiniano, Enéias, Tomé Jorge e Alice, os quais providenciaram as suas

novas moradias construídas de taipa. 

Instalados  passaram a estabelecer  o  local  de  moradia  na  área  que  atualmente  tem

acesso a BR-304, no sentido para o município de Macaíba. O território foi constituído como

local de moradia, trabalho agrícola, criação de animais, de plantas usadas como remédios,

margens de rio e áreas de mata preservada. As terras as quais fizeram referência tinham a sua

extensão até os limites da linha férrea do trem. O modo de ocupação foi demonstrado com

base no rio Pitimbu, que corta Moita Verde. Do lado próximo a BR-304, foram construídas as

casas.  Na travessia  do rio,  com acesso a BR-101,  a  área foi  usada para as  atividades  de

plantio. As suas subdivisões foram feitas para plantação de milho, algodão, roçados.

“Aí foi que o meu sogro chegou e criou a família, ai morreu aqui. Aí eu fiquei aqui
com cinco filho homem, só tive uma filha, Ieda (Miúda), e filhos Zé Moises, Pedro,
Francisco de Assis, Francisco Canindé, mora tudo ali na frente, o outro ficou viúvo
mora na frente da festa do boi (sic). As filha de Miúda, numa família só, casou duas
filhas, Dalvanira, os filhos são irmão, são primos mais longe por causa do véio do
bisavô desse que passou agora, Crispiniano (sic). E ele era Eneias e os Tomé são
tudo irmão, todos eram irmão, ali nos Tomé era tudo irmão do meu sogro, eram
filhos nascido e criado de Capoeiras. O pai desses todos que eu estou dizendo era
filho do que chamava Mané Jorge eu ainda alcancei o véio, ele ainda pegou em José,
era um véio conversador (sic).” (Nazaré, sítio São Pedro, 03/10/11).

Na fala de outro narrador:

“Eu nasci  em Capoeiras,  terras  dos negros,  hoje  em dia  é  Bom Jesus.  Vim pra
Passagem de Areia com sete anos. Morava do outro lado do rio mudei por que todos
passaram pro lado de cá por que desse lado ia ficar a cidade do outro lado não ia
ficar, lá ficou pra plantar macaxeira. [...] Quem comprou essa terra foi meu bissavô
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não me lembro do nome dele. Meu avô era Mané Jorge e sua mulher Maximiniana.
Para cada qual, eu dei terreno e fizeram as casas. As casa velhas trocaram, eu não
troco. (sic)” (Severino Tomé, sítio São Tomé, 2011). 

O processo de inversão do uso do território, que ocorreu quando os moradores que

tinham as suas casas, local hoje próximo ao acesso a BR-304 sentido Natal/Macaíba, passam

a morar do lado do que hoje é o acesso pela BR-101 Natal/Parnamirim, foi justificado nas

narrativas pelas dificuldades encontradas em fazer à travessia do rio nos períodos de chuva,

quando  ficavam impedidos  do  acesso  à  feira  de  Passagem de  Areia,  como também pelo

comprometimento do território que foi ocupado por construções prediais.

“De primeiro chamava Passagem de Areia, agora é Moita Verde. [...] Vim morar do
outro lado, modo da cheia, o rio enchia não dava passagem a ninguém, tinha que
arrudiar  pela  BR pela  IT [fábrica]  (sic).  A enchente,  toda  vez  que  chovia,o  rio
enchia,  alagava,  o  pau  não  dava  passagem  pra  ninguém.  [...]  Aqui  era  roçado,
prantava até chegar na festa do boi, só que se apossaram, tomaram. O povo não tinha
coragem de enfrentar. [...] Eles pagavam o INCRA esse terreno, todo ano era pagado
ao INCRA,  todo mês chegava a continha lá. Eu lembro meu avô, ele morreu eu
tinha doze anos, mas me lembro, Crispiniano. Documento tá lá em mãe (sic). [...] Do
outro lado não era sítio, não tava partido, era um terreno só, não era sítio. Mesmo
diziam os “sítio dos negros” era o pessoal de Parnamirim que vinha lavar roupa. Nós
dava brabo, ninguém tinha água encanada. A gente não gostava porque pensava que
tava relaxando a gente, eu toda vida fui negra. (sic)” (Das Dores, sítio São Francisco
I, 29/09/11)

Com a mudança do local de moradia, as memórias geradas na pesquisa enfatizam o

momento em que o grupo familiar passa a ser ampliando, constituindo  os troncos (famílias

extensas),  “por  descendência  ou  compadrio,  tornando-se  inclusive  espécie  de  sobrenome,

índice  de  pertença”  (PEREIRA,  2010:90).  Nesse  caso,  as  relações  matrimoniais  foram

iniciadas com Capoeiras, sendo ampliadas também com Pitimbu e Jundiá14.

No caso da realidade apresentada, as alianças entre parentes advindos de Capoeiras e

os não parentes de outras localidades, passa a ser referenciada em Passagem de Areia como

um grupo que pertence a uma família só. Os que vieram de Jundiá tinham famílias em Lagoa

do Peixe, próximo a Bom Jesus e em Taborda. Entre eles já havia casamento entre “primo

carnal como irmão”: é uma coisa assim, mamãe foi casada com o meu pai e uma irmã do meu

pai casou com irmão da minha mãe, entendeu? Ficou essas duas famílias assim. Mesma coisa

aqui com Conceição e Irenice,  os maridos delas são irmãos. (sic)” (Alice,  sítio São José,

10/08/13).

Os casamentos possibilitaram a ampliação da família. Constituir família significava

14 Parte dos filhos de Mané Jorge e Maximiniana que moravam em Passagem de Areia estabeleceu os seus casamentos com parentes de 
Capoeiras/Macaíba-RN.
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garantir um lugar para moradia e as condições de trabalho para garantir o sustento. Com isso,

os  filhos  casados  tiveram  o  direito  de  construir  as  suas  casas  próximas  a  do  pai  e  de

continuarem trabalhando em suas terras. Esta situação foi configurada com a partilha da terra

contemplando todos os filhos do casal fundador de Moita Verde e as suas respectivas famílias.

Com falecimento  do  patriarca15,  seus  descendentes  passaram a  ser  os  responsáveis  pelas

terras, caracterizando-se como  herdeiros, cabendo a eles o direito de morar e trabalhar nas

terras  com  o  dever  de  não  vender  a  propriedade  (Woortmann,  1985).  As  mudanças

aconteceram, fizeram a travessia do rio Pitimbu, e passaram a morar do “lado de cá”. Novas

casas foram construídas e o redirecionamento da lógica do uso das terras foi alterado, o local

de moradia passa a ser de plantio e vice e versa. Sendo os herdeiros responsáveis pelo uso e

salvaguarda  das  terras,  desta  herança  e  sua  descendência  surgem os  sítios ou,  como  foi

chamado por seu Tomé (2011), “pegados de Crispe [Crispiniano], Enéias, João Jorge”. Sobre

este tema narrativo, selecionamos os seguintes trechos (sítio São Tomé, 2011):

Jailton (o neto de S. Tomé) - Foi dividida, agora, quem dividiu fui eu e pronto e acabou-

se. [...] A cada um filho o senhor deu um terreno para construir, agora o terreno do pai

pode fazer até duas casas pros netos. Aqui se chama rua Mar da Galileia, Monte Castelo

sítio Moita Verde, o principal é rua Mar da Galileia”.

Esposa de Jailton - carambola menino!

Severino  Tomé -  Aqui  é  Passagem  de  Areia,  antigamente.  Aqui  não  tem  nada  de

quilombola não! Quem comprou foi o pai do meu avô que eu não sei o nome mais é lá de

cima. O meu avô é Mané Jorge e Maximiniana. Dos quilombolas, eu não tinha... isso é dos

cativeiros. Não, isso aqui foi comprado.

Jailton - Eu sei que foi comprado por que todo ano, de quatro em quatro ano, ele paga, é

tudo no nome, tem que pagar dele, eles medem quanto tem de frente, quanto tem de

fundo, pra ficar tudo limpo neutro que é tudo no nome dele.

Severino Tomé - Tá bom, tá bom!

Constituir-se  como sítios  fez  parte  das  modificações  no  processo  de  ocupação  do

15 O patriarca referido é Mané Jorge apontado como o que comprou as terras e deixou para os seus filhos/herdeiros.
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território,  uso  diferenciado  ao  dos  antepassados.  As  famílias  que  residiam  passaram  a

evidenciar elementos de nomeação e sobrenome, símbolos de distinção e empoderamento, os

quais  afirmaram uma descendência comum, operada de forma distinta  pela  lógica interna

gerida em cada sítio pelos herdeiros, continuada pelos sucessores. Nesse contexto, conforme

Woortmann (1990):

Vê-se a terra, não como natureza sobre a qual se projeta o trabalho de um grupo

doméstico, mas como patrimônio da família, sobre a qual se faz o trabalho que a

terra constrói a família enquanto valor. Como patrimônio, ou como dádiva de Deus,

a terra não é simples coisa ou mercadoria.

Com isso, observa-se que durante gerações, as terras foram mantidas pelo grupo com o

processo de sucessão orientado pela ideologia estabelecida desde o período de fundação pelo

patriarca, de que as terras garantem o direito de moradia, trabalho, com o compromisso de não

vendê-las, assegurando a manutenção e continuidade do grupo.

Giselma - Esse terreno era de quem?

Alice - Era do meu sogro. Mais o Raimundo que morreu, aliás já morreu todos três, mais

que era o filho dele também, mandava mais nisso aqui do que o próprio pai. Um dia,

pegou esse terreno aqui até do outro lado, vendeu a esse homem sabe lá Deus por quanto,

eu mesmo não sei. 

Fátima - esse terreno que ela tá dizendo era o mesmo daqui, era um só. (sítio São José,

10/08/13).

As negociações e estratégias para a manutenção das terras implicam em elementos

simbólicos e subjetivos que permeiam o grupo. No entanto, diante de dificuldades financeiras,

ocorreu a venda de parte delas, ainda que por valores não apresentados. O sítio em que a

senhora Alice mora teve seu tamanho reduzido, graças à venda realizada pelo seu esposo

João, ao senhor João Firmino, conhecido como dono da granja, filho do senhor Firmino, dono

do Café Rio Grande.

As mudanças ocorreram de forma diversificada,  seja pela redução dos sítios ou pelo

no  modo  de  estabelecimento  das  relações  internas  do  grupo,  orientadas  pela  lógica  de

parentesco. Com isso, observa-se que, na realidade pesquisada, com o falecimento de um dos
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herdeiros, quem assumiu a responsabilidade com o sítio foi a esposa, o que não corresponde

ao processo de sucessão por descendência masculina. 

Nazaré Marques de Moura (Zaré), por exemplo, matriarca do sítio São Pedro, passa a

ser responsável pela manutenção das terras que teve como herdeiro o seu esposo, tarefa que

não era assumida por mulheres. Desse modo, ela age com base na lógica usada pelo esposo,

garantindo aos filhos casados o direito de construir suas casas e de poder trabalhar. Para ela

ser responsável pelas terras é preciso garantir de forma igualitária que todos os filhos tenham

os mesmos direitos, conscientes que a sua conservação é necessária para a manutenção do

grupo e a garantia para as novas gerações.

Além  de  manter  os  princípios  fundamentais  do  patrimônio,  foi  responsável  por

incorporar o elemento da nomeação do sítio. Porém, não seguiu a lógica usada pelo senhor

Severino Jorge Tomé, por exemplo, que, de acordo com a sua genealogia, demonstra que o

nome do pai foi dado a ele como sobrenome, o qual é utilizado para referir-se a sua família e

que também empregou para a nomeação das suas terras. Para Nazaré Marques de Moura, o

seu sobrenome é o que foi atribuído pelo seu pai. A sua família é conhecida por Santos, que é

o sobrenome do seu esposo, sendo assim no momento de nomear as terras, estava na sua

responsabilidade  à  escolha  do  nome,  imbuído  de  significados.  A sua  trajetória  religiosa,

baseada na fé católica, orientou a escolha por sítio São Pedro.

Para o senhor Severino Tomé, a memória genealógica foi acionada no processo de

nomeação  para  definir  o  nome do  sítio,  o  qual  remete  a  sua  compreensão  em manter  o

sobrenome  herdado  pelo  pai,  prezando  pelo  valor  simbólico  e  de  prestígio.  Motivações

distintas de nomeação construíram significados importantes aos sítios, seja pela preservação

ou modificações das formas de nomeação e herança por linha masculina. No caso da senhora

Nazaré, ser a sucessora das terras do esposo é estar atuando em um papel que no que compete

a terras não é o lugar habitual da mulher. Com isso, recorre a elementos que demonstrem que

o sítio esta sob a sua responsabilidade, dentro de uma nova posição social da mulher.
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  Genealogias

Em trabalho anterior (Rocha. 2011) dei conta de apresentar a organização em troncos

familiares em que se compõe Moita Verde. Com base na organização social e ocupação do

território,  gerou-se  em gráficos  de  parentesco  a  composição  dos  membros  das  principais

famílias e sítios a partir do casal Manoel Jorge e Maximiniana.
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Gráfico 1: descendência de Manoel Jorge e Maximiana.

Gráfico 2. Sítio São Pedro, família Silva.
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Gráfico 3. Sítio São José, família Seabra.

Gráfico 4. Sítio dos Tomé, família Tomé.



Os gráficos  de  parentesco  construídos  a  partir  da  memória  dos  “conhecedores  da

história” remetem o alcance e os limites da memória dos interlocutores, os quais levaram a

uma descendência comum ao casal fundador de Moita Verde e dos cinco filhos do casal.

Correspondem à subdivisão do terreno em sítios e a formação de famílias, como também as 
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Gráfico 5. Sítio São Francisco, família Anjos

Gráfico 6. Sítio São José, família Sieba.   



gerações das famílias que variam entre cinco a sete gerações16.

O sítio dos Tomé apresentou casamentos entre pessoas vias de Capoeiras, Goianinha e

Pium. Em relação aos nomes, era recorrente o segundo nome do pai em uso como sobrenome

pelos filhos homens e mulheres. Hoje, o uso do nome ocorre de forma variada. Há os que

adotam o uso do nome de registro no cotidiano, como daqueles que fazem uso do apelido

como: Come Fumo, Tinto, Nego, Caçote, Muçum, Piaba, Formiga, Pantango, Quinimo, Coro,

Galego. Além de apelidos, há nomes que são usados no cotidiano substituindo o de registro

como Jucelia, conhecida por Juliana. 

No  sítio São Francisco ocorreu casamentos entre pessoas de Passagem de Areia e

Jundiá, Traíras e Santo Antônio. O uso do sobrenome ocorreu de forma variada: o nome dos

filhos com os dois sobrenomes do pai; filhas com sobrenome só da mãe; filhos com o último

sobrenome do pai;  todos  os  filhos  homens  e  mulheres  com o segundo nome do pai.  Os

apelidos usados: Nego, Baba, Nenê; nomes como Rosângela, conhecida por Tânia; filha não

gerada  biologicamente  mas  com  o  sobrenome  do  pai  de  criação;  filhos  com  nome  em

homenagem aos Santos por terem nascido gêmeos, Cosme e Damião. 

No  sítio São Pedro os casamentos ocorreram entre Capoeiras, Passagem de Areia e

São Paulo do Potengi. Nesse caso, estabeleceu aliança entre famílias. Os sobrenomes mais

usados são Silva, ou Silva Seabra. As mudanças ocorreram devido aos casamentos em que as

mulheres passaram a usar o sobrenome do esposo. Apelidos como:  Pilica; nome e apelido:

João Buraco; abreviações de nome, Fátima-(Fá), Dalvacira-(Ci), Alvanira-(Nira). Na família

Seabra ocorreram alianças de casamento entre Taborda e Jundiá, pessoas nascidas em Lagoa

do Peixe, Seridó, Goianinha, Jundiá, Mendes. O uso do sobrenome nos filhos é o sobrenome

do pai e da mãe, estes considerados como “filhos de tempo”, os quais eram nascidos com a

gestação de nove meses. Eram considerados filhos também os que “nascia morto”.

O  sítio  São  José foi  o  que  apresentou  maior  ampliação  nas  relações  de  alianças

matrimoniais,  alargando  para  uma  dimensão  interestadual.  Não  apresentou  relações  entre

moradores do mesmo local mais entre Pitimbu-MoitaVerde,  Pitimbu-Parnamirim, Pitimbu-

Vera Cruz, Pitimbu-Riachuelo, Capoeiras-PB, Capoeiras- Pitimbu. Os apelidos encontrados:

Zé Cancão, Dequinha, Dedel, Peta, Lagartixa, Nego, Uaí, Cabaço, Veinho. E encontramos o

segundo  nome  do  pai  em  todos  os  filhos,  adaptado  para  o  masculino  e  feminino

(Carla/Carlos), usado como marca de filiação. 

16 A sétima geração corresponde ao gráfico de parentesco do sítio São Francisco, correspondente ao bisneto da senhora Das Dores
(Dorinha), não foi apresentado no gráfico pois o ego do gráfico é Silvana Rodrigues.
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A maioria dos nomes em registros cartoriais dos mais velhos foi feita na fase adulta,

onde o próprio adulto quem o fez. A maior parte deles quando foram casar, fazendo assim o

registro de nascimento e o registro de casamento. Essa situação possibilitou a mudança de

nome  que  já  estava  estabelecida  socialmente,  como  foi  o  caso  do  senhor  Girumba para

Antônio Geraldo. 

1 – Casas 10 – Fábrica de Reciclagem
2 – Sítio São José 11- Sítio
3 – Torre telefônica 12 – Casa de Tabua
4 – Padaria 13 – Escola Privada
5 – Granja 14 – Granja Nordeste
6 – Sítio São Pedro 15 – Sítio São Tomé
7 – Forró do Vaqueiro 16 – Lagoa de Captação
8 – Sítio São Francisco I 17 – Conjunto Jochey Club
9 – Sítio São Francisco II

35

Croqui- 01. Moita Verde (2013)



A – Casas C - Pocilgas
B – Lavanderia (mãe e filhas) D – Criação de Galinha
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Croqui 02. Sítio São Pedro (2013)



A – Casas D – Criação de Galinha
C – Pocilgas E – Piso (realização de atividade)
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Croqui 03. Sítio São Francisco (2013)



A – Casas
B – Criação de Garrote
C – Pocilga

Os croquis foram construídos com base nas observações realizadas nas visitas a cada

sítio e no entorno, propondo demonstrar a dimensão da ocupação a partir da lógica interna do

grupo  e  das  relações  com  os  tipos  de  estruturas  existentes  no  entorno.  Sendo  os  sítios

compostos por casas, local de moradia, quintais, terrenos, espaços para criação de animais e

os seus diferentes tipos. Ao longo das últimas décadas, vê-se o efeito da redução do território

e  as  relações  com  os  seus  vizinhos,  o  entorno  de  Moita  Verde  e  a  diversidade  dos

estabelecimentos  com  que  faz  fronteira,  composto  por  unidades  residenciais,  serviços

públicos, estabelecimentos comercias, instituição de ensino. 

Demonstram  que  para  cada  sítio,  ainda  que  prevaleçam  estruturas  semelhantes,  a
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Croqui 04. Sítio São José (2013)



lógica  de  ocupação  específica  em  cada  um deles  leva  em  consideração  os  saberes  e  as

condições  do  terreno,  atribuídos  de  significados.  Em relação  à  localização  dos  sítios,  no

processo de organização territorial, estes foram orientados pela relação matrimonial. Os sítios

atualmente localizados nas extremidades da comunidade foram constituídos de casamentos

entre pessoas de fora, como foi o caso dos casamentos do sítio São Tomé com pessoas de fora,

e o casamento do sítio São José com pessoas do Pitimbu, considerado como um dos maiores

terrenos, do senhor Crispe, subdividido em três sítios, localizados na central de Moita Verde.

No sítio São Francisco acontece as reuniões da Associação Quilombola. No sítio São Pedro,

houve  o  casamento  entre  parentes  de  Capoeiras,  sendo estes  considerados  como os  mais

“escuros”. Para além das relações entre parentes, pensando a partir da categorização de raça,

não “sujou” Moita Verde, nem “clareou” a família. Ainda que hoje as relações matrimoniais

ganhem outra dimensão em relação ao casamento com pessoas de fora.
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Como vem sendo  demonstrado,  no  decorrer  do  trabalho,  cada  tipo  de  saber  gera

lideranças que orientam no exercício da prática. Para a construção dos croquis, também houve

a  indicação  por  parte  do  grupo  como  sendo  os  responsáveis  por  terem  conhecimento  a

respeito da dimensão das terras Luis Anjos e Sebastião Cicero. Estes foram referenciados pelo

grupo para tal exercício, pelo que foi possível construir a partir da memória de ambos, com a

condição de  que  as  informações  fornecidas  seriam referentes  não  ao  que  já  haviam sido

informados pelos mais velhos e sim do que haviam presenciado. Desse modo, não fizeram

referências  às  terras  com  a  dimensão  até  a  linha  do  trem,  como  foi  apresentado  pelos

“conhecedores da história”.

Com isso, foi possível observar que na apresentação da versão I, o modo de ocupação

das terras se deu com a predominância dos familiares e parentes do casal fundador, porém não

exclusivamente. Houve também a relação com vizinhos. Já na versão II, foi possível observar

como as relações passaram a ser diversificadas, ampliando a relação com os considerados

vizinhos. Esta relação ocorreu devido à venda e a trocas das terras. Ainda assim em relação à

população, a predominância maior se deu por parte do grupo negro, assim como a ocupação
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no uso do território com as suas práticas e atividades.

O desenho do território  demonstra  as  condições  das  divisões  e  subdivisões  atuais,

quais estão impregnadas de significados, no que se refere ao pertencimento e a estadia na

localidade de uma memória que remete a uma ocupação memorada a partir do parentesco que

nas  relações  sociais  com  outros  vai  ganhando  formatos  e  modos  de  se  relacionar

diferenciados. Falar nos vizinhos é recuperas primeiramente os antepassados e as condições

em especial econômicas que contribuíram para a redução do território.
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  Trabalho

O trabalho  sofreu  modificações  com o  passar  dos  anos.  Na  agricultura,  o  plantio

caracterizado como o trabalho da enxada, trabalho braçal, do roçado, paú (areia mole da beira

do  rio),  onde  se  planta  banana,  macaxeira,  mandioca,  foi  reduzido.  O  exercício  destas

atividades  de  trabalho  era  realizado  por  homens  e  mulheres.  O  elo  com o  quilombo de

Capoeiras possibilitava que alguns moradores de Moita Verde tenham as suas plantações em

maior escala nas terras cedidas por parentes. Ainda há o cultivo doméstico nos quintais para

consumo próprio voltado para hortaliças, ervas medicinais, temperos, como o capim santo,

hortelão  caiana,  plantas  que  exalam cheiros  agradáveis  e  que  são  usadas  com água  para

aspergir a casa, como se fosse água benta. 

Alice – “Passei muito tempo trabalhando com o meu marido fazendo carvão, plantando

nas matas,  plantando feijão, maniva,  o que se pode fazer  de comer.  Minha profissão

mesmo foi lavar roupa. Roupa de ganho desde os meus nove anos que eu comecei a lavar

roupa com a minha mãe,  quando cheguei  em Parnamirim, dos americanos,  roupa da

aeronáutica,  pegava  roupa  na  casa  das  famílias  dos  tenentes,  dos  sargentos  da

aeronáutica. E eu lavando roupa com a minha mãe quando eu engrossei mais o talo, fique

sozinha lá fazendo os meus trabalhos, trabalhando nas casas, lavando roupa. E quando

me casei continuei no mesmo em que vivia.  Peguei um marido que não tinha muita

saúde, depois começou a ter filho, todo ano um menino. (sic)” (sítio São José, 10/08/13).

As plantações  de  mandioca  tinham parte  da  sua colheita  destinada  à  produção de

farinha, produzidas também por moradores de Moita Verde nas casas de farinha dos finados

Saturnino, João Fernandes e José Braz. No mesmo período do trabalho da enxada, realizado

por homens e mulheres, elas realizaram tarefas desenvolvidas especificamente por mulheres,

o trabalho de empregada doméstica e o de lavadeira “roupa de ganho”. O local de trabalho

para a lavagem de roupa eram os rios Pitimbu, rio Cajupiranga e o rio Taborda.

Atualmente, os homens trabalham na construção civil, como  pedreiros, serventes de

pedreiro;  no setor industrial/produção, biscates, ou trabalham próximos das suas casas, em

abatedouros de galinha, na cozinha de restaurantes. É nessas condições em que se estabelecem
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as relações com o entorno e com o mercado de trabalho.

As  mulheres,  em  contrapartida,  são  empregadas  domésticas,  diarista,  lavadeiras

(lavam roupa de ganho). Atualmente, há a lavanderia “Mãe e filhas”. Trabalham também em

carro escolar, na prefeitura e nas fábricas no setor de produção. “A mulher em Moita Verde é

polivalente:  é  mãe,  dona  de  casa  trabalha  fora  e  é  da  associação”,  comenta  Silvana

Rodrigues17(sítio São Francisco, 11/08/13). E há o comercio de pequeno porte como é o caso

da comercialização de doces, picolés,  dindin, salgados, tortas, lanches, até  colchas de cama

feitas de retalho e crochê.

17 Presidente da Associação Quilombola que será apresentada mais adiante.
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  Educação

A concepção  de  educação  em  Moita  Verde,  compreendida  como  alfabetização  e

escolar, inicialmente não teve uma representação significativa para os mais velhos, poucos

foram os que conseguiram aprender a ler e escrever, os que conseguiram dependeram das suas

relações com agentes externos. No cenário atual, o acesso a escola faz parte da realidade da

maioria. As crianças são alfabetizadas, os jovens e adultos cursam, concluem o ensino médio.

Já os que cursam o ensino superior, no momento, são apenas o jovem Everton Dantas, que faz

Engenharia Elétrica na UFRN, e cerca de três jovens que fazem curso superior em instituições

superiores privadas, como a jovem Gabriela Anjos do curso superior de Tecnólogo de Gestão

de Cooperativa, da UFRN e do INCRA.

Giselma - Sim, Tia Alice,  fiquei sabendo que a senhora foi professora?

Alice - Não era professora, porque nunca tive a pedagógica, sei lá como é que o pessoal

fala. Eu andei desarnando criança, isso era desde eu solteira eu tinha uma sala de menino,

toda essa hora eu tava com os meninos lá em casa, ajeitando os meninos pra desarnar os

meninos,  ensinar.  Quando eu me casei  ainda houve isso aí  lá  em casa,  mas foram as

menina quem tomaram de conta,  até  essa  aí  andou ensinando os  menino.  Elas  tudo

tiveram uma boa cabeça pra estudar, graças a Deus, e eu com pena de não ter dinheiro

pra botar elas pra poder chegar até uma faculdade (sic).

Para se autoafirmar como professora havia pré-requisitos, na perspectiva da educação

formal: ser prepara formalmente para exercer a atividade, assim como a senhora Alice a sua

filha Fátima reconheceram a sua atuação no que se refere a ensinar, repassar conhecimentos,

mas não se autodenominaram professoras. Alguns dos aprendizados da senhora Alice como o

das  rezas,  se  deram em família.  Já  o  de ler  e  escrever,  ocorreu  com mulheres  de outras

famílias que moravam na localidade conhecida como Pituba. Estabelecendo essa relação de

aprendizado, passaram a ser consideradas por ela como da família. O esposo da senhora Alice,

o senhor João Felipe, foi considerado um homem que não podia fazer muito esforço. Com

isso,  em Moita Verde,  se sobressaiu como o que tinha “boa inteligência”,  ensinou muitas

crianças a ler, escrever e fazer contas.
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  Sociabilidade 

Algumas  das  atividades  de  sociabilidade  foram  apresentadas  com  forte  ligação  à

religiosidade. As narrativas corresponderam a um calendário entre os meses de dezembro e

janeiro  com  procissões  feitas  respectivamente  para  Santa  Luzia  e  São  Sebastião,  os

participantes caminhando e cantando e pedindo esmolas nas casas para fazer a festa para os

santos. Os recursos arrecadados com a “esmola” contribuíam para que após o terço no dia da

novena, que aconteciam na casa da dona da santa, fosse servido o jantar, seguido por um

forró. Apareceram como responsáveis às senhoras conhecidas como tia Lurdes e tia Terceira.

Dona Dorinha entoou o seguinte canto de procissão, muito conhecido:

Ô de casa
Ô de fora
Lá chegou Santa Luzia
Essa santa pede esmola
Pra sua festa fazer
Quem der esmola
A essa santa
Dê de todo coração
Neste mundo
Ganha o prêmio e no outro a salvação
Deus lhe pague
A sua esmola
Deus lhe dê muito que dar
No reino te veja com toda a sua família

(Dona Dorinha, sítio São Francisco, 29/10/2011)

Segue em outra passagem, outra interlocutora:

“Era um velho tocando rebecas, todo mundo dançando no meio do terreiro, nunca teve

briga, era a noite toda não tinha confusão, era luz de candeeiro era feito de lata, colocava

um pavio, querosene, ascendia chega alumiava. Tinha o Boi do Reis. Vinha de Passagem

de Areia, Zé Vaqueiro, Dos Anjos e Do Ó.” (Das Dores, sítio São Francisco I, 29/10/2011)

As festividades acompanhadas do rito religioso contribuíram para elaborar os meios de
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mobilização para arrecadar recursos para fazer a confraternização; como também as relações

de solidariedade estabelecidas com os participantes que fizeram as apresentações, na mesma

época, de brincadeiras como a do Boi de Reis18.

O senhor João Felipe Seabra foi apresentado por sua esposa Alice Felipe Seabra como

Mestre do Boi de Reis. Diante da sua atribuição, durante o mês de janeiro, participou das

reisadas com o Boi de Reis, sendo também responsável por comandar a Maruja, esta que era

composta por Galantes, Mateus, Daminhas, a Rosa, a Catarina, com homens vestidos com

saia, e as Joaninha, com meninos. Neste contexto, havia os responsáveis pelas roupas. No

caso, a senhora Alice sempre costurou, mas nunca fez as fantasias dos brincantes. 

Alice  lembrou  os  que  brincaram no Boi  de  Reis  sendo eles,  a  família,  compadre

Agripino,  compadre  Candon,  a  rapaziada,  Manoel  de  comadre Joana,  Martinho,  Jaime

Martins19.  Os  Martins  tinham  participação  expressiva  com  Francisco,  Jaime,  Zé,  Mario,

Maria, Jovelina e Segunda.

Giselma - Tia Alice tinha o lugar aonde eles brincavam?

Alice - Só por aqui mesmo, eles começaram a ensaiar esse negócio na casa do meu sogro.

Aí de lá eles  tiravam pras casas,  eles  quiseram criar essa brincadeira aqui,  mais num

conseguiram não que aqui as coisa nunca vai pra frente, né. Por aqui, aparecia muito Boi

de Reis, reisada daqui de cima da banda de Macaíba, do meio do mundo, do Pé do Galo,

vinha pra cá. Então, os daqui quiseram criar uma brincadeira deles, mas não chegaram a

conseguir levar a brincadeira pra frente, porque aquilo ali a pessoa ensaia, quando ensaia,

quando se cria mesmo aquela brincadeira ali, eles começa a ganhar dinheiro, contrata e

vão pra fora brincar nas casas. Antigamente muita gente gostava daquela brincadeira. É,

mas depois dessa bendita... acabou-se as coisas boa que tinha do folclore brasileiro (sic).

(sítio São José, 10/08/13).

Ainda como brincadeira, foi relembrado o Pau-Furado:

Alice - É um Pau grande, eles se escancham em cima e ficam batendo, naquele negócio,

18 Boi-de-reis: Folguedo do boi registrado no Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraíba. Compõe-se de cantos recitativos, situações
cômicas e entrechos dramáticos, destacando-se o episódio de morte e ressurreição do boi. Na Paraíba, entre os Mestres e Contramestre; na
parte séria e devota, Galantes e Damas; na parte cômica Mateus, Birico, Catarina, Vaqueiro, Cavalo Marinho, Urso, Ema, Gata, Jaraguá,
Gigante e o boi (http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/00002042.htm).
19 Sobre a família Martins, comenta Alice: “Eu nunca soube de onde era esse povo dos Martins, sei que moraram muito tempo aqui. Era 
Caboclo dos cabelo liso”.
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que aquilo é um coro, o bicho é bem grosso que eles carregam no ombro, ele é maneiro,

mas é bem grosso que é oco. Aí eles colocam um coro bem grosso num sei se é de boi, aí

eles sai batendo (sic). Lá em São José tinha, compadre Artur morava aqui em Lagoa Seca

e era o chefe daquela brincadeira. 

Giselma - A senhora brincava?

Alice - É, num brinca muito mulher não, só os homem (sic).

Fátima - João Redondo tinha aqui?

Alice - Lá, uma vez.

Fátima - Era daqui?

Alice - Não, era desses lugar que chama de Lagoa de num sei do quê (sic).

Giselma - As mulheres brincavam de quê?

Alice - De olhar, fazer cocada pra vender, bolo preto e o escambau pra vender, como eu

era uma (sic). (sítio São José, 10/08/13).

As  festividades  e  brincadeiras  com  homens  e  mulheres  assumindo  papeis

diferenciados,  acentuou  e  demarcou  as  competências  de  forma  distintiva.  Demonstram a

participação em níveis diferenciados entre  os  protagonistas,  colaboradores e  espectadores.

Estabelecer uma lógica organizativa contribuiu para diversificar as práticas de sociabilidade,

fazendo com que os sujeitos, de acordo com o contexto, assumissem papeis diferenciados,

criando-se uma identidade referenciada pelo grupo como práticas “daqui e de fora”.

Na demonstração de outras atividades, o mês de junho apareceu também com festejos

em homenagem a Santo Antônio, São João e São Pedro. Este período conseguiu recuperar o

calendário do agricultor, dia 19 de março, dia de São José, que por meio da chuva sinalizava

para um ano propício ou não para a plantação. Quando chovia, no dia seguinte os agricultores

plantavam o milho, com prazo de três meses para ser colhido, culminando no mês de junho,

momento  da  colheita,  da  seleção  de  sementes  para  o  ano  seguinte,  da  mobilização  dos

parentes para a colheita e preparo dos alimentos, que eram compartilhados nos festejos acima
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referidos.

Atualmente,  Dona  Ieda  (Miúda),  filha  de  Nazaré  Marques  de  Moura,  também

moradora do sítio São Pedro, apareceu como uma das organizadoras dos festejos juninos. A

sua participação como membro da Associação da Comunidade Quilombola de Moita Verde

(ACQMV), contribuiu para que o evento fosse pauta de reunião, passando a ser chamado

Arraiá da Comunidade Quilombola de Moita Verde, que assim nomeado, comemorou no ano

de 2012 a sua segunda edição.

Instaurado o processo quilombola nos últimos anos, os eventos e atividades orientados

pela associação recebem e ganham nomeação de cunho étnico como é o caso do nome do

Arraiá. Sua realização ocorreu no sítio São Francisco, onde há o piso destinado a realização

desse tipo de atividades. A mobilização do grupo maior ocorreu para fazer a ornamentação

com bandeirinhas, com barracas de alimentos (canjica, pamonha, milho cozido, milho assado,

espetinho, caldo de caranguejo, bolo de milho, bolo preto, bolo da moça, pipocas e balas),

bebidas, explosivos (traque, cobrinha e bombinhas), sorteio de balaio junino, apresentação de

quadrilhas  convidadas  e  com  o  grupo  musical  contratado.  Ao  observar  os  eventos,  com

situações que envolvem princípios organizativos do grupo, o conflito, as relações políticas e

de solidariedade foram evidenciadas. Para além das negociações realizadas com instituições

governamentais que estes eventos também ensejam.

Todas as atividades da comunidade e os preparativos foram articulados na Associação

local.  Silvana,  sua presidente,  ficou responsável  pela  elaboração e  entrega  dos  ofícios  de

solicitação, da iluminação, da atração cultural (Fundação Parnamirim de Cultura), doação de

alimentos (supermercados), carro de som (Gabinete Civil da Prefeitura Municipal), diálogos

com os moradores dos sítios. Os demais organizadores foram responsáveis pela confecção de

enfeites, ornamentação, venda de balaio, para a arrecadação de recursos financeiros, como

também a preparação dos alimentos. 

Os preparativos que antecedem o momento do evento foram articulados por relações

em  níveis  diferenciados,  acionaram  as  redes  de  relações,  que  para  serem  constituídas

implicam na participação de atores tanto de cunho individual  como coletivo.  O momento

observado foi permeado por relações políticas, de solidariedade e de parentesco. Para cada

situação os atores envolvidos no momento de interação atuaram em diferentes situações de

acordo  com  do  papel  que  estava  representando.  A complexidade  das  redes  de  relações
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composta fez com que um mesmo sujeito atuasse de forma diversificada no mesmo espaço, de

acordo com quem estava sendo feita a interação.

No dia da festa, todos que não eram da comunidade foram recebidos por aqueles que

os convidaram, entre amigos, conhecidos e apoiadores. Esteve presente o representante do

poder público municipal, o prefeito da cidade. Ao entrarem no sítio, Silvana encontrava-se na

barraca de comidas. Logo foi avisada por suas primas que o prefeito tinha chegado. Retirou o

avental passando do papel de vendedora para o de presidente da associação e foi recebê-los. O

momento foi registrado por fotos, das quais participei. Esta situação mostra como ocorrem os

atos performáticos que são envolvidos pelo discurso e gestos que podem ser controlados ou

não,  nas situações de interação, revelando que de acordo com o tipo de atores que estão

envolvidos  se  requer  discursos  e  comportamentos  diferenciados,  como  propôs  Langdon

(2008), sobre os papéis que os participantes assumem e quem tem direito de ocupar um papel

específico. Estava então a presidenta da Associação autorizada a receber e conversar com o

prefeito.

Este é mais um momento de sociabilidade que demonstra o poder de mobilização do

grupo  étnico  frente  às  relações  internas  e  externas,  em que foi  preparado  o  espaço  para

festejar com a família, parentes, assim como receber os “de fora”. Os momentos de interação

sempre estiveram presentes, as suas nomenclaturas sendo modificadas atendendo as demandas

dos contextos em que o grupo está inserido.  Nesse cenário,  assim como o festejo junino,

Moita Verde passou também a comemorar, nos últimos anos, o Dia Nacional da Consciência

Negra,  em  20  de  novembro20.  As  atividades  realizadas  nessa  data  requerem  ampla

mobilização,  haja  vista  que  contam  com  a  participação  do  poder  público  municipal,

estudantes  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte,  representantes  de  outras

comunidades quilombolas, e da Kilombo (Organização Negra do RN).

O formato do evento demonstrou o desenho das relações estabelecidas entre os atores

envolvidos, os quais seguiram a lógica estabelecida na proposta do evento: com a composição

da mesa, os pronunciamentos que foram iniciados pelos assim chamados de representantes da

sociedade civil  (Associação da  Comunidade Quilombola  de Moita  Verde  e  Kilombo21),  e

20 A evocação do dia vinte de novembro como data negra foi lançada nacionalmente em 1971 pelo grupo Palmares, de Porto Alegre, no
Rio Grande do Sul. Na roda, tendência à unanimidade. O Treze de maio não satisfazia, não havia por que comemorá-lo. A abolição só havia
abolido no papel, a lei não determinara medidas concretas, práticas, palpáveis a favor do negro. E sem o Treze era preciso buscar outras
datas, era preciso retomar a história do Brasil. Nas conversas, a república, o Reino, o Estado, o Quilombo dos Palmares (Angola Janga) foi
o  que  logo  despontou  na  vista  d'olhos  sobre  os  fatos  históricos.  (http://www.geledes.org.br/atlantico-negro/afrobrasileiros/oliveira-
silveira/2858-origens-do-vinte-de-novembro).
21 Para este momento no ano de 2012, assumi a dupla tarefa, com a participação como representante da Kilombo na composição da mesa
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encerrados com o discurso do prefeito do município e a apresentação cultural do grupo de

capoeira.  Por  meio  da  Associação  Quilombola,  ampliaram-se  as  redes  de  relações

responsáveis por negociações e proposições do grupo, enquanto agentes, sinalizando para as

suas  necessidades  e  prestígio  de  modo  que  os  diálogos  não  sejam verticalizados,  ou,  ao

menos, sejam mais horizontais.

Vale ressaltar que para os momentos de preparação e da realização do evento, por se

tratar da interação com agentes externos, a identidade étnica foi evocada. Conforme, Barth

(2000): “Nesse sentido organizacional, quando os atores, tendo como finalidade e interação,

usam identidades étnicas para se categorizar e categorizar os outros, passam a formar grupos

étnicos”. Seja por meio formal com ofícios para solicitações ou no discurso, nas apresentações

e no desenrolar das falas, as quais foram marcadas pela expressão “sou quilombola”.

Por fim, podemos pensar as atividades do dia da Consciência Negra como momento de

interação  face-face  nos  termos  de  Goffman  (1985:p.23):  “...  a  influência  recíproca  dos

indivíduos sobre as ações uns dos outros, quando em presença física imediata”. Perceber que

as relações sociais estabelecidas foram situadas em contexto no qual o momento da interação

propicia  discursos  e  gestos  diferenciados  dependendo  dos  atores  sociais  no  momento  da

interação, permitindo aos atores controlar ou não as suas ações. Onde as relações conformam

campos que demarcam e posicionam os atores sociais.

e na observação participante como pesquisadora.
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  Religiosidade, Crenças e Ritos

As concepções de religião na perspectiva católica ou evangélica foram apresentadas

sempre  em  primeira  pessoa,  onde  os  entrevistados  e  entrevistadas  se  autotitulavam.  Em

relação às práticas chamadas de “bater macumba”, as informações, concedidas em segredo,

remeteram sempre a terceiros.

O  envolvimento  com  a  religiosidade  católica  ocorreu  também  com  as  relações

estabelecidas no local de trabalho, como empregada doméstica em “casa de família”, como foi

o caso da família de Chico Abrante, que morava centro da cidade de Parnamirim, próximo ao

mercado velho,  onde havia  a  capela.  Para a  senhora  Alice,  essa  relação contribui  para  o

aprendizado na área do canto, ao acompanhar as mulheres da família na ida a igreja.  

Alice - Agora teve um senhor aqui, Antônio Lopes, o catequista que ele fez uma romaria

passou bem uns três anos. Era muito bom, a gente ia toda noite achava tão bom aquela

viagem pra Parnamirim, chegava num sei que horas da noite, todo mundo ressacado da

viagem, mais você olhava desde a porta da sua casa até onde a gente ia só era mata

quando tava fazendo lua era muito bom, então,  naqueles  tempo (sic).(sítio São José,

10/08/13).

Em Moita Verde não havia capela, sendo assim, era considerada capela qualquer casa

que consentisse a realização do terço para fazer oração. Havia mulheres responsáveis por

rezar o terço, o terço de São João, como tia Alice, Maria de Lurdes, Maria Terceira, que tanto

fizeram terço na localidade onde moravam como também em Lamarão, realizando a reza de

todos os Santos na casa de seu Severino Gabi.

Ao pronunciarem a expressão “bater macumba” em Moita Verde, houve a distinção

entre rezadeira, “quem botava cartas”, “quem batia macumba”. Foi lembrada uma senhora que

era tanto rezadeira, quanto batia macumba, conhecida pela cura de males como a quizema22:

“o  que  o  médico  não  fazia,  ela  fazia”.  As  relações  estabelecidas  entre  os  que  “batiam

macumba” envolviam os responsáveis, os tocadores e os espectadores. Os responsáveis por

tocar  os  tambores  eram homens,  os  espectadores  foram divididos  entre  as  mulheres  que

22 A pele ficava com feridas, escorrendo água.
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participavam e as que não participavam.

A senhora Alice foi rezadeira de passar o ramo, aprendeu com a sua mãe que “curou

olhado, dor de cabeça, espinhela”.

 O aprendizado da senhora Alice resultou em eficácia reconhecida: 

Teve um menino que diziam que o pai era até dessa outra religião e o pai chegou lá em

casa através de Cicero meu irmão, dizia que fazia mais de 03 dias que o menino só via de

boca aberta, chorando, sem dormir, com disenteria e aí eu passei o ramo no menino.

Quando foi depois chegou, disse dona Alice “eu vou dizer uma coisa a senhora, a senhora

não vai acreditar, meu filho fazia três dias que não dormia, essa noite pegou no sono que

não acordou de madrugada, acordou agora de manhã seis, sete horas”. Tá bom, que o

pessoal diz que quem cura é a fé. Então a fé era deles, o menino ficou bom, né. Mais eu

não impressiono mais essas coisas não (sic). (sítio São José, 10/08/13).

Atualmente a senhora Alice não realiza mais a cura.

Giselma - A senhora deixou de curar por quê?

Alice - sei não, motivo meu mesmo, motivo meu mesmo; foi o tempo que eu comecei a

adoecer, só viva pensando em coisa ruim, aí deixei.

Giselma - era só criança ou adulto também?

Alice - olhado, era criança. Essa história de adulto dizer que tá com olhado isso é... Eu

escutei um padre dizer que essa história da pessoa que vivia com essa história de curando

filho com raminho, filho mesmo, que não for seu filho é porquê não tem fé em Deus,

porque quando a criança é batizada já está curada pra sempre. Eu escutei mesmo foi

nessas televisão. Dois padre, eu escutei falando sobre isso aí, eu fui deixando, fui deixando

e pronto (sic).

As  relações  sociais  do  grupo  foram  apresentadas  através  de  outras  crenças,

moralidades  e  práticas  rituais,  algumas  continuam presentes  na  atualidade.  Estas  ideias  e

práticas reforçam laços de parentesco, como apadrinhamento, ritos de passagem e precauções
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para evitar males.

O  ritual  para  apadrinhar  uma  criança  era  iniciado  com  o  comprometimento  dos

padrinhos para que a criança não fosse pagã. A responsabilidade do padrinho de vela, dentro

dos procedimentos da fé católica, era de acompanhar a criança, no ato de ter a cabeça lavada

pelo padre e custear as despesas do batismo; a madrinha de apresentação, era responsável por

acompanhar o padrinho e apresentar a criança para o padre. Este momento liminar fazia com

que a criança deixasse de ser pagã, tornando-se uma criança livre de todos os males, criança

batizada. A madrinha desempenhava um papel primordial quando a criança não havia sido

batizada, pois os  pagãos  corriam o risco de “serem levantados pelo vento”23. Em situações

como estas, de imediato, arranjava-se uma madrinha de apresentação, para reverter a situação,

para  conter  os  males.  Nas  relações  de  parentesco,  os  irmãos,  cunhados,  também  eram

compadres e comadres. Os afilhados tomavam como responsabilidade o respeito de pedir a

benção, como também contribuíram na realização de tarefas dos seus padrinhos e madrinhas.

Assim como a maldição dos ventos foram apresentados o pássaro Ajapau e o pesadelo

com o pagão. Este aparecia com uma toca. Para reverter a situação, era necessário retirar a

toca dele, em troca quem conseguisse o feito, ganharia muito dinheiro. Em relação a alcançar

riqueza, houve a história da corrente de ouro da rodagem do Pitimbu, esta aparecia em alguns

dias  à  noite,  quem a  tocasse  ficaria  rico.  As  pessoas  viam muita  assombração (pessoas

tomando banho no rio). 

Enterrar o defunto24 se refere aos procedimentos realizados para os “que se foram”.

Através do cruzamento das memórias de Capoeiras e Pitimbu, recuperamos que “no tempo

dos troncos velho” não havia cemitério. Aqueles que moravam em Pitimbu foram enterrados

no cajueiro das almas, onde ascendia vela no dia de finados. Atualmente, o local pertence a

cidade  de  Natal,  o  bairro  Planalto.  Quem morava  em Passagem de  Areia/Moita  Verde  e

também Pitimbu enterrava em Japecanga e Pirangi. 

Quem Morria no final da tarde ou a noite era velado durante toda a madrugada, quando

o galo cantava, tava chamando o dia e o momento de preparar para enterrar. Nas casa em

que morria, a família  canta e chora, tinha homem que bebia (sic). (Iuda, rua da Angola,

23 Alice- O redemoinho no vento vem com o coisa ruim, a criança ia subindo com o vento. Amadrinha de apresentação pegava a criança,
ai levava pro padre e dizia, solta que ele é meu, aí pronta a criança voltava, isso é ciência de Deus. Eu num vi, mais sei que o vento levou
uma criança, alteando do chão em uma capoeira em Passagem de Areia.
24 Defunto,  expressão usada para fazer referência aos adultos  que morriam, pois  as  crianças eram chamadas de  “Anjos”.  Para os
“Anjos” o enterro era feito em caixão de sabão (caixote de madeira que armazenava sabão) era feita a adaptação.
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2014).

O primeiro passo era “acender a vela” quando recebiam a notícia do falecimento ou

quando a pessoa estava desfalecendo.  Para o velório preparavam a sala  com as seguintes

possibilidades: com esteira de palha forrada com lençol, só chão limpo ou só com o lençol em

qualquer uma das condições relembraram a importância da vela acessa. O defunto era vestido

com a mortalha de cores (marrom, branca ou azul), havia certa resistência para costurar este

tipo  de  vestimenta.  A casa  da  família  do  defunto  era  responsável  por  cantar  (canto  em

excelência25), chorar, alguns homens “bebiam o defunto”. 

Com o encerramento do velório, era o momento de realizar o enterro, os homens em

dupla levavam a rede,  faziam uma caminhada longa.  Com isso,  durante todo o percurso,

revezavam.  Inicialmente  as  mulheres  não  podiam acompanhar  a  caminhada  para  fazer  o

enterro.  A rede amarrada em um pau destinava-se ao transporte  do defunto,  e  depois  era

levada de volta a casa responsável por guardá-la.

Após o enterro, o ritual não era finalizado, pois os familiares seguiam com o luto. Para

tal, o luto da casa passava-se sete dias com a porta da sala fechada, com a vela acessa; a casa

não era varrida durante esse período; o luto do viúvo era identificado por conta do  fumo26,

pano preto pregado no bolso da camisa. As cores das roupas usadas no luto eram o branco,

preto, azul. A viúva usava vestido com as cores do luto, as roupas eram de tecido liso, e não

era permitido o uso de roupa colorida com média de um ano de luto de duração. Atualmente,

os enterros acontecem no cemitério de Parnamirim em caixão de madeira, já não são mais

realizados os cantos no velório, mas são feitas rezas.

25  O canto em excelência só era cantado quanto havia gente morta. 

26 Pano preto pregado no bolso da camisa.
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  Parteiras

O trabalho das parteiras segue com importância em Moita Verde. Elas que “seguram

os meninos” e os “nascidos vivos”. A relação com a s parteiras amplia a dimensão naquela

localidade  dos  significados  de  ser  mãe.  A parteira  poderia  não  ter  nenhum filho  gerado

biologicamente, mas poderia ser mãe de uma geração de nascidos, as quais elas seguraram. Os

pais também as reconheciam como mães. Com a chegada da Maternidade, as mulheres foram

deixando de ter filho em casa. Ainda assim, os primeiros que nasceram na maternidade faziam

referência a parteira como mãe. Em Moita Verde foram relembradas: mãe Rosa, mãe dos

Campos, mãe Do Carmo e mãe Zaré.

Os  assim  chamados  desejos e  tentações na  gravidez  foram  colocados  como

compromissos que deveriam ser cumpridos, caso contrário, corria-se o risco de desencadear

em situações indesejadas.

 Alice - Essa menina nasceu morta, sabe como? O pessoal diz que é ilusão, mau costume,

essa menina nasceu morta por um desejo. Eu desejei comer camarão com farinha. Olhe

eu tava lavando roupa se eu tivesse desejado na casa dos outros ia dizer, mau costume,

mas eu tava lavando roupa. Assim que eu terminei de lavar roupa eu fui e tomei banho,

foi num dia de sábado o meu marido tinha ido para o centro vender carvão e fazer

compra; ele trouxe batata, eu gostava muito que era pra adoçar. Ai eu fui tomar banho

parece que eu tava vendo o camarão assim, aqueles camarão bem vermelhinho, eu desejei

comer com farinha naquele momento ali (sic).

Observação da parteira,  relembrou Alice:
 

Ela foi e disse:  “Alice o que foi que tu desejou comer?” Eu disse “nada”.  Só que ela

conhecia,  ela  não era boba nem nada,  que a criança nasceu com a boca aberta.  Não

minha filha, não negue não, você não quer dizer mais a menina tá mostrando, ela tá com

a boca aberta (sic). (sítio São José, 10/08/13).

A manifestação de sinais produzidos pelo corpo ocorria, ainda que este corpo fosse
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falecido; como também corpo produzia os sinais que alertavam para o momento de parir, a

boca enchia d’água salgada, as dores. Este era o momento de acionar a parteira, seja por meio

dos familiares, parentes ou conhecidos como foi o caso de Geralda do Beco do Escorrega,

Joana Calisto, Vera Lúcia do beco do picado. A parteira avisada, preparava a sua “bisaca” e o

que lhe era necessário: a Graça de Deus, as rezas, o apego aos Santos. Obtendo os resultados

esperados, as parteiras a cada parto eram consagradas.
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  Associação Quilombola

O modelo  de  associativismo passou a  ser  adotado como instrumentos  de diálogos

solicitados como requisito para o reconhecimento jurídico como “comunidade quilombola”. A

Associação da Comunidade Quilombola de Moita Verde  (ACQMV) foi fundada em 2005.

Para os seus membros, o seu papel vem sendo desenvolvido de modo a propiciar o diálogo

interno e o diálogo externo com poder público municipal, estadual e federal, pesquisadores e

parceiros.  A Associação não tem uma estrutura  física  destinada  especificamente  a  ela,  as

reuniões ocorrem na varanda da casa da presidente, localizada no sítio São Francisco I.

A  composição  do  quadro  da  diretoria  é  constituída  pelos  seguintes  membros:

presidenta,  Silvana  Rodrigues  dos  Anjos;  Vice-Presidente,  Ieda  da  Silva  Seabra  (Miúda);

secretária, Jucimara Tomé; tesoureiro, Eliandro da Silva dos Anjos ; juventude, Nicacia da

Silva dos Anjos e Carla Gabriela da Silva dos Anjos (Bia); Conselho Fiscal, Irenice Lima,

Maria das Dores dos Anjos (Dorinha) e Marluci Sieba. Tem cerca de 30 sócios. Note-se a

proeminência de membros da família Silva Anjos que mora no sítio São Francisco I na sua

organização.

A partir dos diálogos com o poder público municipal e os seus desdobramentos, foram

apontados como ponto positivo dentre as ações em curso, o projeto do Ministério das Cidades

no ano de 2010, o qual contempla construção e reforma de casas, área social, drenagem, lagoa

de  captação.  Também,  a  construção  de  dez  casas  por  meio  do  Governo  do  Estado.   As

opiniões relacionadas ao projeto do Ministério das Cidades foram as mais variadas. Muitos

alegaram  a  importância,  para  os  que  não  tinham  casa;  outros  não  concordaram  com  as

condições  das  moradias  alugadas,  destinadas  aos  que  teriam  suas  casas  reformadas,  não

aceitarem sair das suas casas para aguardarem em casas alugadas, pois não atendiam as suas

necessidades. Diante dos posicionamentos diversos em relação aos acontecimentos em Moita

Verde relacionados a projetos e atendimentos governamentais, a Associação vem agindo como

elo mediador.
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  Capítulo II - Mulheres e construção do espaço doméstico

Este  capítulo  trata  do  modelo  organizativo  no  contexto doméstico  construído  por

mulheres da comunidade quilombola de Moita Verde. Diante do campo onde foi realizada a

pesquisa etnográfica;  com cerca  de 447 moradores,  não  foi  uma tarefa fácil  eleger  quais

seriam as representações para realização do presente trabalho, para apresenta-las foram eleitas

três  representantes.  Neste  capítulo,  dou  conta  de  duas  dessas.  Uma  reconhecida  como

“guardiã  da  memória”  e  a  outra  como presidenta  da  Associação Quilombola.  Ambas  são

articuladoras de saberes da localidade onde mora, uma no campo religioso e outra no campo

institucionalizado  das  associações. Além  disso,  representam  trajetórias  geracionais  e  de

abertura de espaço de atuação feminina.

Em Moita  Verde o campo religioso gera articulações  com base familiar,  amigos e

devotos.  Atualmente,  essa  relação  foi  ampliada  envolvendo  órgãos  governamentais.  A

Associação  Quilombola  é  a  responsável  por  intermediar  a  articulação  e  o  diálogo  entre

familiares,  Estado,  Organizações  Não  Governamentais,  universitários  e  pesquisadores.  É

notável que no processo de articulação de Moita Verde as mulheres sempre tiveram o seu

espaço garantido, o qual tem como base o espaço doméstico.
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O sítio e a casa

 Em Moita  Verde,  o  sítio  é  o  espaço que  compreende as  casas,  quintal,  pocilgas,

terreiro. A casa é o local de moradia que comporta a família, composta de forma diversificada,

podendo ser mãe, pai, filhos, mães com os seus filhos, avós e netos, tia, tio e sobrinhos, dentre

outros. As acomodações são varanda27, sala, quartos, banheiro, cozinha. Nestes são realizadas

as práticas cotidianas, do descanso, preparo dos alimentos, organização de festividades.

A casa,  espaço  doméstico,  também pensado  como  campo  de  atuação  política  das

mulheres. Para isso nos inspiramos no trabalho de uma pesquisa de campo desenvolvido entre

1986 e 1989 na Vila São João, um bairro de trabalhadores do setor terciário (carroceiros,

motoristas, faxineiras, costureiras) a 7 km  do centro de Porto Alegre, de Claudia Fonseca

(1995), que colocou “seja ela justiceira ou aventureira, esperta ou boba... a mulher admirável

é aquela que sabe se mexer, seja trabalhando fora, limpando a casa, ou brigando para arrancar

o marido/ provedor dos braços de uma amante”. Desse modo, atentaremos para os projetos

das interlocutoras Nazaré Marques e Silvana, as quais serão melhores apresentadas a seguir;

pois seja qual for à situação, as mulheres têm agência e o poder está presente.

Os projetos das mulheres ou projetos femininos em Moita Verde trazem a dimensão do

gênero na sua constituição. Com isso, para compreensão da construção do gênero na realidade

estudada, consideramos as colocações de Brah (2006), relacionando gênero, raça e etnicidade,

de  que  os  feminismos  “negro”  e  “branco”  sejam  tratados  como  práticas  discursivas

relacionadas, não essencialistas e historicamente contingentes. Tratar de questões a respeito da

categoria de gênero implica no fato relacional entre homem e mulher, masculino e feminino,

os quais não devem ser analisados a partir da conotação biológica do “sexo” mas que devem

ser pensados a partir dos significados sociais e culturais que constroem essas categorias e

quais as suas implicações de acordo com o contexto. Para o caso de situações marcadas ainda

por  debates  etnicorraciais,  deve-se  também  atentar  para  o  contexto  em  questão,  da

diferenciação do discurso social enquanto categoria analítica ou de mobilização social, como

“gênero” e “raça” são relacionados, em que momento e em quais sentidos.

A partir  da  perspectiva  de  Sherry  Ortner  (2007)  acerca  das  suas  reflexões  sobre

“agência”  colocando  que  todo  ator  social  constituído  em ambiente  cultural  tem agência;

27 Apenas algumas casas possuem varanda, geralmente estas são construídas quando a casa está pronta, caracterizando um símbolo de
status, local privilegiado para descansar, receber visitas, observar quem circula pelos sítios. No quilombo de Moita Verde, no sítio São
Francisco, a varanda da casa de Dona Geralda, era bem conhecida.
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trataremos da operacionalidade desse conceito levando em consideração as mulheres de Moita

Verde, com base nas suas práticas cotidianas. Herzfeld (2008:10) conceituou esse nível da

análise de intimidade cultural como sendo o modo como as práticas e representações coletivas

que se dão e são questionadas no cotidiano.  Neste nível, torna-se perceptível a compreensão

delas  sobre  as  suas  condições  sociais  e  as  suas  intenções  para  pensar  em  mudanças,

colocando-se como agentes em busca de projetos ou “jogos sérios” que são apropriados por

elas,  sendo negociados  no espaço doméstico  e  no espaço público,  lançando mão seja  do

recorte de gênero que em alguns casos são agregados à identidade étnica. Vale ressaltar, que

as suas ações não são livres e sem restrições, pois estão envolvidas nas relações sociais e não

poderão agir fora delas. Conforme Ortner (2007:74):

“Mas os indivíduos/pessoas/sujeitos sempre estão inseridos em teias de relações, de

afeto ou de solidariedade, de poder ou de rivalidade, ou, muitas vezes, em alguma

mescla dos dois. Seja qual fora “agência” que pareçam “ter” como indivíduos, na

verdade se trata de algo que é sempre negociado interativamente.”

Para a autora, os projetos culturais são “jogos sérios”, implicados por metas culturais

organizadas acerca de relações locais de poder. Porém, atentar para que, tipo de projeto e

como  elas  estejam envolvidas  são  importantes  haja  vista  a  agência  no  sentido  de  poder

(organizada  no  eixo  de  dominação/resistência),  assim definida  pela  parte  dominante,  e  a

agência no sentido de uma lógica local para todos os atores envolvidos.

Com isso, pensar as mulheres de Moita Verde é compreender que a casa é também o

espaço onde assumem o compromisso das suas atividades domésticas e quando necessário

conciliam  com  mundos  externos;  seja  dentro  ou  fora  de  casa,  elas  estabelecem  os  seus

objetivos. No contexto em questão, a vida doméstica é o espaço onde as “mulheres valentes”

negociam relação e marcam posições.
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Espaço Doméstico e Política

As mulheres  que  foram acompanhadas  nos  espaços domésticos estão  inseridas  em

contextos  históricos  distintos.  A construção  do  gênero  como  mulher constituiu  uma

multiplicidade de atributos, alguns desses elencados da seguinte maneira: ser negra, morena,

quilombola,  não  ser  quilombola,  casada,  solteira,  ter  filhos,  ser  trabalhadora  no  mercado

formal, trabalhadora no mercado informal, dona de casa, estudante, parteira.

Dentre os referencias usados para afirma-se como mulher o elemento étnico racial

estar presente na autodefinição; como também a atribuição “moradora do rio dos negros” por

parte de moradores do entorno, com práticas discursivas distintivas de que ser nascida e criada

numa localidade periférica negra traz na trajetória dessas mulheres marcas de estigmas que

para Goffman, (1975) “é usado em referência a um atributo profundamente depreciativo...”. É

importante  destacar  que  o  atributo  em  si  pode  ter  conotações  variadas  de  estigma  ou

normalidade, porém deve-se atentar para as relações em que estes atributos são empregados e

quais os significados. Com isso, as depreciações de cunho racista produzidas por moradores

do entorno foram resignificadas por mulheres que passaram a se construir como mulheres

negras e  quilombolas,  implicadas  em  uma  nova  identidade  que  passam  a  operar  como

símbolos de autoestima, garra, resistência, na atual conjuntura política, como ação afirmativa.

Para  pensar  o  processo  de  mudanças  das  mulheres  da  associação  quilombola  na

construção do gênero que se constitui junto à “raça” e “etnia”, que lhes fazem repensar sobre

as suas atuações em contexto local,  municipal,  estadual e nacional,  recorre-se, a partir  de

Spivak (1994), ao tratar da produção da “história alternativa”, de que as narrativas históricas

são  negociadas.  Atentar  para  “se  o  sujeito  privilegiado  promovido  por  estes  códigos  foi

mascarado como sujeito de uma história alternativa,  devemos refletir  sobre como ele está

escrito,  em vez de simplesmente ler  sua  máscara como verdade histórica” (idem: p.188).

Desse modo, compreendemos que as mulheres quilombolas por meio da Associação, atuam

em busca de projetos, como sujeitos que passam a negociar os seus interesses e o do grupo,

estão  repensando  as  suas  realidades  por  meio  de  mecanismos  que  lhes  conferem

representatividade e legitimidade de modo a protagonizarem as suas realidades como sendo

sujeitos de direitos.

Com isso, deve-se atentar para o contexto em questão, da diferenciação do discurso
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social  enquanto  categoria  analítica  ou  de  mobilização  social,  como  gênero  e  “raça”  são

relacionados. Então, mesmo as mulheres quilombolas não estando em uma organização de

cunho exclusivamente feminista, as suas práticas se relacionam com uma nova posição social

da mulher, que em nível local obedece a fluxos e disjunções. 

Em  primeiro  lugar,  as  pessoas,  a  máquina,  o  dinheiro,  as  imagens  e  as  ideias
atualmente seguem cada vez mais rumos não isomórficos: naturalmente, em todas as
épocas da história humana, sempre houve algumas disjunções entre os fluxos dessas
ideias,  entretanto,  a  própria velocidade,  a  escala e  o volume de cada um desses
fluxos atualmente é tão grande que as disjunções se tornam fundamentais para a
política cultural global. (Appadurai, 1999).

De  um  ponto  de  vista  local,  estando  à  associação  quilombola  imbuída  de

responsabilidades  para  com  a  comunidade,  como  atuam  as  mulheres  representantes  da

associação? Colocando-se como agente em busca de projetos ou “jogos sérios” (Ortner, 2007)

que são apropriados por elas conseguem negociar com os limites domésticos, o protagonismo

no espaço público, legitimado pela identidade de mulher negra pertencente a um grupo étnico.

Vale ressaltar que as suas ações não são livres e sem restrições, pois estão envolvidas nas

relações sociais. 

A partir  das  relações  estabelecidas  com as  minhas  interlocutoras,  sendo  pensadas

enquanto sujeitos políticos, nos propomos a pensar como se constitui o processo de atuação

política28 das mulheres de Moita Verde. Conforme (Barnes, 2009): “procurar, onde quer que

possamos encontrá-los, os processos por meio dos quais indivíduos e grupos tentam mobilizar

apoio para seus vários objetivos e,  nesse sentido,  influenciar as atitudes e ações dos seus

seguidores”.  Para tanto nos detemos as suas ações vinculadas ao espaço doméstico e seu

entorno.

Ainda  que  não  haja  organização  em  Moita  Verde  que  se  coloque  como  uma

organização exclusiva para mulheres; elas estão articuladas a nível local, dialogam em níveis

nacionais  e  internacionais,  acontecendo um “rápido fluxo dos  discursos  e  das  práticas  de

gênero através das fronteiras nacionais” (Thayer, 2001.p.3). Este é o caso para os encontros de

mulheres, mulheres  negras, em referência a datas como 25 de julho29. O segmento no qual

estão inseridas realiza eventos específicos para a sua realidade,  como foi o I encontro de

mulheres quilombolas30 em Brasília, no mês de maio de 2014. 

28 “Os processos políticos de nível mais baixo ou de nível local ocorrem dentro de instituições que preenche muitas funções que não são
políticas” (Barnes, 2009:p.172).
29 O dia 25 de julho, marco internacional de luta e resistência da mulher negra, foi escolhido durante o I encontro de mulheres negras
latinoamericanas e caribenha, em 1992, para chamar a atenção às demandas e necessidades nas vidas das mulheres negras da América
Latina e do Caribe. http://www.camtra.org.br/pt/noticias/54-25-de-julho-dia-da-mulher-negra-latino-americana-e-caribenha.
30 http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=3859
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As mulheres de Moita Verde,  envolvidas e inseridas em atividades de Políticas de

Promoção da Igualdade Racial dialogam com mulheres de outras localidades e realidades, no

processo de formação com mulheres que estão em outros contextos, mulheres negras, pardas e

brancas,  militantes  do  movimento  negro  e  quilombola,  lideranças  e  representantes

governamentais chefes de estado que contribuem para a representação das mulheres em outros

campos. Encontros, conferências, reuniões, propiciam o fluxo dos discursos que estabelecem

certa “transnacionalização da esfera discursiva”, na qual o efeito da comunicação estabelece a

comunicação em rede, as reivindicações, necessidades, interesses projetados e adaptados a

cada contexto.

A transnacionalização da esfera discursiva que Nancy Fraser chama de “o social”.
Nesse processo foi criado um “público” feminista diferenciado, que passa por cima
de  divisões  nacionais,  linguísticas,  culturais,  de  classe,  de  raça,  de  comunidade,
urbana ou rural e outras. (Thayer, 2001.p.9).

Os “fluxos dos discursos” das mulheres negras, com as condicionantes de “raça” e

“etnia”, em contextos diferenciados, geram os seus eixos norteadores em comum e as suas

demandas  específicas.  “O  desejo  de  liberdade  desponta  como  o  objetivo  comum  que

engendrou  encaminhamentos  particulares:  para  as  mulheres  brancas  a  luta  contra  o  jugo

patriarcal,  para as negras a luta contra o jugo colonial,  a escravidão e o racismo que lhe

correspondeu” (Carneiro, s/d:p.5).

Para  o  caso  do  contexto  de  atuação  doméstica,  este  é  um espaço  a  muito  tempo

liderado por mulheres. No processo de construção do gênero, no período colonial brasileiro, o

acesso das mulheres negras a casa ocorreu na condição de escrava, ama de leite e etc. Apesar

de ser a “dona da casa” ser marco reconhecido com significados de liberdade e direitos civis,

não livraram as mulheres negras do “matriarcado da miséria” (Carneiro) da manutenção da

família sobre a sua total responsabilidade e sem condições econômicas. Com isso, por sua

organização  e  articulação  recente  com  campos  políticos  mais  amplos,  consideraremos  o

espaço doméstico como sendo não destituídos de política. 

Ao politizar as desigualdades de gênero, o feminismo transforma as mulheres em

novos sujeitos políticos. Essa condição faz com esses sujeitos assumam, a partir do

lugar  em  que  estão  inseridos,  diversos  olhares  que  desencadeiam  processos

particulares subjacentes na luta de cada grupo particular. (Carneiro, s/d:p.26)
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A política das associações tem como forma de atuação a nível local, ao final, atender

os anseios e as necessidades das famílias que nesta se agregam. Ao mesmo tempo, também

gera um outro espaço de atuação na relação com o poder público. A duplicidade de papeis

relacionada para a presidente da associação, por exemplo, evidência a articulação em atender

as necessidades da comunidade enquanto unidade representativa, e dos sujeitos que são seu

pai, esposo, filho.

Baseado então numa realidade local que dialoga com uma realidade a nível nacional, o

que é um estimulo as mulheres,  a ocupação de determinados espaços enquanto lideranças

institucionalizadas não modifica a importância do mundo doméstico para as mulheres, em

especial no que diz respeito às suas negociações para conciliá-lo, com as agendas externas, de

ter com quem deixar os filhos, de não entrar em conflito com os maridos por precisar se

ausentar de casa por mais de um dia, ter com que deixar aos os parentes idosos e doentes, para

participar de conferências, encontros nacionais.
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Trajetórias Femininas

O processo de construção na relação pesquisadora/interlocutora ocorreu estabelecendo

diálogo para condução das entrevistas feitas em suas casas, contando sempre com a ajuda de

outras pessoas que também ajudaram a construir as narrativas. Na construção das trajetórias,

Bourdieu (2006) colocou a atenção às armadilhas da “ilusão biográfica”, sendo importante

perceber que não se tratam de histórias lineares, nem coerentes, mas de levar em consideração

nesse  processo  de  construção  de  narrativas  os  seus  contextos  e  descontinuidades  e  que

coerência é feita da geração de entrevistas.

As trajetórias das interlocutoras foram observadas de acordo com o contexto em que

cada uma estava inserida. Foi importante para conduzir os seus processos de aprendizado e a

sua  atuação  no  cotidiano.  Os  saberes  de  família  foram  operados  na  transmissão  do

aprendizado prático, das rezas, repassados de mãe para filha. É importante lembrar que as

redes sociais (Barnes, 2009) podem ter configurações diferenciadas dentro dos grupos, o que

nos possibilitou identificar não só liderança institucionalizada, mas o surgimento de outras

lideranças. O aprendizado foi estabelecido e apresentado de formas diferenciadas.

Diante  das  motivações  para  escolha  das  interlocutoras,  os  desdobramentos  foram

colocados e definidos em campo pelas condições que este proporcionou, mas também por

interesses em ter uma dimensão comparativa do mundo das mulheres, entendendo quais as

lideranças eram  encontradas  em  diferentes  sítios.  Fatores  importantes  para  pensar  os

contextos e os tipos de lideranças femininas que cada um deles proporcionou. 

Nazaré Marques de Moura (Zaré) como interlocutora possibilitou o diálogo com a

referência feminina de Moita Verde, sendo ela uma das mais velhas e lúcidas, aos 99 anos de

idade, com cinco filhos, vinte e cinco netos e vinte bisnetos.  A sua disposição para conversar

e  sempre  se  dispor  a  dar  informações  a  quem  a  procura  é  conhecida.  Estes  elementos

colaboraram para o momento em que busquei informações sobre os primeiros moradores de

Moita Verde, ainda em 2011, quando estava no processo de fazer a monografia para conclusão

do curso de Ciências Sociais (Rocha, 2011). Foi ela a mulher indicada tanto no sítio onde

mora,  como nos outros,  que teria  condições  de fornecer  essas  informações referentes  aos

primeiros moradores. Neste sentido, pode ser pensada como uma “especialista da memória”

local (Le Goff, 2003: p.425).
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Além das informações que pode fornecer em relação à história mais ampla do local, as

suas experiências e práticas como parteira e rezadeira foram percebidas como marcos que

demonstraram a amplitude do seu envolvimento nas relações sociais com todos do local, seja

no nascimento ou na cura de males. Ainda que as suas práticas não fossem utilizada por todos,

é certo que eles sabiam a quem referendar para serem atendidos ou para dizer quem estava

apto a realizar determinadas tarefas. 

Para tanto focarei no fato de atualmente ser Zaré uma liderança religiosa, da vertente

católica, responsável por dar prosseguimento à reza do mês de maio, momento absorvente

(Geertz, 1978) para a comunidade. Neste caso, realizar a reza não está limitado a ceder o

espaço físico da casa para que o ato religioso possa acontecer e manter-se na dimensão em

que  vem sendo  propagado  por  cinquenta  e  três  anos,  mas  também em acionar  redes  de

mobilização. 

A matriarca Zaré, do sítio São Pedro, da família Silva, na entrevista concedida por ela

em  sua  casa,  nos  proporcionou  percorrer  parte  de  sua  vida  com  ênfase  no  campo  da

religiosidade católica, projeto no qual está envolvida e é reconhecida pelo grupo por ser a

responsável pela reza do mês de maio.

O seu ponto de partida narrativo foi à aliança matrimonial com Moises Crispiniano

dos Santos que provocou a sua saída de Capoeiras para Moita Verde, constituindo família. A

referência feita às terras onde mora remete a Mané Jorge, o qual comprou as terras e que

deixou como herança para os seus filhos. Relembra o modelo de família no qual foi criada: ela

e um irmão criado pelo pai, e uma irmã criada pela madrinha, quando sua mãe veio a falecer. 

No  momento  das  entrevistas,  as  narrativas  de  Zaré  recuperaram  o  processo  de

ocupação das terras,  tendo como dono Mané Jorge e os  seus  herdeiros  Crispiniano,  João

Jorge, Tomé, Eneias.  “Nós somos tudo herdeiro deles, eles morreram, ficou pra família”

(Dona Nazaré, sítio São Pedro. 2011). 

As suas  lembranças  foram também orientadas  por  datas,  quando falou  do período

de1960, em que a cidade não tinha muitas instalações, porém Passagem de Areia tinha uma

igreja  e  o  deslocamento  para  ter  acesso à  feira  de Macaíba  era  feito  pelas  veredas.  Este

período também foi marcado pela morte do seu esposo. Em homenagem a ele passou a fazer

no sítio em que mora lugar da reza do mês de maio.

Antes de 1960, só era Passagem de Areia era muito falada, quando eu cheguei só tinha
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aquela Igreja em passagem de Areia, é velha. Nada tinha em Parnamirim. Se faz feira em

Macaíba ou em Natal, ia por dentro do mato andando, a gente tinha vereda. É por isso

que tenho dor nos pés, eu sinto tanta dor nos pés; pra Vera Cruz, Monte Alegre, já sofri

tanto com água e lava roupa.  Foi  uma benção de Deus,  eu dizia,  eu ainda moro no

agreste. Aí as meninas dizia como se seu pai não vai comprar, ai apareceu um rapaz...

[risos] (sic). (Dona Nazaré. Sítio São Pedro, 03/10/2011).

As narrativas de sofrimento foram remetidas em dois momentos: quando morava com

o pai e os irmãos, contou do sofrimento de necessidade por falta de água, do período que

trabalhou para os seus tios na enxada e raspando mandioca; das dificuldades em ter comida,

disse que passou muita fome. Quando ficou viúva, temia que os filhos viessem a passar pela

mesma situação. Com isso, chegou a trabalhar em duas casas, plantou macaxeira, algodão,

milho, fez roça pra poder fazer farinha, plantou banana no paú (areia mole na beira do rio),

fez cacimba de onde tirou água para beber, carregava água na lata e no rio lavou roupa de

ganho. “Fiz muito com essas mãos que Deus me deu.”. (Dona Nazaré. Sítio São Pedro, 03/10/

2011).
Falou do tempo em que foi parteira curiosa, aprendizado que foi repassado, por uma

moradora de Moita Verde, no tempo de Passagem de Areia, conhecida por Dona Rosa. Dona

Nazaré foi parteira curiosa,  aprendeu com Rosa a “pegar menino”.  Contou orgulhosa dos

vinte e cinco meninos que pegou, só no sítio onde mora.

Eu era  parteira  curiosa.  Sei  por  que  se  tem  uma mulher...  eu  já  aprendi  com uma

velhinha dona desse terreno(ao lado) aí que se chamava dona Rosa ela pegava menino

que só, eu contei sabe quantos? foi 25 só daqui mesmo, quase que eu vou, tinha um povo

chamado João Fernandes que tinha uma filha que era parteira curiosa ai ela ... mas eu

não sabia ler eu não fui não, mas ela pelejou pra eu ir ,era só como era a arrumação que

eu fazia: quando eu chegava, a mulher botava a perna assim, chega Dona Nazaré que o

menino  tá  nascendo.  Era  assim já  pensasse.  25  eu  cortei.  (...)  O  derradeiro  foi  uma

menina que se criou-se aqui que a mãe não tinha onde eu dei uma morada na casa de

tabua a velhinha morreu mas já deixo eles casados de ela teve 10 filhos morava lá do

outro lado mas pra lá acolá em cima. O meu mais caçula era brabo não queria que eu

67



fosse mas eu fui a foi o tempo que ela engravidou de novo e eu falei ao marido dela que

não ia pegar mais não menino tem uma queixa. (...) Eu não gosto da senhora por que não

me pegou. Ai eu deixei (sic). (Dona Nazaré. Sítio São Pedro, 03/10/ 2011). 

A reza  do mês de  maio  é  um ato  de fé.  Devoção em homenagem a Santa  Nossa

Senhora que apareceu como prática religiosa realizada por Dona Lurdes e Terceira, ambas

parentes de Moises Crispiniano. Quando elas faleceram, dona Nazaré passou a assumir  o

projeto religioso. Ficou responsável por realizar as rezas do mês Mariano (mês de maio), no

qual no dia vinte e quatro a homenagem é feita ao seu falecido esposo. 

Uma coisa boa, aqui toda vida foi bom, hoje a gente tá achando ruim, na época da gente

não tinha vagabundo, na época da gente se dormia de baixo de um pé de cajueiro do

lado, no terreiro de fora num pé de pau. Se a gente vai fazer uma brincadeira, o povo

acaba, a gente saia lá em tia Lurdes, tia Terceira, rezando a procissão. Em dezembro era

Santa Luzia, em janeiro São Sebastião. Saía rezando, pedido esmola pro santo nas casas.

Feita a procissão quando era dia de Santa Luzia fazia a novena, era fazia um terço,

quando terminava fazia um forró, um velho tocando a rabeca, todo mundo dançando no

meio do terreiro, nunca teve briga. Era a noite toda, não tinha confusão, era bom demais

naquele tempo, essas lata de leite feita candeeiro com luz de candeeiro não era energia

como hoje não. Botava num pavio querosene ascendia alumiava tinha o Boi de Reis.

Tinha gente até de Passagem de Areia. Zé Vaqueiro, Dos Anjos e Do Ô. Eu era menina

de 12 anos. (...) A reza do mês de maio é lá em Zaré, reza o terço canta os benditos, ela

vai de 01 a 31 de maio, às sete horas pode ir. Todo mundo na derradeira noite faz a festa,

tem uma brincadeirinha, faz a fogueira, queima as flores. Zaré é cunhada de mãe. Era as

moça velha que fazia, ela era menina quando fazia a procissão. Os jovens tem vez que

vai, tem vez que não. Eu só tenho gosto de andar quando vou pra Capoeiras dos Negos

vê meu povo. Ando passeio, tem minha cunhada Marta, nas Trairas, minha tia Lurdes, o

pai que faleceu (sic). (Dorinha. Sítio São Francisco I, 29/09/2011).

Nas palavras de Dona Nazaré:
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A reza do mês de maio é por que ele morreu em 24 de maio de 1960 desde lá pra cá, e

Miúda sabe ler e as meninas. Nós vamos rezar nos mês de maio quando for no dia 24

reza, pra ele, aí até hoje nós reza, enquanto eu existir nós reza, depois que eu acabar...

mas é gosto meu, eu só fiz por que ela sabia ler (sic). (Dona Nazaré. Sítio São Pedro,

03/10/2011).
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Ao observar  os  papeis  realizados  por  filhas,  netas  e  bisnetas  de  Dona  Nazaré,  é

perceptível que os saberes de família são repassados a cada geração. Atualmente elas são

responsáveis pela organização da reza do mês de maio, porém tudo passa pelo consentimento

da matriarca Zaré. Dessa forma, o ritual contou com a reza do terço, o canto dos benditos e os

mistérios31.

Foi possível observar no último dia da reza, o dia trinta e um de maio de 2013, os

papeis  distintos  entre  homens  e  mulheres.  No  interior  da  casa  de  Dona  Nazaré,

especificamente na sala, preparada com ornamentação no teto com tiras de papel em cor azul

e branco, cores referentes a Nossa Senhora. Com o altar localizado no centro da sala, aos

poucos as mulheres foram ocupando os espaços. Os homens, a maioria da família, ficaram

concentrados no terreiro em pé, sentados, conversando. A fogueira que estava queimando foi

feita por um dos filhos de Zaré.  À medida que as mulheres rezavam, os homens soltaram

fogos. No término da reza, as flores usadas no altar foram juntas durante todo o mês e foram

levadas pelas crianças e queimadas na fogueira. 

É interessante perceber o poder de mobilização da família para executar as tarefas

necessárias para a realização do evento, o compromisso que é iniciado enquanto são crianças.

31 “Os  benditos  são  cantos  religiosos  com  que  são  acompanhadas  as  procissões  e,  outrora  as  visitas  do  Santíssimo”.
http://www.religiosidadepopular.uaivip.com.br/benditos.htmMistérios: compõe as cinco divisões do terço que são, os quais são anunciados
com a reza do “Pai Nosso”.
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Promover e compartilhar da devoção no sítio São Pedro, na reza do mês de maio,

compreende  a  expectativa  do  envolvimento  da  família,  presença  dos  amigos,  pessoas

próximas etc. Se é possível pensar a sociabilidade como política, seu ganho está em promover

práticas  e  sensos  de  pertencimento  e  de  comunidade.  Como  forma  de  retribuição  pela

realização do momento a ação de reciprocidade, ocorre com os presentes oferecidos para os

aniversariantes do mês mariano (mês de maio) e para as mulheres em respeito e consideração

a presença no evento. Nesse caso, a propagação de boas referências garante a presença das

pessoas e consequentemente a continuidade da realização do ato de fé, social e culturalmente.

O projeto na vida religiosa para Dona Nazaré foi fruto das relações estabelecidas com

mulheres  da  família  do  seu  esposo,  tornando-se  sucessora,  de  um projeto  de  família,  na

“intimidade  cultural”  de  uma representação  coletiva,  a  do  vínculo  religioso.  Este  projeto

fundamentado pela relação matrimonial, no contexto em que práticas religiosas são mantidas

no  espaço  doméstico,  saberes  que  foram  constituídos  no  aprendizado  prático  da  vida

cotidiana. Nós sítios em Moita Verde, não há Igreja. O espaço institucionalizado não foi, no

entanto, impeditivo, a ação de intervenção das mulheres, os seus arranjos, e agência, foram

acionados para a construção de um espaço e ações práticas. O discurso religioso em Moita

Verde  é  mobilizador  tanto  das  relações  de  parentesco,  como  do  processo  de  emergência

étnica.  Sendo  Moita  Verde  considerada  uma  comunidade  quilombola  na  última  década,

ocorreu à ampliação das relações envolvidas no evento, como a participação de pesquisadores

e representantes do governo, etc.

A senhora Nazaré, vista como uma “Mulher Valente”, consolidados a permanência da

prática  religiosa  e  o  seu  reconhecimento.  Nas  relações  familiares,  os  homens  têm a  sua
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participação, para o caso específico eles se relacionam contribuindo na realização, no entanto,

o protagonismo é feminino. Buscar, criar espaços, ou situações as quais demanda da agência

das mulheres, é se construir enquanto mulher sujeito de direitos.

No contexto em que estar inserida, seus saberes se constituem no aprendizado prático

da vida cotidiana. O campo religioso é um deles. Assumir o compromisso com a religiosidade

faz parte do projeto de Dona Nazaré. Quando jovem, não costumava participar das missas na

igreja.  Durante o mês de maio,  a Santa da Igreja é levada a sua casa,  esse procedimento

fazendo parte dos ritos religiosos onde as mulheres levam a imagem da Santa e realizam uma

ação coletiva.

Silvana  Rodrigues  dos  Anjos,  enquanto  interlocutora,  configura  o  modo  como  se

constituiu a minha entrada em campo, inicialmente como militante do Movimento Negro. Só

depois, passei a atuar como pesquisadora32. Além disso, Silvana representa o perfil que estuda

em faculdade e se politiza do ponto de vista institucional. É solteira, mora com o seu filho

Jamil,  trabalha  no Centro de Referência  em Assistência  Social  (CRAS),  no município de

Parnamirim - RN, é militante do Movimento Negro e integrante da Coordenação Estadual de

Quilombos (COEQ/RN).

Silvana,  a  presidente  da  Associação,  representa  uma  liderança  institucionalizada.

Porém, queremos enfatizar que a vida nos sítios de Moita Verde,  possibilita aprendizados

diferenciados. Durante boa parte da sua juventude, Silvana acompanhou a sua mãe no seu

trabalho como empregada doméstica morou com famílias de advogados, médicos. Durante

esse período, as referências para localizar os seus familiares eram os parentes que moravam

em  Moita  Verde.  No  processo  de  emergência  étnica,  quando  Moita  Verde  passa  a  ser

reconhecida como Comunidade Quilombola,  Silvana havia retomado ao local de moradia.

Passou a ser a representante da comunidade, acompanhando as agendas do Movimento Negro.

Moita  Verde,  enquanto  território  organizado por  sítios  têm as  suas  regras  locais  e

organização estabelecida com base no parentesco; onde o mais velho, responsável pelo sítio,

orienta e toma decisões. 

O  processo  quilombola  exige  um  formato  de  organização  institucionalizado,  no

modelo  de  Associação.  Com  isso,  Silvana  passa  a  lançar  mão  de  um  projeto

institucionalizado, adequando-se as demandas de emergência étnica.

32 Ressalto que para além da relação no campo da pesquisa, estabelecemos uma relação de compadrio, sendo ela madrinha da minha filha
Ágata Flor.
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Ao tratar  das  formas  de  atuação  da  associação  é  que  ela  lança  mão  da  memória

genealógica para  enfatizar  e  afirmar  a  presença  dos  familiares,  enquanto  família  negra e,

agora, quilombola. Ela fez referência ao primeiro morador do local que comprou as terras,

como sendo Papai Jorge, falando da sua avó Dona Geralda, dos seus pais Silvano dos Anjos e

Maria Lúcia e do seu filho Jamil, localizando alguns tios e primos.

Lançar o quadro de composição dos membros da Associação foi tarefa inicial para dar

o panorama de como são estabelecidas as redes de relações internas ao grupo. Com isso, foi

possível  observar  que  a  participação  nas  relações  institucionalizadas  de  Moita  Verde  é

mantida por maior parte dos moradores do sítio São Francisco e da família de Silvana, que

compõem a maior parte dos cargos. Neste contexto, não observei nem tive informações a

respeito dos seus familiares com a vida nos moldes institucionais. 

G: O que lhe levou a participar da associação?

S: A gente nem sabia o que era quilombola e se era... então, em 2005 através de Genildo

que trabalhava no aeroporto, aonde a gente tinha dois primos que também trabalhava lá,

os  meninos  tudo  negão,  igualmente  a  Genildo.  Aí  ele  perguntou  onde  os  meninos

moravam, disseram que era em determinado local e ele teve a vontade de conhecer esse

local pelo histórico, né? De só morar preto, de ter todo esse laço familiar. (...) Quando

Genildo veio a primeira vez conheceu e tal, voltou com um primo da gente dizendo que

em Parnamirim no centro tinha uma atividade, que lá tinha uns direitos pra gente e que

a gente fosse lá. Nesse momento, foi eu, minha prima Ana Carla, minha tia Dorinha e

uma  pessoa  da  comunidade  chamada  por  Nilo,  ai  começou  aquela  discussão  sobre

quilombola, que era bem na época da I conferência de Igualdade Racial. Tendo em vista

que Genildo era da Kilombo, uma ONG que participava e tinha esse trabalho no RN. Ai

a gente saiu delegado pra estadual foi outro processo que a gente nem sabia o que era

conferência, o que era ser delegado foi uma descoberta, o que é quilombo (sic). (sítio São

Francisco I, 11/08/13).

Diante das anotações, das vivências com Silvana, os dados foram construídos a partir

de uma atuação no campo político institucionalizado. Esta função, a nível externo, refere-se a
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sua participação e negociação com o poder público do município, no campo de participação

das  instituições  reuniões,  encontros,  conferência  etc.  O associativismo dialoga  com esses

espaços; ser e manter-se enquanto tal representante requer habilidades e posicionamentos. O

falar e o fazer constroem este cenário.

O projeto  assumido  por  parte  das  mulheres  de  Moita  Verde  em realizar  as  ações

inerentes  aos  objetivos  e  metas  da  Associação  Quilombola  de  Moita  Verde  (ACQMV),

constitui  um campo  de  atuação  feminina.  Com  isso,  ocorrem  às  lutas  pessoais,  família,

comunidade, as relações envolvem atores e situações externas.  Durante o período eleitoral,

para as candidaturas de prefeito e vereador no ano de 2012, o município de Parnamirim, assim

como outras cidades e municípios, foi envolvido na lógica eleitoral. Moita Verde também foi

envolvida neste cenário, acentuando certas relações de conflitos, quando as fronteiras ficaram

visivelmente delimitadas.

O cenário do período eleitoral  das  eleições  para vereador  e  prefeito  propiciou  em

Moita  Verde  uma  arena  com  posicionamentos,  conflitos,  discursos  e  práticas.  O  uso  de

símbolos e emblemas foi utilizado para acirrar as disputas e demarcar territórios. Durante esse

período,  as  preferências  pelos  candidatos  e  partidos  que  disputaram a campanha emergiu

como fronteiras entre  os  sítios.  Na entrada da Rua Mar da Galiléia,  bandeiras verdes,  no

conjunto Jockey Club, bandeiras vermelhas. Na entrada do sítio São Francisco, na casa de

Dona  Dorinha,  ficavam  as  hastes  das  bandeiras.  Elas  eram  retiradas  durante  a  semana,

mantidas durante o final de semana.

O envolvimento na campanha eleitoral  ocorreu com convites para participação em

caminhadas,  comícios,  com  ênfase  na  juventude  como  articuladora  dos  partidos.  Os

posicionamentos foram os mais diversos, reforçando a não homogeneidade das decisões entre

os moradores; formando grupos que apoiaram candidaturas opostas; como também a postura

de não apoiar nenhuma das candidaturas. O perfil expressivo dos envolvidos foi de mulheres e

jovens. O sítio dos Tomé compartilhou do mesmo pensamento de Dona Dorinha, moradora do

sítio São Francisco, que se opôs ao posicionamento de Gabriela dos Anjos e Nicacia do sítio

São  Francisco.  Silvana,  do  sítio  São  Francisco,  optou  por  não  apoiar  nenhuma  das

candidaturas. 

As meninas que votam no pastor da sua Igreja reforçam que a noção de comunidade

não é homogênea, que muitos projetos políticos estão em curso. Em situações de disputas, os

posicionamentos são exacerbados, ressaltando as lideranças institucionalizadas, apresentando
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novas lideranças. Parte dos eleitores aproveitou a ocasião para apresentar seus candidatos.

Houve caso em que a identidade étnica foi acionada, que era quilombola e fez o convite a

outros que se consideravam quilombola para participarem da reunião que estava convocando.

No cenário da campanha política, houve outros sítios e casas que não tiveram o envolvimento

atuante na associação, chamadas para  reuniões, conversas com outros candidatos.

No processo de comunicação, símbolos e códigos do cotidiano tornam-se emblemas;

assim como expressões proferidas com frequência como: “Não voto por amizade”; “Ele não

dá nada! Num dá então, eu quero que ele perda!”; “vai dar certo...? Agora não, já tá em cima”;

“não se faz política com emoção. Só quem faz são os candidatos, emoção você tem com sua

mulher.” O tempo da política envolve a todos e todas, e não passa despercebido. 

O projeto da presidente da associação de não vincular-se com o apoio a nenhuma das

candidaturas, gerou um discurso comunicativo de grande abrangência, com a mobilização de

alguns  candidatos  a  vereador,  ligados  a  candidatura  do  prefeito  que  Gabriela  e  Nicacia

apoiaram33.  Com isso,  foi  oferecido um almoço em sua casa.  Após o almoço com alguns

candidatos  (03/10/2012),  Silvana  informou que um dos candidatos  que  estava  no almoço

“pulou34”.   Está  situação gerou uma “linguagem emocional” verbalizada  com indignação,

insatisfação,  choro;  com  isso  houve  uma  nova  mobilização  com  suas  primas,  para  uma

posição diante da situação. “Assim, a linguagem emocional não é apenas “sentimento”, mas

um veículo para as relações sociais e também um juízo sobre o mundo. As emoções são, pois,

avaliações ou juízos de valor e, nesse sentido, elementos essenciais da inteligência humana”.

(Jimeno, 2010: p.114). O efeito dessa linguagem constrói uma versão compartilhada que se

propaga como “compartilhamento da verdade” (Jimeno, 2010).

No dia das eleições,  Moita  Verde ficou bem movimentada,  com idas  e vindas dos

eleitores. Para votar, foram caminhando, de bicicleta, moto ou carro. Os eleitores envolvidos

num “terreno político em disputa” têm o poder de direcionar o rumo da disputa no momento

da escolha do voto. Foi no momento da votação que alguns eleitores “pularam”, apoiando

durante toda a campanha e não votando ao final no candidato que se apoiou. Os candidatos a

prefeitos eram identificados pelo número 12 e 45. A noite foi dada a notícia que o candidato

eleito fora o de número 12. Parte dos moradores comemorou chamando de “a vitória”.

33 O candidato a prefeito apoiado por elas foi Mauricio Marques do PDT, e o candidato a vereador, o pastor Sandorval, também pastor da
igreja que elas frequentam.
34 Expressão para fazer referência ao candidato que muda o apoio da candidatura; nesse caso houve a mudança de apoio ao candidato a
prefeito.
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Após o resultado final das eleições, o cenário da campanha eleitoral foi desmontado,

os  símbolos,  cores  e  emblemas,  foram  descartados,  as  bandeiras  foram  retiradas

permanentemente, os cartazes também, os símbolos foram silenciados, alguns dos conflitos

explícitos foram adormecidos.
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Caminhada das Mulheres

As  relações  estabelecidas  dentro  e  fora  de  Moita  Verde,  no  período  eleitoral  das

candidaturas  de  vereador  e  prefeito  no  ano  de  2012,  contaram  com  envolvimento  dos

moradores dos sítios. Acompanhei de perto Silvana e suas primas Nicacia Silva dos Anjos e

Gabriela  Silva  dos  Anjos.  Para  o  momento,  trarei  como  referência  a  “caminhada  das

mulheres”  como  exemplo  de  agência  política  das  mulheres  de  Moita  Verde  e  o  uso  da

“linguagem emocional” (Jimeno, 2010) como veículo mobilizador.

O  ponto  de  partida  da  “caminhada”  apareceu  como  momento  de  exercício  para

articulação  e  mobilização,  em busca  de  transporte  para  o  deslocamento  para  o  ponto  de

concentração; como também o exercício para acionar as redes de relações fazendo o convite

às mulheres dentro e fora dos sítios. Fui convidada por Silvana.  

A mobilização para a caminhada ocorreu com a formação de grupos que tinham os

seus candidatos a vereador, estes apoiaram o candidato a prefeito do Partido Democrático

Trabalhista (PDT). A comissão em que Silvana Rodrigues35 participou foi composta por ela

representando Moita Verde, acionou as suas redes que foi ampliada para além dos moradores

da comunidade quilombola; as outras mobilizadoras faziam parte da Igreja Evangélica Ciclo

da Fé, que teve o Pastor como candidato a vereador filiado ao PDT. Dentre os representantes

da  Igreja,  participaram as  primas de Silvana Rodrigues,  Nicácia  Silva dos  Anjos  e  Carla

Gabriela Silva. No caso delas, a mobilização foi mais voltada para os membros da Igreja

Evangélica.

O momento que antecedeu a caminhada, onde a vinculação política foi demonstrada

por  códigos  e  símbolos  que  foram expostos  como bandeiras  e  roupas  com as  cores  dos

partidos, possibilitou a identificação dos partidos, candidatos e dos apoiadores. Para aquele

momento,  optei  por  usar roupa de cor  branca (acreditando não ser a  cor  de nenhum dos

partidos). Porém, a formação da caminhada se deu por alas, e havia sim, uma ala representada

pela  cor  branca.  No  entanto,  estava  envolvida  com as  representantes  de  Moita  Verde,  a

maioria usou vermelho. Compreendo que não há neutralidade, em especial no contexto em

específico.

35 Silvana Rodrigues colocou que estava participando da caminhada, porém não tinha candidato a vereador. No entanto, no dia da
caminhada, estava vestida com uma camisa de cor vermelha com o símbolo do Partido dos Trabalhadores, acompanhada pelo seu filho
Jamil que levou a bandeira do PT.
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O desenho da caminhada foi estruturado de forma hierarquizada. O ponto de partida

foi o carro que levou o candidato a prefeito, a vice candidata, assessores, parlamentares de

outras instâncias e seus familiares, seguindo a lógica da hierarquia das candidaturas. Com

isso,  perceber  a composição das alas e a sua sequência possibilitou identificar o nível de

aproximação  entre  os  candidatos  a  vereador  e  candidatos  a  prefeito  e  os  seus  partidos.

Podemos afirmar que quanto mais próximo estavam do carro do candidato a prefeito, maior

era o número de pessoas, a qualidade do aparelho de som, maior animação, maior número de

pessoas que usavam adereços e fantasias, dando um colorido, um tom festivo, semelhante ao

carnaval.

Nas  redes  de relações  apresentadas,  os  níveis  de  envolvimento  foram expostos  na

ocupação do espaço físico,  na  área  em que foi  montado o “palanque cor  de  rosa”,  local

destinado para os pronunciamentos, após a caminhada que durou cerca de uma hora e meia. O

cenário foi ganhando forma com o seu público que não foi constituído exclusivamente por

mulheres. As alas e as cores dos partidos foram misturadas, formando um mosaico que foi

visualmente formado por cores e simbolicamente constituído de relações familiares, amizade,

possíveis alianças, paquera, dentre outras. A ocupação do “palanque cor de rosa” foi feito pelo

candidato a prefeito, a sua vice, assessores, candidatos a vereador parlamentares de outras

instâncias e familiares dos candidatos. 

A posição  ocupada pela  ala  a  qual  Silvana  Rodrigues,  Nicacia  dos  Anjos  e  Carla

Gabriela  participaram  foi  à  última,  tinha  entorno  de  vinte  e  cinco  pessoas  que  foram

caminhando e cerca de quinze carros com adesivos com a propaganda do pastor, os quais

acompanharam o trajeto da caminhada.  A cena estabelecida no palanque concentrava uma

presença significativa de homens que a cada fala que era remetida a importância do candidato

a prefeito ser eleito, vibraram e referendaram por meio dos apertos de mão, das batidas nos

ombros,  no  abraço,  sorrisos,  dos  gestos  corporais.  Já  os  pronunciamentos  das  candidatas

foram construídos com fundo musical religioso, choro, sofrimento. No contexto da disputa

política eleitoral, a emoção foi acionada como linguagem e ferramenta usada amplamente,

tanto  pelos  candidatos,  como  pelos  os  apoiadores,  gerando  efeitos  políticos  com fim  de

construir uma versão compartilhada.
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Pós-eleições: Festa das Crianças

Se o período das eleições como momento revela e ressalta os conflitos, no entanto, não

se  vive  no  conflito  o  tempo  todo  na  localidade.  Entre  os  atores  sociais  há  situações  de

apaziguamento e mediação. Não aprofundaremos este ponto, mas a linguagem política mudou

com a festa das crianças,  no dia vinte e um de outubro de 2012, estabelecendo um novo

cenário.  Cenário  construído  por  mulheres,  em especial  para  as  crianças,  com brinquedos,

brincadeiras e lanche. As crianças compareceram acompanhadas de suas mães, irmãs, tias,

avós. Foi no sítio São Francisco, em frente à casa de Silvana, a distribuição de presentes. No

momento de presentear as crianças, não se dá qualquer presente a qualquer pessoa, pelo que

nesta ocasião se relevam redes de apoio e cooperação internas.

Os presentes foram frutos de arrecadação e doações. Isso propiciou uma diversidade

dos  presentes,  considerando  a  qualidade,  os  tamanhos  e  os  que  foram  cobiçados.  Ao

presentear os filhos, estavam presentenado também as mães e avós. O acordo da distribuição

dos brinquedos tinha como foco presentear as crianças de Moita Verde.

Ainda não sendo de Moita Verde, fui participar deste momento com a minha filha e

sobrinha e ambas receberão presentes: a minha filha, por ser afilhada de Silvana, teve o seu

presente reservado, não participando do processo do sorteio; outros presentes foram entregues

a  partir  de  uma  organização  feita  por  uma  fila,  onde  a  pessoa  responsável  pela  entrega

repassava o presente na sequência em que este se encontrava. No entanto, à medida que a

entrega  era  realizava,  as  entregadoras  conversavam sinalizando  se  os  filhos  ou  netos  de

algumas  mulheres  haviam recebido,  pois  se  fazia  necessário  que  estes  não  ficassem sem

presentes. Ao receberem presentes, houve a tentativa por parte de algumas mães em fazer a

troca e isso não foi possível. Porém, o caso que chamou a atenção foi o da senhora Das Dores

que no período das eleições foi umas das figuras que se relacionou com parte do grupo, sendo

considerada como oposição por apoiar outros candidatos.

Para a entrega do presente do neto de Das Dores, foi ressaltado a importância deste

recebê-lo. Quando ela chegou, os presentes que estavam sendo distribuídos em sequência não

foram  os  que  foram entregues  a  ela.  Estes  faziam  parte  de  embrulhos  pequenos,  pouco

apresentáveis. Para ela, antes da entrega, foi procurado um que estava em um embrulho maior,

mais apresentável. Houve a preocupação com que ela ficasse satisfeita. O seu presente foi

escolhido criteriosamente. O agradecimento por parte dela trouxe para elas a sensação de que
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havia  ficado  agraciada,  confirmando  que  naquele  momento  haviam  sido  apaziguadas  as

relações  e  tensões  do  período  eleitoral,  afinal,  ela  compareceu  e  levou  os  netos  para  o

momento de confraternização do grupo, demonstrando que de acordo com as relações em

questão os mesmos, sujeitos podem desempenhar papeis de aliança ou não.
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     Capítulo III - “Num só crio pra vender, não”: Saberes e práticas 
da criação de porcos

O processo da pesquisa etnográfica e a minha imersão como antropóloga em campo,

com suas idas e vindas, foi responsável por constituir os limites e o direcionamento do campo

e  o  resultado  que  pode  ter  a  pesquisa.  Quanto  às  relações  estabelecidas,  elas  foram

demonstradas e avaliadas pelos interlocutores por meio do seu modo de proceder, fazendo

convites, conversando, pedindo para retornar outro dia, indicando outros interlocutores, etc.

Desse modo, como podem os interlocutores se relacionar com o antropólogo para além de

atendê-lo, para a realização da sua pesquisa? Quais outros papeis este pode assumir? De fato,

minha participação ocorreu para além do que eu costumava perguntar e das coisas as quais

demonstrei interesse. Numa dessas ocasiões, fui convidada a participar de uma reunião na

Secretária do Meio Ambiente do Município de Parnamirim referente à intimação destinada à

criadora de porcos, Maria do Socorro da Silva questionando a “higiene” de seu fazer e sua

viabilidade no espaço da cidade. A partir deste momento, sua trajetória e seu conhecimento da

criação de porcos e as suas implicações dentro e fora da comunidade passaram a ser um tema

a ser investigado.

Deste modo, passei a ter um olhar atento para a criação de porcos, mais um saber

doméstico que pode adquirir feições políticas. Comecei a me deter sobre objetos como baldes

de todos os tamanhos e cores, o seu uso nas cozinhas das casas e o seu transporte por pessoas,

em carro de mão, em bicicletas. Da mesma forma, em grande medida pela contestação judicial

da salubridade da prática, nas conversas referentes à criação de animais, sempre foi ressaltada

a responsabilidade dos criadores dos animais com a higiene e a boa alimentação dos animais.

“Na minha pocilga dá pra morar gente de tão limpa que é, eu mostro a qualquer um.” (Dona

Miúda36.  Sítio São Pedro. 20/04/13). Ao visitar as suas pocilgas, ela falou muito bem dos

cuidados com os  porcos  e  em especial  da higiene.  De fato,  ao chegarmos à  pocilga,  em

momento alguma senti nenhum tipo de mau cheiro, só depois atentei para o cheiro dos porcos.

A partir  das reflexões realizas por Woortmann (1983) para pensar o que classifica

como  saber  camponês enquanto  conhecimento  complexo  dentro  da  lógica  agrícola,

pensaremos as práticas e saberes dos grupos étnicos na perspectiva de sua complexidade no

espaço doméstico compreendido como sítio. Tal como relatado por Woortmann (idem), o sítio

36 Ieda Moura, moradora do sítio São Pedro, criadora de porcos.
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não é concebido como uma extensão de terra uniforme. Ele é organizado pelo trabalho em

espaços diferenciados, nos quais a diversidade e a disponibilidade de solos, com situações

distintas  quanto à  inclinação do terreno,  à  água etc.;  Esses  espaços e  as  atividades  neles

desenvolvidas  articulam-se entre  si.  Sendo o sítio  no contexto  pesquisado organizado em

locais de moradia, criação de animais, plantação, rio, vegetação preservada. No caso de Moita

Verde, atentaremos também para os sítios enquanto estrutura física, mas também como espaço

da reprodução e  construção do saber,  os  quais  foram desenvolvidos  a  partir  da  “unidade

doméstica  abrangendo a organização de aspectos imateriais  como conhecimentos,  valores,

lógicas educacionais, emoções e afetos, mas, também, cargos e papéis sociais” (Mura & Silva,

2011: p.100). Para tal, pensaremos a criação de porcos dentro de um sistema que se relaciona

com outros saberes do sítio, para além da dimensão técnica. 

Para cada divisão socialmente construída enquanto sítio, são implicados tipos de saber

e sujeitos que são reconhecidos por sua trajetória de aprendizado, que passa pela criação de

animais,  pela  religiosidade,  pelo tipo de plantação.  A organização territorial  de um grupo

étnico  pode estabelecer  os  seus  saberes  específicos  nas  suas  subdivisões,  como pode  ser

desenvolvido e compartilhado por todos eles, no quilombo organizado por sítios. Para cada

um há um tipo de saber que é referenciado. No processo de relação social estes estabelecem

distinções e são hierarquizados gerando as suas lideranças. Ainda que em mais de um sítio

haja a mesma prática, há procedimentos que são específicos de cada sítio, os quais se dão pelo

modo de transmissão de conhecimento dentro de uma família e pelas condições do ambiente.

Analisaremos quais os elementos responsáveis pela formação dos saberes e práticas

dos grupos étnicos  constituídos  enquanto processo histórico,  haja  vista  que,  como propõe

Woortmann (1983), sítios, como os encontramos em Moita Verde serão pensados enquanto

um sistema de espaços diversificados, complementares e articulados entre si, sistema esse que

se  reorganiza  através  do  tempo  como  resposta  ao  processo  histórico  de  expansão  da

propriedade pecuarista. Essa organização e essa resposta são informadas por uma lógica, uma

estratégia e um saber.
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A criação de porcos em Moita Verde 

A criação de porcos em Moita Verde está presente nos sítios existentes na localidade.

Para cada sítio temos modos e saberes específicos, sendo a atividade exercida por homens e

mulheres. Essa é uma prática relacionada à transmissão de saberes de ganho e reciprocidade.

A seguir a relação dos atuais criadores de porcos.

Criadores de porcos em Moita Verde (Nome ou
Apelido)

Sítio

01 Dona Socorro Sítio São José
02 Olindrina Sítio São José
03 Miguel Sítio São José
04 Del Sítio São José

05 Cabaço Sítio São José
06 Victor Sítio São José
07 Veinho Sítio São José

08 Titinho Sítio São José
09 Nô Sítio São José

10 Miúda Sítio São Pedro
11 Eduardo Sítio São Francisco

12 Dada Sítio São Francisco
13 Dorinha Sítio São Francisco
14 Bruno Sítio São Francisco
15 João Gago Sítio São Francisco I

16 Bebe ?
17 Marluci ?
18 Leni ?
19 Nego  Sítio São Francisco
20 Biguiu Sítio São José
21 Salete ?
22 Piaba Sítio dos Tomé
23 Piene  ?

Entre os criadores de porcos acima referidos, há uma aproximação quantitativa entre

homens e mulheres que criam os animais. Desse modo, é importante observar a construção do

gênero na atividade desenvolvida.  Para a  trajetória  que apresentaremos, haja  vista  que “a

mulher conduz seus próprios espaços, e sua atividade é  tão fundamental para a reprodução

social da família quanto a do homem, ainda que menos visibilizada se comparada à dele no

plano público e voltada mais para a reciprocidade que para o mercado” (Woortmann, 1983).

Sendo os sítios aqui pensados como espaços de produção e construção de saberes, constituem
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o aprendizado por meio de gerações, neste estando implicado na construção do gênero.
O processo de aprendizado ocorre no cotidiano, na ação prática do ver fazer e do

executar o que se orienta, na observação, seguindo os conselhos. Para aprender, é preciso estar

por perto, estar disposto a realizar as atividades. Os saberes repassados também operam como

uma  prática  cultural,  as  quais  passam por  modificações  por  meio  de  elementos  que  são

agregados,  os  quais  adaptam as  condições  atuais  por  influências  dos  fatores  ambientais,

sociais, de resistência e contraposição às situações de conflito que envolve os grupos étnicos.

Assim como no campesinato: “além de reterem um saber tradicional, camponeses também

incorporam novos procedimentos” (Woortmann, 1983). São as adequações do aprendizado

que possibilitam a permanência dos saberes e práticas nos grupos domésticos.

As  experiências  das  interlocutoras,  Dona  Socorro  e  Dona  Miúda  remeteram  ao

aprendizado repassado de mãe para filha; as quais moravam respectivamente no Pitimbu37,

Dona Olindrina, e Capoeiras, Dona Nazaré, antes de chegarem à atual Moita Verde. A relação

com o local  de  moradia  ocorreu  de  forma  distinta.  Dona Olindrina  morou  nas  terras  do

proprietário para quem trabalhava, Dona Nazaré morava em Capoeiras nas terras do seu pai

que eram de herança. Ao chegarem a Passagem de Areia (atual Moita Verde), ainda não havia

a divisão por sítio. O local era considerado como um “terreno só” que pertencia a um único

dono, o qual tem relação de parentesco com ambas. No entanto, a criação atualmente se dá

com as pocilgas, como relata Dona Socorro38.

Giselma - Como era que a mãe da senhora criava?

Socorro – Mãe? Normal. Ela comprava o porco novo, começou assim, comprava o porco

novo, depois o casal pra produzir, aí a pessoa vai criando as crias, os porcos.

G - No tempo dela já era nas pocilgas?

S - Era nas pocilgas.

G - Ela nunca chegou a criar em baixo de árvore, como o pessoal criava amarrado?

S - Mamãe, pra criar porco sempre fazia pocilga ou chiqueiro, chama chiqueiro que é de

37  Conforme Dona Socorro, era o local de moradia e de trabalho dos seus pais, os quais trabalhavam nas terras para o proprietário. A
sua localização atual é em Natal, capital do RN.
38 A entrevista com Dona Socorro ocorreu na sua casa, enquanto ela realizava suas atividades domésticas (passando roupa, lavando
louça).  Em alguns momentos, sentamos para conversar. Assim como as conversas que tive com ela, a maior parte do tempo estavam
presentes sua filha, sua irmã e seu sobrinho.
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tábua, pau, sem piso, lá em Pitimbu a gente criava sem piso, só era o chiqueiro pro mode

o bicho não sair, soltava dentro e pronto.Quando veio pra cá começou a criar também

aqui (sic).

G- Sim, hoje como é que a senhora cria?

S- Eu crio num chiqueiro, bota a porca pra produzir pra criar os filhotes. (10/08/2013. Sítio

São José).

No relato de Dona Miúda39, “a minha criação é diferente começando pela limpeza”:

Giselma - Quando a senhora começou a criar os porcos, como era?

Miuda  -  Não  dava  nada,  nada,  nada.  Não  era  nem  como  agora  que  é  um

desenvolvimento, compra uma ração, compra outra, não. Era só lavagem de casa, se desse

pra comprar um farelo dava, aí pegava um bocadinho de uma casa,de outra e amarrava

num pé de pau, ficava aquele barrerão, jogava água, lá ela paria, ali ela paria, ficava tudo.

Agora não!  Tem que ser  coberto.  Porque era do legitimo mesmo, agora porque esses

porco é misturado. Agora, do legítimo mesmo, o pretão, não tem isso não, já criei porco,

é por isso que eu digo, é diferente dos que a gente criava das época de, das década de

1960, 1962 é muito diferente de agora, tinha branco mas num era... se você botar agora

esses porco só na areia eles ficam tudo chué, aí morre, coisa. O pretão mesmo, o legítimo,

eles pode comer até pedra e num coisa não, mas agora... Criava em baixo do pé de pau-

trazia água do rio-não fazia chiqueiro era tudo solto não tinha divisão de nada. Então...

pegue fazer pocilga (sic). (10/08/2013. Sítio São Pedro).

O modo  como  as  estruturas  criadas  para  a  criação  de  porcos  foram apresentadas

passam pela “normalidade” das pocilgas e dos chiqueiros, considerada a forma adequada para

a  criação  dos  animais.  Sendo  essas  mesmas  estruturas,  também  compreendidas  como

desnecessárias  para  o  tipo  de  espécie  resistente.  No  entanto,  observo  que  as  estruturas

consideradas adequadas para os porcos foram estabelecidas a partir da relação com o uso da

terra, remetendo as adaptações que são realizadas ao longo do processo da criação. 

39 A entrevista com Dona Miúda inicialmente foi realizada na varanda da sua casa, ficamos sozinhas, a medida que algum parente ou
cliente (da lavanderia) a procurava a conversar era interrompida, realizada com pausas e retomadas, sendo finalizada na pocilga, enquanto
fazia a higiene e alimentava os porcos.
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A pocilga enquanto estrutura física que delimita e reorganiza o território, como espaço

adequado para criação de porcos, revela que a relação com a criação de animais não constitui

apenas o bem estar dos bichos mais as relações estabelecidas com a terra. As relações sociais

vão se delimitando, o animal estava solto enquanto era o terreno de um “dono só”. 

A partir das estruturas das pocilgas atualmente estabelecidas, utilizadas por todos os

criadores  de porcos  de Moita  Verde,  o seu sistema de funcionamento é  estabelecido com

outros  espaços  do  sítio.  Relação  estabelecida  com  outras  atividades.  A lógica  simbólica

camponesa expressa, assim, “uma ética de equilíbrio, na medida em que cria condições para o

sustento da família e em que é feita segundo uma perspectiva “etnoecológica” que envolve o

cuidado com a natureza” (Woortmann, 2009:p.122)  .  Desse modo, há a preocupação dos

criadores não só com os bons resultados da criação, mais também com o meio em que está

inserido.

Conforme o relato de Dona Socorro, a preparação para a criação dos porcos se dá com

a construção das pocilgas, as quais são construídas de modo a comportar, em cada um dos

seus  compartimentos,  um  barrão40 e  uma porca  com seus  filhotes,  durante  o  período  da

amamentação.  Após este  período,  eles são “apartados”.  As crias variam entre sete  e doze

filhotes. Para o desenvolvimento dos filhotes até os primeiros três meses, os procedimentos

adotados são: o da medicação com o sulfato ferroso, remédio para verme e a batata de purga

(Ipomoea Purga) usada para abrir o apetite, para verme, para o pelo não ficar grosso. No

preparo com batata de purga, é necessário ralar para tirar a massa e a goma, que deve ser

exprimida para retirada do liquido. O que fica retido é a goma. Sendo estes colocados junto

com o alimento do porco, carneiro, vaca etc. A dosagem é de acordo com o peso do animal.

Podendo ser usada tanto a massa, como a goma. Para o armazenamento é necessário secá-lo

ao sol para não mofar. A alimentação dos porcos é feita entre uma ou duas vezes por dia, pela

manhã e no final da tarde. Próxima à pocilga, há árvores, elas são importantes para evitar a

presença de moscas e muriçocas.

Giselma- Sim, na pocilga usa muita água pra dar banho, essa água vai pra onde?

Socorro - Aqui vai pra dentro da grota mas tem muito canto que tem fossa, aqui como é

piçarro não tem nem com cavar uma fossa, que é ladeira como é que a pessoa vai cavar

uma fossa? Só se a pessoa arranjar um trator, alguma coisa que cave o buraco pra fazer a

40 Nominação local usada para o porco macho não capado.
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fossa. Aqui é piçarro, piçarro mesmo, aí num tem como uma cabra numa mão cavar o

piçarro (sic). 

Miúda - É, de manhã faço a limpeza todinha, quando é de meio dia vou de novo dou um

banho, aí pronto só de tarde é que eu vou dou outra comida, lavo de novo, é duas vez a

refeição e a limpeza, porque vai chega uma pessoa, não... eu faço limpeza duas vez e

desce de cabeça a baixo já fiz um rêgo, aí desce, a roça chega tá uma maravilha (sic).

(sítio São José. 10/08/2013).

Ainda  que  as  pocilgas  em  Moita  Verde  não  atendam  aos  requisitos  técnicos

estabelecidos da construção das fossas sépticas estabelecidas pela legislação ambiental,  no

sistema de funcionamento da pocilga de acordo com o sítio, a água do banho e da limpeza é

direcionada para a plantação, as fezes são enterradas junto com folhas servindo para adubo; a

arborização do entorno com árvores específicas as quais sevem como repelente natural e a

coleta seletiva dos alimentos orgânicos, os quais transformam-se em lavagem41. O modo como

as  partes  são  articuladas  também  se  dá  pela  necessidade  do  aproveitamento  e  do  não

desperdício para que não falte pra ninguém, todas as partes funcionando bem geram o que

Woortamann (2009) chamou de  “insumos produtos”,  consumo interno e  renda monetária.

Claramente,  então,  o  sítio é  um  sistema  de  partes  articuladas.  O  conhecimento

camponês orienta no sentido de procurar constituir seu sítio em uma espécie de sistema de

insumos e produtos em que cada parte produz elementos necessários à outra parte. 

41 Alimentação para os porcos, composta de sobras de comida e alimentos não destinados para o consumo das pessoas.
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O sítio em seu conjunto produz então simultaneamente elementos de consumo direto e de

renda monetária para o grupo doméstico que, por sua vez, provê a força de trabalho necessária

ao funcionamento desse sistema. 

O projeto das pocilgas foi pensado para que as subdivisões comportassem o porco

macho reprodutor,  a  porca  com os  filhotes,  que  variam de sete  a  quatorze,  os  quais  são

apartados com trinta  dias.  Nas  atividades  realizadas  por  vários  sujeitos,  as  distinções  se

sobressaem. Nesse caso, a demonstração marcada pelo tipo de material utilizado revela as

condições financeiras dos criadores, podendo ser feita de alvenaria, portas, piso, cocho de

cimento, cocho com cerâmica, teto de telha de amianto. O seu uso, na maioria das vezes, não

é individual. Elas são referenciadas por um dono, mas comportam os porcos dos parentes

próximos, filhos, primos. 

88

Figura 28. Foto- 15 Pocilga compartilhada



Quando o porco vira carne

O modo como se consegue a lavagem é de forma coletiva. Todo criador de porco tem

os seus baldes e latas nas suas casas, de parentes, vizinhos, supermercado, creche, restaurante,

feira, os quais são responsáveis por juntar todas as sobras de alimentos e os que não são

consumidos por pessoas como, mandioca, milho, casca de milho, de feijão, maniçoba, folha

de cajueiro, banana, mamão. O tipo de alimento da lavagem também acompanha as safras. A

sua coleta é diária. A lavagem como prática afirma a manutenção da atividade culinária e da

sua produção diária nas cozinhas das casas dos sítios e a diminuição dos gastos na criação.

Os  porcos,  após  os  três  meses,  são alimentados  com a  ração chamada de  purina,

farelos de milho, trigo e a lavagem, assim chamados os alimentos acumulados nas casas dos

familiares, dos vizinhos, em estabelecimentos comerciais que trabalham com alimentos. O

cuidado para uma boa alimentação é feito com o uso do sal, o qual é excluído para a porca

grávida  e  no  período  da  amamentação  para  não  engordar  e  não  salgar  o  leite,  evitando

disenteria. A quantidade de sal é intensificada para aqueles que são capados e estão prestes a

ser comercializado. Para os demais, o sal é colocado de forma moderada. É importante para

ativar  o  consumo  de  água,  fazendo  com que  a  carne  fique  pesada,  que  fique  fiche42.  A

preocupação de Dona Socorro em manter a carne nessas condições ocorre porque o marchante

conhecedor identifica o tipo de alimentação do animal no momento do corte. Por isso, os

cuidados em manter uma boa reputação.

Giselma - E no dia a dia como é que é a criação, precisa de quê?

Socorro - Quando ele nasce 30 dias, ele mama só. Depois dos 30 dias é que ele vai pra

ração que chama purina, aí come um mês de ração, pra chegar aos 02 meses, quem pode

dá mais. Eu dou assim que é pra diminuir o gasto, aí vai pra lavagem de casa que a gente

ajunta, farelo de milho que a gente compra, o trigo que pra misturar na lavagem pra da

pra eles comerem (sic). (Sítio São José. 10/08/2013).

Giselma - Como é no dia a dia pra criar os porcos, como é que tem que fazer?

42 “carne fiche é por que come sal, lavagem e farelo, não fica aquela carne sebosa, é uma carne limpa” (Dona Socorro. Sítio São José,
10/08/13)
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Miúda - Eu me levanto, eu ainda não fui dar, porque quando eu dou uma ração grossa

muito tarde, eu dou lá pra, eu ainda não fui. Já tem farelo aí, o milho já tá lá, uma panela

cozinhada, boto o farelo, faço a farofa e jogo lá dentro pra eles, já fui deixar uma ração

pros porquinho pequeno, porque os porquinho pequeno come essa ração aqui. Esse aqui

do sabugo do milho é pros grandes passos na forrageira e faz a farofa (sic).

Giselma - Essa comida cozida os pequenininhos podem comer?

Miúda - Não, só depois de três mês, até os três mês eu boto aquela, a fubá que é fraca,

nem a porca parida num come comida grosseira, mode num dá desinteira por conta do

leite que é igual a mulher, quando eles lambem alguma coisa eles já ficam com desinteira,

o  leite  é  muito  forte,  aí  passa  pro  leite  é  por  causa  disso  (sic).  (Sítio  São  Pedro.

10/08/2013).

Giselma- a senhora da comida pra eles cozida?

Socorro - não, porque eu já trago das casas resto de comida e aqui eu só faço misturar

com o farelo e o sal (sic). (Sítio São José. 10/08/2013).

As comidas que precisam ser cozidas são as de origem animal, em especial tripa de

frango, pele de frango. A preocupação com o cozimento do alimento é garantir que o animal

não adoeça evitando inclusive a chamada  febre do porco ou  febre amarela.

Socorro - Sim, porque têm que ter sal, as que tão grávida não podem comer muito sal,

modo o leite que pode ficar salgado, tem que dar pouco. Os que eu vou vender que eu

vou botar pra capar, o sal pode ir o tanto que eu puder botar, mas a que vai dar cria tem

que diminuir o sal. Aí quando ela dá cria, aí que corta o sal pode botar só a lavagem não

precisa nem botar sal, modo do leite, se não fica salgado, vão dá disenteria nos bichinho.

É igual uma mulher, a gente quando vai ter menino num tem que ter aquele comer mais

doce, aquelas coisas, é desse jeito, não pode dar muito sal mode o leite (sic). (Sítio São

José. 10/08/2013).

Giselma - E o sal, porque tem que botar o sal na comida deles?
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Miúda -  Porque antigamente a gente dizia assim, vamo botar o sal que é pra pesar,

porque quando Mormar vendia, mas aí tem que botar o sal que é pra modo num dar

negócio no sangue (sic). (Sítio São Pedro. 10/08/2013).

G - Pros outros a senhora bota o sal?

S - É, porque se não comer sal não bebe água, fica a carne pesada, o sal é pra ajudar a

carne ficar fiche e pesada. Por isso que carne de porco você vai comprar uma beirinha,

porque são fiche,  pode prestar atenção,  animal que come sal é  diferente.  A carne de

animal que não come fica fiche a carne, aquilo mole. Clildenor, o marchante, conhece

logo pelo cortar da carne. Ele adora comprar meus bicho, porque ele diz que é uma carne

fiche porque ele come sal, só lavagem, farelo, num fica aquela carne sebosa, fica aquela

carne limpa (sic). (Sítio São José. 10/08/2013). 
 
A criação em pequena escala  possibilita  o  entendimento diferenciado dos  animais,

como a preocupação em se realizar os procedimentos de castração com  antecedência para que

não haja sofrimento,  também gerando o processo de aproximação com o homem e o seu

distanciamento.  Os  cuidados  referentes  à  alimentação  diferenciada  no  período  da

amamentação colocam as porcas no plano que as aproximam das mulheres. Já com os demais

porcos, há a comunicação com estes no momento da comida e da limpeza, há conversa como

se fossem crianças.  No entanto,  no momento em que o animal  é  destinado à matança, o

distanciamento acontece com a diferenciação de porco, que passa a ser entendido como “a

carne”, ou seja, o abate não é do porco, é da carne, o que se vende não é o porco, é a carne.

Desse modo “a comida é critério de classificação da natureza, separação homem natureza,

pois o homem, não pode ser comido” (Woortman, 1985). O processo de distanciamento do

homem com o animal foi também observado por Dantas (2009:p153): “No dia da matança, é

preciso  desumanizá-lo,  tratando-o  como  um  animal  qualquer,  entregando-o  a  um

“desconhecido” para que se torne um objeto de consumo desanimalizado”. Essa é uma tarefa

usada  pelos  criadores  quando  os  porcos  passam  de  animais  de  criação  para  serem

comercializados.
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Tratamento e cuidados

A complexidade  do  saber  da  criação  de  porcos  perpassa  por  uma  amplitude  de

conhecimentos que vão da estrutura física, medicação, parto, alimentação, venda, fabricação

de remédio, tempo da reprodução, amamentação, cio, banho, da classificação dos animais.

CLASSIFICAÇÃO DOS PORCOS
1 Porca Novilha Não Reproduz
2 Porca Matriz Reproduz
3 Porco Filhote Porcos recém nascidos
4 Porco Capado Não Reproduz
5 Barrão Reproduz
6 Capão Porcos com 45 dias

A distinção atribuída pelos criadores aos porcos machos é:  barrão, porco macho que

reproduz; o porco capado é criado para ser engordado e vendido; com o tempo o barrão pode

ser capado para ser comercializado. Para isso é necessário o procedimento adequado para ser

capado, sendo necessário o período de quatro meses para poder consumir a carne e evitar que

fique com o “cheiro de mijo”. O período em que os criadores costumam capar os porcos é

quando os animais ainda são filhotes. Em Moita Verde, quem capa os porcos é o primo da

família conhecido por Eduardo43.

O período do cio é o momento do cruzamento da fêmea matriz com o barrão. O inicio

desse primeiro ciclo ainda não é para reprodução, os seus intervalos sendo de quatro meses. O

período da gestação é de quatro meses; para o parto apenas em alguns casos se faz necessário

o auxilio do criador. Para a reprodução é necessário apenas um barrão para todas as porcas da

pocilga.  O  bom  desenvolvimento  dos  animais  também  depende  dos  cuidados  com  a

medicação.

Socorro - Tem que dar ferro, remédio pra verme, vacina, tudo isso tem que dar, no correr

de três mês. Quando nasce,  dar primeiro o ferro, tipo sulfato ferroso, um remedinho

vermelhinho, depois a gente dar outro remédio que é pra verme, e eu ainda dou como

antigamente  que  o  povo mais  velho  dava a  batata  de  purga,  eu  gosto  muito  desses

negocio antigo.(sic)  (sítio São José. 10/08/2013).

43 Eduardo é o criador de porcos de Moita Verde e também marchante.
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Porco como ganho

Dentre os usos fim da criação de porcos está a comercialização. Para os compradores,

a  carne  da  novilha  é  mais  cara do que a  da matriz.  A diferença se dá  pela  diferença  da

consistência da carne. O porco capado tem o mesmo valor da novilha. Todas as porcas tem

potencial para reprodução sendo a decisão do criador de saber qual a fêmea escolhida para ser

matriz ou novilha, assim como o barrão e o porco capado.

O período destinado à comercialização é de oito meses a um ano, quando passam a

pesar em torno de 60 kg. O porco é vendido a R$ 5,50 o kg, no cabelo44. Os valores são

diferenciados de acordo com o tipo de fêmea. Quando ela é matriz (quando dá cria), passa de

R$ 5,50 para R$ 5,00. A redução ocorre devido a consistência e o sabor da carne. Já a novilha,

entra no cio, porém não reproduz. Quando isso ocorre, ao passar a pesar entorno de 50 kg a 70

kg, é vendida, pois não reproduzindo a cada cio, seu peso é reduzido.

G - A senhora vende a quanto o quilo? 

S - Aqui eles compram a cinco e cinquenta o quilo no cabelo, no cabelo porque a gente

vende  ele  inteiro,  compreende?  Sem  ser  morto,  vende  vivo  pro  marchante.  É  o

marchante  que  vai  fazer  a  carne,  a  gente  chama  no  cabelo  (sic).  (sítio  São  José.

10/08/2013).

A relação de negócio é feita por trato apalavrado. Tratar de negócio implica em relação

de confiança para com outro, não desconsiderando a experiência que está em jogo. Ainda que

se saiba o risco que se corre em perder. Mas apesar da palavra ter seu valor contratual, não se

descarta que no negócio pode se sair perdendo. 

Socorro - Uma vez, eu vendi um, o menino disse: a senhora acertou, o porco deu 60kg

mesmo, porque o costume o tamanho. Também se passar um pouquinho é a vez dele de

ganhar também; também se não der é a vez dele perder, é assim, é jogo, mas nunca perde

não, sempre da certo. Agora eles lucram porque o arrasto sai de graça (sic). (sítio São José.

10/08/2013).

44 O porco quando é vendido vivo.
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O porco é o animal considerado de total de aproveitamento. Ainda que não se utilize o

seu  coro,  tem picado,  a  carne,  os  pés,  a  cabeça.  A venda do porco  vivo  significa  que  o

comprador lucra o arrasto, pois essa parte e a cabeça não são contabilizadas no peso da venda.

Giselma- A senhora olhando, sabe?

Socorro - Sei mais ou menos. Olho esse porco dá 60kg, pelo tempo que eu crio, aí eu fico

calada, chamo o marchante pra olhar, o marchante quer ganhar, né? Ele não vai dizer

que aquele porco da 60kg. Eu digo olhe esse porco aqui dá tanto se não quiser comprar a

olho, aí eu levo pra balança. Como ele sabe que dar ele não vai querer levar pra balança,

compreende?  Então  ele  vai  me  pagar  os  60kg,  aí  já  é  com ele  lá.  Quando  ele  fica

teimando, então eu digo vamos pra balança, o senhor marca diga o horário que eu vou

olhar o peso, mais quando eu chego lá, dá o que eu disse. É tanto que Clidenor num faz

nem questão (sic).

G - Tem gente que vem comprar só a carne ou vem comprar pra criar?

M - Eu vendo ele inteiro ou falo com Eduardo, leva vende e apura, vem par, comprar

inteiro, vendo no peso.

G - Quando a senhora olha pro porco sabe quanto ele vale?

M - sei nada. Olhando assim a gente pede 200,00 ou 300,00 aí vai ver, eu acho que no

quilo ganha mais (sic). (sítio São José. 10/08/2013). 

O retorno dos investimentos da criação doméstica realizada por mulheres em forma de

ganho têm na sua maioria o direcionamento dos recursos investidos no ambiente doméstico, o

qual  é o seu espaço de atuação, a lógica de regulação do espaço se dar  entre a  casa e a

plantação, os quais funcionam como extensão da casa (varanda, sala, quartos, cozinha) espaço

onde funciona as suas atividades diária como também a lavagem de roupa, outra forma de

ganho, parte do investimento retoma para a manutenção do ganho, pra casa o em especial

quando essas são chefes de família.

“Se a casa é o domínio do consumo, dela também partem “ restos” para a criação
(principalmente  de  suínos  —  a  “lavagem”).  Nela,  por  outro  lado,  se  faz  a
armazenagem de alguns produtos destinados à venda assim como a fabricação de
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queijos — que produzirá outro “ resto” , o soro, destinado à alimentação dos porcos
— e nela se seleciona e guarda as sementes para a roça futura. Na casa, ainda, são
produzidos produtos artesanais, como rendas e bordados, além de bolos e doces a
serem  vendidos  nas  feiras  locais.  A  casa,  ainda,  é  o  foco  de  um  processo  de
distribuição, segundo um padrão de reciprocidade, para outros grupos domésticos
aparentados” (Woortmann,1981:p.194).
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Porco como alimento 

O porco como animal de criação doméstica não é do tipo que é criado para suprir a

necessidade alimentar  cotidiana da família.  Enquanto comida ele  é pensado para além de

suprir as necessidades do grupo, pois “a comida é mais que um alimento - a comida é para a

reprodução  da  família.”  Em  qualquer  sociedade  os  alimentos  são  comidos  e  pensados.

Comida tem significado simbólico (Woortmann, 1985).

Dependendo do porte do animal,  o tempo que se leva para ficar do tamanho e no

tempo adequado para transforma-se em carne, não contempla a realidade do alimento diário.

Com  isso  a  criação  passa  a  ser  consumida  em  datas  comemorativas,  simbólicas,

transformando-se num “ritual” de partilha, onde parte é distribuída para o consumo particular

da família e vizinhos, modo de reciprocidade para os que contribuem para alimentação dos

porcos juntando a lavagem. 

A comida  apreciada  de  forma  coletiva,  como  ato  social,  revela  que  “os  hábitos

alimentares alimentam hábitos e etnocentrismos- para nós a refeição é um ato social e não

privado- afinal só é refeição o ato de comer em grupo-– o caráter simbólico-ritual expressa

claramente o habitus de convidar pessoas – ao convidar pra jantar o que está em jogo é o

princípio  da reciprocidade”.  (Woortmann,1985).  A partilha  do  alimento  é  importante  para

saber o tipo de relação e o grau de afinidade entre os parentes. Afinal, não se dá qualquer

parte  do  porco  para  qualquer  pessoa.  Ainda  que  seja  reconhecido  como  totalmente

aproveitável, têm as suas partes valoradas de distintas maneiras. As relações de estima são

fortalecidas no momento da partilha, como também quando se convida para compartilhar do

banquete. 
 Assim como há avaliação da carne no momento da negociação, não é diferente com os

parentes. O momento da partilha é significativo no tocante ao saber e construir a referência do

criador, quanto este é capaz de dar, se é sovina, se cuidou bem, se alimentou bem os animais,

enfim, se é um bom criador. 

Giselma - a senhora vende cria e pra comer também em casa?

Socorro - Tamos esperando matar um agora pra gente comer (sic).

G - É alguma festa, alguma data assim? Aniversário de alguém?
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S - Não, pra comer mesmo, tô pensando no final do ano matar um.
G - No período das festas?

S - É.

G - É carne demais, não é? A senhora divide com os outros aqui ou não?

S - Dá, tem que dar. [risos] Pra mãe, pra irmão (sic). (sítio São José. 10/08/2013).
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Porco como presente

Na maioria das vezes, o porco como presente simboliza o momento em que é iniciado

o processo de aprendizado da criação. Dar o porco não significa que a responsabilidade de

criar é de quem ganha, mas que o que recebe passa a ser inserido no contexto da criação de

porcos.  As crianças  são as  que costumam receber  o presente  como forma de estimular  e

incentiva a participação. Quando chegam à idade, a partir dos doze anos, já começam a se

envolver diretamente com a negociação. O interessante é que ao negociar os porcos, os que

recebem o dinheiro do porco quando vendido são quem ganham para fazer o que quiserem, ou

o que a mãe acha está precisando. Também contribuem para comprar brinquedos, em festas de

aniversário, no material escolar.

Giselma - A senhora cria, come, vende como é?

Miúda - Vendo, como, dou, a cada um dos meninos eu dou um (sic).

G - Os meninos que a senhora fala são os seus netos?

M - Aí dou, como, vendo e dividido. Num crio só pra vender, não.Mato um, come aí,

churrasco, aqui pode matar um boi num instante sapeca, aqui com carne... (sic). 

G - Quando mata algum porco é quando tem festa?

M - Não, quando tem que tá bom, mais no final do ano.

G - Sim, os meninos, os seus netos eles já vão aprendendo?

M – É.

G - Eles ajudam a dar comida pros porcos?

M - É, tem preguiça mas aqui acolá eles tão ajudando.

A prática de presentear com porcos é comum entre os parentes, sendo estes avós, tias,

padrinhos, pois esta ação também representa um certo tipo de investimento. Engordar o porco

está ligado aos cuidados adequados como também a um bom retorno financeiro no momento
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da comercialização; configurando também o estimulo a manutenção e a preservação de um

saber repassado por geração; como também representa o sistema de partilha de divisão de

bens entre o grupo. Outras formas de partilhas são exercidas com a distribuição da carne, e em

forma de banquetes em festas. Para este momento em especial, elementos como a afirmação

de  que  se  está  bem  financeiramente,  comprovando  a  situação  através  de  momentos  de

socialização como são os momentos festivos. Festejar é uma prática comum entre o grupo,

porém  festejos  que  tem  como  prato  principal  a  carne  do  porco  são  selecionados  e

emblemáticos, conhecidos por serem momentos muito especiais e de prestígio.
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Os porcos e as suas redes

O processo da criação de porcos pode ser observado a partir da concepção de “redes

sociais” (Barnes, 1987) desenvolvida tendo em vista a análise e a descrição dos processos

sociais que envolvem conexões que transpassam os limites de grupos e categorias. Apropriado

em  situações  em  que  indivíduos  são  continuamente  requisitados  a  escolher  sobre  quem

procurar para obter auxílio,  informações e orientação. Alguns destes tornam-se lideranças,

posições de poder nas redes sociais. Não se necessitam de organizações institucionalizadas,

mas  de  aliança,  compromisso,  construídos  para  a  realização  das  atividades,  onde  se

estabelecem papeis diferenciados para cada tipo de ator social.

Para limitar a estrutura da rede total, foi eleita à senhora Maria do Socorro a partir da

atividade realizada da criação de porcos, para analisar a partir  das suas referências, como

também perceber que “que não há um padrão persistente de liderança” (Barnes, 1987).  A

partir da rede social estabelecida, analisaremos as relações na rede interna e externa, as quais

foram confrontadas por outros sujeitos, os quais não estão envolvidos diretamente com a sua

criação mais que com esta se relacionam, gerando negociações.
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Rede Interna 

Nome Parentesco Contribuição para os porcos
Alice Tia do ex.marido Lavagem
Francisca Casada com o primo da

mãe de Dona Socorro
Lavagem

Irenice Prima ex.marido Lavagem
Nana irmã Lavagem
Silvana sobrinha Lavagem

Sobrinho Aplicação de medicação injetável

Os  saberes  e  práticas  para  serem  mantidos  necessitam  estabelecer  relações  que

envolvam a dimensão interna e externa, essas quando acionadas passam por processo seletivo.

A rede  de  relação  interna  pensada  com  as  relações  de  parentesco  é  importante  para  o

desenvolvimento e  manutenção das  práticas,  dos  saberes  e  das  relações  de reciprocidade.

Estabelecer  relações  mais amplas  pode trazer  oportunidades para se  conseguir  manter  em

melhores condições as suas práticas, pois elas tanto mantém e potencializam como alargam e

ampliam a rede de relações. 

Fator importante da manutenção da rede se dá com a reciprocidade,  a partilha das

coisas,  as  suas  retribuições.  O presente  também opera  como reciprocidade como também

estratégia para a manutenção das práticas e saberes; a manutenção também pode se dar de

formar compartilhada funcionando como investimento.
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Rede externa

Nome Relação Contribuição para os porcos
Neide Vizinha lavagem
Zé Carlos Ex-marido lavagem
Clidenor ? Compra os porcos
Creche ? lavagem
Igreja ? lavagem
Restaurante ? lavagem
Marchante ? Abate os porcos
Tia Alice ?
Irenice ?

As  relações  estabelecidas  com  as  redes  externas  geram  relações  de  cunho  de

negociação que envolve o melhor orçamento, a divulgação para a venda do produto. Vale

ressaltar  a  importância  dos  critérios  anteriores  para  os  negociantes.  No  entanto,  há  os

elementos de cunho social que também são importantes para a concretização final da venda,

pois também está implicada a relação de afinidade com quem se estabelece o negócio. Após a

sua concretização, o processo de venda não está implicado apenas em um produto que foi

vendido, está para além do objeto material. Há outros elementos que estão implicados como é

o caso da reputação, do como é importante ser bem falado, da preservação e manutenção de

uma trajetória. Com isso o cuidado de não se negociar qualquer coisa e não repassar o produto

da venda de qualquer jeito. 

Nas  redes  de  relações  estabelecidas,  ocorre  a  participação  daqueles  que  tentam
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desestabelecer as redes. Desse modo, como essas redes operam em relação a essas situações

apresentadas, quais as formas de enfrentamento. Este ponto fica evidente com as notificações

recebidas  por  Dona  Socorro  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente  de  Parnamirim,  sobre  a

“insalubridade” de sua criação de porcos, geradora de “poluição atmosférica”. Este fato e as

tensões  criadas  permitiram  acompanhar  o  modo  como  ações  são  criadas,  repensadas,

ajustadas,  modificadas,  que  por  meio  do  conflito  também  se  aprimoram  o  saber  e  se

resignificam as práticas.
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  Capítulo IV - Identidade Étnica, Política e Saberes Domésticos 

As  práticas  e  saberes  dos  grupos  étnicos  constituem  um  campo  de  atuação  que

preserva conhecimentos e garante a sua manutenção. Além disso, como colocou Hall (2011),

o pesquisador nunca está certo de qual elemento cultural o grupo pode fazer uso para debater

e se representar no campo do reconhecimento étnico e cidadão.  Neste capítulo final, partindo

de um caso em particular, analisaremos quais são os fatores que legitimam ou não a criações

de  animais  como saber  “autorizado”.  As cenas  apresentadas  são  relevadoras  das  relações

étnico-raciais locais, do trabalho de hierarquizar e sobrepor um conhecimento sobre outro,

quando um destes é “legalmente” proibido como prática e saber cultural.
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 Criadora de Porcos 

Para tratarmos das implicações e conflitos a respeito da criação de porcos entre Moita

Verde e seu entorno, a interlocutora eleita foi à senhora Maria do Socorro da Silva, dona de

casa, criadora de porcos e lavadeira. Em Moita Verde, ela foi casada com o senhor Zé Carlos,

morador  do  sítio  São  Francisco,  da  família  Anjos,  com  quem  teve  Adriana,  Ana  Carla,

Gabriela,  Nicacia,  Pelado.  Seu  primeiro  filho,  Márcio,  nasceu  antes  de  seu  casamento.

Atualmente, separada, mora com três dos seus filhos no sítio da sua mãe onde foi construída a

sua casa.

Ao buscar as informações a respeito da família de Dona Socorro, sua mãe  Olindrina

Siebra da Silva, aparece como personagem central nas informações fornecidas por ela, sendo

apresentada  como “herdeira  das  terras  do seu pai”,  em cuja  localidade estabeleceu o seu

núcleo familiar, com regras de ocupação do território, em especial com a construção das casas

dos filhos, no entorno da sua; os locais destinados a plantação e criação de animais. Nas suas

experiências  no  mercado  de  trabalho  formal  e  informal,  foi  lavadeira,  lavando  roupa  de

ganho45, dona de um estabelecimento comercial, criadora de porcos e operaria em uma fábrica

têxtil.
Diante  das  informações  apresentadas,  foi  possível  perceber  que  os  relatos  da

interlocutora, ao referir-se a sua mãe, de antemão nos fornecem base para as suas práticas

atuais, haja vista que a situação selecionada para dar início à apresentação da sua família,

reverbera como legado que foi transmitido na forma de saberes de família que atualmente

incidem na atuação de Dona Socorro. 

Com  isso,  a  transmissão  das  atividades  como  lavadeira,  criadora  de  porcos  e  o

envolvimento com o meio comercial, foram repassadas de mãe para filha. Para o momento,

focaremos na criação de porcos. Como vimos no capítulo anterior, no contexto apresentado,

criar porcos significa estabelecer relações no comércio, aprendizado que vem sendo mantido e

repassado; porcos também são presentes oferecidos, em especial as crianças, que ao serem

presenteadas passam a contribuir  na criação dos animais;  no consumo familiar,  a  partilha

alimentar  se  dá  em  reuniões  familiares  nos  finais  de  semana,  datas  festivas  e  festas  de

casamento. 

45 Expressão local usada para referir-se a prática da lavagem de roupa como atividade remunerada, inserida no mercado de trabalho
informal. 
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Os seus porcos atualmente foram adquiridos como forma de investimento feito por sua

filha Adriana e do seu filho Márcio, porém ela é a responsável pelos cuidados, e o dinheiro

arrecadado com a venda será de sua responsabilidade para usar com o que achar necessário.

G - A senhora já consegui fazer o quê com o dinheiro dos porcos?

S - Ah mulher! Tanta coisa já, visse, já comprei mesa, construí isso aqui, minhas coisinha

que eu tenho dentro de casa isso é tudo que eu compro quando vendo um bicho, minha

geladeira. A geladeira Adriana deu uma interada mais sempre tem o dinheiro do porco

no meio, quando é 700,00 eu já tenho 400,00 ou 500,00 eu já boto pra interar, não

compro a prestação, compro a vista, mas tudo aqui tem um pedaço de dinheiro do porco,

quando eu compro.  Adriana  comprou o  guarda-roupa,  mas  foi  com o dinheiro  dela

mesmo, pra fazer minhas coisas eu ajunto, vendo um porco, vendo dois, já teve caso de

eu vender pra fazer feira dentro de casa, me serve muito, o pouquinho que a gente pega

já é uma ajuda (sic). (Dona Socorro, sítio São José, 10/08/2013).
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  Notificações

Durante o período da pesquisa, Dona Socorro foi notificada pela Secretária Municipal

do Meio Ambiente de Parnamirim (RN). Ao contar das implicações acerca da criação dos

porcos, contou sobre a notificação enviada pela Secretaria. A denúncia foi feita por moradores

do condomínio vizinho. Ou, segundo versões locais, “condomínio não! Loteamento que virou

condomínio”.  Vale ressaltar que essa não foi à primeira notificação, seguida de visita dos

fiscais do órgão acima referido, os quais na primeira visita autorizaram a permanência da

criação por não encontrarem irregularidades.

S - Eu digo, olhe eu vivo disso porque eu não tenho emprego e na idade que eu tô num

vou arranjar mais emprego, emprego assim, uma lavagizinha de roupa eu arranjo, mas

um trabalho pra ter  um salário eu num vou conseguir, então é muito fácil,  o senhor

como uma autoridade, que chegou aqui muito cheio de queixinho, o senhor faça uma

coisa, o senhor, a gente vamos na prefeitura, a gente vamos conversa lá, vocês vão me dar

meio de vida, porque catar latinha na rua eu não vou, criar eu não vou poder, então

vocês tem que fazer um meio de vida pra me dar um dinheiro, pra ficar me dando uma

pensão todo mês pra eu para de criar, porque se eu vivo de porco é porque eu preciso. Por

brincadeira, o senhor tá achando que é fácil criar um porco, se o senhor tá achando que

eu crio porco porque?... gostar eu gosto, mas crio por precisão (sic). (Dona Socorro, sítio

São José, 10/08/2013).

A situação de “conflito” com os moradores do atual condomínio que está no local

aproximadamente  há oito  anos,  manifestou-se com Dona Socorro de  forma insistente  por

meio de instrumentos legais (notificação) para interferir na sua prática cotidiana. A denúncia

foi uma ação carregada de significados que não devem ter os seus efeitos atenuados, por se

mostrar,  legalmente,  como uma preocupação ambiental  dos defensores do meio ambiente.

Entre os moradores de Moita Verde e do condomínio, as suas diferenças são expostas

pelo perfil étnico, as condições econômicas distintas, a estrutura da moradia, a inserção no

mercado de  trabalho.  O modo como se  constituem as  relações  entre  eles  (quilombolas  e
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condôminos)  é  no  plano  do  trabalho,  já  que  alguns  moradores  de  Moita  Verde  prestam

serviços  no  Condomínio.   Tentativas  de  inferência  nas  práticas  que  são  repassadas  por

gerações  em  um  grupo  podem  ser  configurados  como  discriminação  que  podem  ser

manifestados de múltiplas maneiras. É interessante perceber que o modo como o grupo vem

se resguardando ao se deparar com situações como essa é o de acionar a sua identidade étnica,

enquanto “quilombola”, e seus direitos diferenciados.

G- Depois da notificação, teve mais alguma coisa, a senhora sabe quem foi?

S - Foi o povo do condomínio, o home, eles não vieram mais não.

Bia- Condomínio não, loteamento, loteamento que virou condomínio!

S - Vieram mais não, zuaram aqui eu disse ao homem... eles foram pra aquelas bandas e

eu fiquei, eu fui pra rodagem só, eu gosto dos meus negócio só, aí ele não porque tal e tal,

realmente ele disse não fede, mas só uma catinga de azedo, também uma catinga de

azedo podia ser dos porcos ou não, eu expliquei a ele, essas casas que tem acolá o esgoto

das casas, porque o que fede mais é isso muitas vezes é o esgoto de casa, o esgoto de casa

fica a céu aberto lá embaixo (sic).

S - Não é dono é morador que trabalha no IBAMA, como eu tava dizendo a você que ele

veio disse que ia pegar um carro e levar meus porcos. Eu disse a ele que primeiramente

ele não entrava pra pegar meus porcos que não existia essa lei, né? Como tinha muita

gente quando ele foi e voltou eu expliquei a ele bem direitinho, olhe eu vivo disso porque

eu não tenho emprego e nem com a idade que eu tô vou arranjar mais, porque você acha

que eu vou arranjar um emprego? Um emprego assim uma lavagem de roupa eu arranjo,

né? Agora pra ter um salário eu não vou conseguir. Seria muito mais fácil o senhor como

uma autoridade, que chegou aqui muito cheio de queixinho, eu faço um acordo com o

senhor, junta aqui o senhor, a gente vamos na prefeitura, a gente vamos conversar lá pra

me da um meio de vida, porque caçar latinha no meio da rua eu não vou, criar eu não

vou poder, então vocês tem que fazer um meio de vida pra ficar me dando um dinheiro,
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pra ficar me dando uma pensão todo mês pra eu deixar de criar porque se eu vivo de

porco é porque eu preciso, num vivo por brincadeira, o senhor tá achando que é fácil,

não é fácil criar um porco, gostar eu gosto, agora eu crio por precisão, então vamo sentar

todinho o senhor diz que é autoridade, chame sua autoridade todinha que eu vou juntar

a minha e a gente vamo ver o que é que vamos fazer, porque deixar de criar e deixar de

ganhar meu pão de cada dia com os meus bicho eu não vou deixar, quando eu tiver um

ganho  aí  eu  deixo,  acabou-se  nunca  mais  esse  homem pisou aqui  não  minha  filha.

Inventaram uma reportagem acolá lá embaixo em compadre Neguinho pra filmar mas

aqui num filmaram não, filmaram de longe, aí passou no RNTV (sic). (Dona Socorro,

sítio São José, 10/08/2013).

Para a criadora de porcos, os cuidados com os animais fazem parte das práticas adotas

para a criação, sendo apontada por ela como justificativa e contraposição aos argumentos

colocados pelos que estavam incomodados. Demonstrou outros apontamentos, inclusive de

ausência de serviços básicos, como é ocaso do esgoto aberto por falta de saneamento. As

relações  referentes  aos  incômodos  por  parte  de  moradores  do  condomínio  vizinho  foram

estabelecidas  por  parte  do  denunciante  na  forma  de  intimação  e  vistoria.  Em  contra-

argumentação, Dona Socorro reivindicou condições de trabalho, a criação de porcos sendo

evidenciada  como  o  sustento  da  família  e  fonte  de  renda  da  família.  Não  houve  relatos

posteriores de outros momentos com estes com os vizinhos do condomínio. 
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As notificações acima referidas foram as encontradas na Secretária do Meio Ambiente,

todas foram destinadas aos moradores da rua em que se contra a comunidade de Moita Verde,

João Felipe Seabra, ao sítio São José. Ainda que boa parte dos criadores de porcos em Moita

Verde sejam os homens, todas as notificações foram endereçadas as mulheres. Nestas não

constam informações a respeito do denunciante.  O conflito,  porém, é compreendido pelos

moradores  de  Moita  Verde  em  referência  aos  moradores  dos  condomínios  vizinhos,

incomodados com a sua presença no local. 

As  notificações  funcionam  como  a  materialização  do  conflito,  apresentada  como

insatisfação de quem denunciou, querendo regular o uso da terra por parte dos moradores de

Moita  Verde,  em especial  ao  sítio  que  faz  fronteira  com o condomínio.  As  justificativas

alegadas e os entendimentos são relacionados à “poluição ambiental”. Em outras palavras:

“mau cheiro”. Desse modo, as divergências ocorrem entre o que é ambiental e a práticas e

saberes repassados por gerações. Os que denunciam são respaldados pelo aparato legal, de

acordo com a legislação ambiental que não permite a criação de porcos em área urbana. Do

ponto  de  vista  dos  criadores  de  Moita  Verde,  a  criação  e  porcos  é  essencial  por  razões
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simbólicas  econômicas;  é  feita  dentro  de  padrões  técnicos  que  garantem a  qualidade  do

produto e o uso sustentável do meio ambiente. 

As  notificações  que  foram  enviadas  por  meio  da  Secretária  Municipal  de  Meio

Ambiente do município de Parnamirim, todas foram endereçadas ao mesmo sítio, que faz

fronteira com um restaurante e um condomínio residencial fechado. Durante o período em que

andei nos sítios, pude observar a criação de porcos em todos eles. Uma vez que de todos os

atores com que a comunidade faz fronteira, as notificações de poluição atmosférica só vêm

dos  moradores  do  condomínio,  será  a  justificativa  da  “poluição  atmosférica”  o  modo

encontrado para barrar e impedir práticas culturais quilombolas? Será um instrumento que

legitima e dá acesso legal para o racismo e o preconceito?

E diante de todas as notificações destinadas às mulheres será que elas não são tão boas

cuidadoras da higiene dos porcos como os homens, ou consideradas frágeis para a relação de

conflito do órgão do Estado? Quais os motivos que levam a fazer a denúncias das mulheres?

Os motivos alegados para a realização da denuncia foi o da criação de porcos, para

comércio (grande porte), sem autorização. O tipo de criação observada durante o período da

pesquisa etnográfica é doméstica, assim considerada por ser de pequena escala. No entanto, as

notificações as definiram como “comércio”. A criação de animais que é avaliada a partir de

parâmetros estabelecidos? Diante do cisma, como construir um diálogo entre entendimentos e

estruturas diferentes?

Atentando para o documento, o modo como o este identifica a localidade não leva em

consideração sua especificidade étnica quilombola. Este procedimento traz a dimensão étnica

de valorização das práticas e saberes tradicionais do grupo, no caso, a defesa de parte de seu

patrimônio econômico e  de conhecimento:  as técnicas  de criação de animais,  no caso de

pequena criação de porcos para ganho, presente e alimento.

No  caso  em  questão,  os  prazos  e  as  determinações  a  serem  cumpridos  pelos

notificados será de 30 dias para a “retirada dos porcos”. Os prazos e a imposição colocados

fragiliza  as  práticas,  fazendo  com que  haja  entre  os  criadores  a  sensação  de  medo  e  da

clandestinidade por estarem agindo de forma ilegal.  A ameaça da retirada dos porcos soa

como a retirada do patrimônio, dos saberes, dos bens produzidos por um povo. Estão errados

porque aprenderam o que não deviam ou o formato atual de adequação não comporta as

práticas e os contextos dos grupos étnicos? Quais são os elementos que devem ser agregados

para que haja a adequação de uma realidade que foi e é “marginalizada” é sua eliminação ou
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agregação da sua diversidade?

A notificação da senhora Olindrina foi assinada por sua neta Adriana. As mulheres que

foram  notificadas,  além  do  recorte  de  gênero,  demonstram  perfil  de  mulher  que  traz  o

aprendizado por meio da ação prática e da oralidade, os recursos da escrita não são dominados

por  elas.  Por  isso,  todas  as  notificações  foram  assinadas  por  parentes  jovens  também

mulheres,  demonstrando que  há  em Moita  Verde  assuntos  que  envolvem mulheres  e  são

resolvidos por elas.
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  Formulário de Denúncia46

Conforme a ordem numérica do formulário organizado em sequência,  os primeiros

registros de denuncia dentro do contexto da criação de porcos foi o de números: 093/2012,

destinado a Olindrina e Nó; 135/ 2012, a Dona Drina; 136/2012, a  Nôr; o de numeração 235,

que não consta o nome do destinatário, mas tem o endereço dos demais. A denúncia tem o

caráter de anonimato. Os primeiros dados solicitados na ficha são o nome do denunciante e o

seu  endereço,  no  entanto,  em  nenhum  dos  formulários  pesquisados  consta  a  nome  dos

denunciantes, nem o seu endereço. No documento de número 093: um único formulário foi

destinado a dois destinatários, desse modo não fazendo distinção dos criadores. O ponto de

referência foi a Fazenda Park, no bairro Vida Nova. Interessante perceber que no momento de

fazer a denuncia, os moradores dos sítios são considerados moradores do Bairro Vida Nova, o

que nem sempre acontecesse, a depender da agenda em debate. 

Dentre as informações cedidas por quem não é morador do local, uma das primeiras

referências  aos moradores de Moita  Verde é  a de  Rio dos Negros.  Os moradores em sua

maioria  não  reconhecem  o  local  como  Vida  Nova.  No  enquadramento  da  opção  do

estabelecimento nos formulários, a marcação feita pelos denunciantes faz referencia ao local

como residência,  e  ao  local  onde  é  criado  os  animais  de  terreno.   As  denúncias  são  de

“poluição do solo” e “poluição atmosférica”. 

Documento de número 135:
Descrição da denuncia refere-se à criação de suínos em pocilgas;
Destinado a Olindrina;
Sem ponto de referencia. A opção foi  terreno, não específica o tipo da poluição, a descrição da denuncia é
sucinta: “criação de porcos”;
Data da denuncia: 01/03/12;
Data da vistoria: 06/03/12.

Documento de número 136:
Destinado a Nôr;
O ponto de referência foi casa de senhora Olindrina. Local terreno, não conta o tipo de poluição, a descrição
da denuncia é a “criação de porcos”;
Data denuncia: 01/03/12;
Data da vistoria: 06/03/12.

46 Vide anexo 1.
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Documento de número 235:
Ponto de referencia: cozinha industrial e Fazenda Park, não conta o tipo de estabelecimento, nem o tipo da
poluição;
Descrição da denuncia: “criação inadequada de porcos e vacas, enterraram uma vaca de forma inadequada
com mau cheiro e bichos”.
Data da denuncia 12/04/12;
Data da vistoria: 12/04/12.

Todos os formulários comprovam que de fato houve a vistoria. Ao final da folha do

formulário, do lado inferior direito, encontra-se o carimbo do gerente de fiscalização, o qual

consta a matricula, nome completo, cargo exercido na secretária e a observação de educação

ambiental.  Houve casos em que a denuncia foi respaldada pelo procedimento de vistoria,

mesmo sem contar o tipo de estabelecimento e o tipo de poluição. 

Diante da sequência em que foram realizadas as denúncias,  nota-se que a primeira

denúncia  parece  ter  se  tornado  referência  para  as  demais,  pois  a  primeira  conta  o

preenchimento  completo  dos  dados  solicitados,  exceto  os  dados  do  denunciante;  nas

denúncias seguintes, os dados vão deixando de ser preenchidos até que a última denuncia é

feita sem ter o nome do destinatário, o tipo de denuncia, o estabelecimento, como informação

para localizar o nome da rua, ficando assim caracterizadas e destinadas todas as denúncias

para a senhora Olindrina.

Diante desse quadro, quais são os critérios que levam a notificar criadores como os de

Moita Verde? O que garante que na Rua João Felipe Seabra, que tem muitas residências com

quintais,  terrenos,  sítios,  apenas  no  sítio  de  Dona  Olindrina  se  cria  porcos  de  forma

inadequada? 

Eram  questões  como  estas  que  norteavam as  ações  de  Dona  Socorro  quando  foi

notificada. Neste ponto do trabalho, podemos assistir a politização dos saberes de criação de

porcos de forma a defender o direito à sua prática tanto no modo como Dona Socorro e outras

nos  apresentaram  criteriosamente  suas  práticas,  dos  conhecimentos  adquiridos,  aos

reformulados (material  do capítulo anterior);  quanto no modo como visitou o órgão legal

defendendo a qualidade de sua prática de criação e o direito tradicional de fazê-lo.
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  Etnicidade, Política e Saberes Domésticos

Os  saberes  domésticos  aqui  apresentados,  em  torno  da  criação  de  porcos  e  seus

significados, foram organizados e realizados em contexto domésticos como práticas políticas

e culturais com envolvimento de mulheres enquanto sujeitos de direitos no exercício das suas

ações. Com isso foi possível corroborar com o pensamento de Barnes (1987) de encontrar

política onde não há política em sentido institucional.

Com isso, vimos às relações estabelecidas fora de Moita Verde a partir da atuação na

secretária do Meio Ambiente de Parnamirim, para atender as normas das notificações que teve

como exigência o comparecimento da notificada com o prazo corrido de trinta dias após a

notificação, no intuito de prestar esclarecimentos. Tal momento contou com a participação da

notificada Dona Socorro, a sua filha Adriana, a presidente da associação Silvana e eu. Silvana

solicitou um atendimento prioritário e preferencial por se tratar Moita Verde de um quilombo.

Com isso, o atendimento que seria iniciado pelo advogado da Secretaria foi antecedido pelo

próprio Secretário de Meio Ambiente. Com ele, o dialogo girou entorno de indagações sobre

as reais motivações das denúncias. Em seguida, o Secretário nos encaminhou para dialogar

com o advogado enfatizando que de imediato seria necessário o cumprimento das medidas

formais para poder seguir com as instruções processuais da Secretaria, mas que o propósito

era que a situação fosse resolvida de modo a não prejudicar nenhuma das partes.

O dialogo com o advogado foi iniciado por ele, com base na legislação ambiental,

assim citada, alegando que por ser o município de Parnamirim considerado 100% urbano, sem

área rural,  não era permitido à criação de animais como porcos.  As alegações de Silvana

foram sobre os “direitos das comunidades quilombolas”, alegando que ainda que Parnamirim

seja considerada urbana, existe o quilombo de Moita Verde e como comunidade quilombola

há o direito a realização de atividades consideradas como saberes tradicionais, como é o caso

criação de porcos.

Participei do diálogo, colocando que para aquele momento seria necessário que outros

elementos fossem levados em consideração para compreender e ouvir Dona Socorro. Para ela,

as justificativas das denuncias não procediam com a realidade das suas práticas e para ela o

que estava em jogo era os seus bens, o seu patrimônio. A participação de Adriana, sua filha, se

deu mais como apoio a mãe.
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O advogado avisou que a partir daquele momento o local seria vistoriado por técnicos,

a fim de verificar se encontrariam no local as motivações das denuncias. Caso a resposta fosse

positiva,  seria  estabelecido um período para adequação das  pocilgas.  O não cumprimento

acarretaria na retirada. Ao fazer a notificação, não encontrando irregularidades, seria mantida

a criação de porcos com o aval da secretária.

Dona Socorro ao saber da possibilidade de ter que fazer as adequações, como fossa e

pocilga no modelo de alvenaria, ficou preocupada, pois a adequação estava ligada diretamente

a recurso financeiro. O advogado, questionado sobre a possibilidade de a Secretaria facilitar

as  condições  para  adequação,  de  pronto  respondeu  que  esse  tipo  de  custo  não  é  de

“responsabilidade do órgão”. No entanto, até o presente momento, não fui informada da visita

dos técnicos para vistoria no local, a criação de porco por Dona Socorro e os demais criadores

continua acontecendo.

Os significados a que remete uma notificação no contexto de Moita Verde causou certa

apreensão para Dona Socorro, por se tratar de uma situação em um ambiente ao qual não está

acostumada a transitar, se relacionar. Medo e receio fizeram parte da atmosfera da situação,

no sentido de que um conhecimento, uma prática, um saber, repassados de mãe para filha, e

assim exercido,  naquele momento ganhou um caráter de idioma de debate,  para além dos

limites  do  local  de  moradia,  frente  às  dificuldades  de  se  relacionar  com  um  ambiente

organizado por legislação, linguagem técnica, com condutas que oscilam entre o legal e o

ilegal. 
Para  este  momento,  acionar  as  redes  de  relações  para  ela  foi  importante,  pois  os

contatos foram validados para fazer a mediação entre dois tipos de saberes,  que até onde

presenciei  não dialogaram muito,  a  começar  pela  legislação ambiental  frente  a  legislação

referente aos direitos quilombolas. A situação foi motivo de repercussão, o assunto rendeu o

bastante por meses nas conversas dos moradores e com tensão entre os vizinhos, inclusive

com repercussão na mídia (televisiva e impressa). Fazendo pensar que no momento midiático

quem teve  direito  a  fala  não  foi  os  criadores  envolvidos  no  processo,  e  sim  o  possível

denunciante  e  o  representante  da  secretaria  do  meio  Ambiente.  Neste  contexto,  ao  ser

midiatizado, a argumentação do órgão público foi da confirmação das denúncias, mas que

para aquela área em específico deveriam ser feitas algumas considerações por se tratar de uma

comunidade quilombola.
Com isso, a categorização étnica afirmada pela presidente da associação para justificar

o atendimento diferenciado e argumentar em favor da criação, foi levado em consideração até
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certo ponto. Estar ciente das condições enquanto sujeitos de direitos é o que tem orientado o

dialogo dos moradores de Moita Verde com o Estado e com os vizinhos, de acordo com a

ocasião. A cada situação, a categorização étnica passa a ser usada como instrumento para

acessar, dialogar sobre as melhores condições para Moita Verde em todos os aspectos. 

Foi no processo de emergência étnica que Moita Verde passou a se autoclassificar

como  comunidade  quilombola.  Sendo  assim,  elementos  organizacionais  e  saberes  foram

incorporados a lógica do grupo, constituído assim o modelo de organização associativa, este

procedimento fez emergir a posição de liderança institucionalizada, com a nomenclatura de

presidente da associação.

Como as categorizações são impregnadas de sentidos, está foi incorporada de forma

positiva,  representação  repleta  de  responsabilidades,  no  que  se  refere  aos  tramites  e

procedimentos nas relações entre o grupo e fora dele, em especial com agentes do Estado.

Este saber não foi considerado pelo grupo como um saber “tradicional”, inclusive por vezes

questionado por parte do grupo sobre os motivos de sua existência. Para desempenhar o papel

do  líder, se fez necessário a negociação desse novo modelo constituído e baseado em um

saber formal, do ponto de vista do conhecimento histórico e legal; de ampliação ou tentativa

de ampliação das redes de relações, com o sítio onde mora, com os demais e o entorno.

Para este tipo de saber,  as relações passaram a ser constituídas de modo a gerar a

confiança do grupo ou da sua maioria para que o seu processo passasse a ser desenvolvido.

Neste  caso,  os  mais  velhos  apareceram  não  na  condição  de  transmissão  do  saber,  mas

responsáveis pelo consentimento do seu exercício, estando assim os mais jovens envolvidos

como  os  responsáveis  para  potencializar  e  afirmar  esse  novo  discurso,  esse  novo  saber.

Ainda que seja muitas vezes sob a influência no campo da política institucionalizada,

as relações estabelecidas ocorrem no ambiente doméstico, onde as funções ocupadas por cada

um dos representantes, ainda que seja administrativa, estão inseridas também na lógica do

parentesco,  por vezes liderado com uma concentração de unidade familiar,  de um mesmo

sítio; o que representa que para cada tipo de sítio ou de família a responsabilidade por um tipo

específico de saber.

No caso  do  saber  religioso,  este  é  responsável  por  gerar  uma rede  de  articulação

interna com alcance externo também, rede que desempenha o papel  do aprendizado e da

continuidade  de  um  saber  e  sua  prática,  saber  empregado  para  organizar  e  legitimar  os

procedimentos,  articulações  com  base  familiar,  amigos  e  devotos.  Neste  caso  participar
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significa comungar e apoiar o saber.

O saber no campo religioso, neste contexto, é legitimado e fortalecido a partir da sua

eficácia,  das  graças  alcançadas,  no  apaziguamento  e  conforto  em  situações  fúnebres.

Analisando o processo religioso da perspectiva do que vem sendo evidenciado atualmente,

este saber hoje considerado como passado por gerações, como no caso da reza que não é um

saber nato, foi um saber que passou a ser exercido. Em capitulo anterior, as interlocutoras

afirmaram que em momentos fúnebres não havia reza e sim cantos de excelência. Atualmente,

nos  velórios,  há  a  reza,  ainda  que  também  envolvido  por  processos  de  incorporação  e

eliminação de elementos.

Atuar  na  condição  de  sujeito  político  dentro  do  contexto  religioso  significa  ter

constituída  uma  rede  de  relações  referenciada  por  um  discurso  mobilizador,  onde  são

acionadas em primeira instância as relações de parentesco que na “intimidade cultural” de

uma representação coletiva tem o seu desenvolvimento nos contextos domésticos investigados

liderados por mulheres.

Os saberes como a criação de porcos por estarem envolvidos em questões econômicas,

não dá a exclusividade para as mulheres. No entanto, estas também encontraram o espaço

para atuação, com isso gera uma rede de relação mais diversificada, no que se refere a acessar

um campo que em alguns momentos traz a evidência do papel da figura da representação

masculina,  que  é  o  caso  do  marchante,  até  então  não  há  marchante  mulher.  A criação

doméstica evidencia a inserção ampliada na negociação.

Com isso, observamos que os saberes não são pensados de modo distinto e isolado,

mas sim de acordo com a interação dos sujeitos em ação os saberes desenvolvem o caráter de

aprendizado  de  forma  distinta,  a  depender  da  relação  de  interação.  Os  saberes  geram

processos  de  negociações.  Para  todo  e  qualquer  saber  e  prática,  ainda  que  não  seja

institucionalizada, há regras nos seus procedimentos, pois estes também são envolvidos e se

espera um resultado, resultado positivo,  eficácia,  na perspectiva de resultados práticos,  de

respostas  concretas  referentes  a  direitos,  de  graças  alcançadas,  como  do  retorno  de

investimentos. Nesse sentido, todos os saberes geram lideranças e campos de relação, saberes

interessados. Sempre se espera algo como retorno. Importante observar como estes saberes

articulam redes  em diferentes níveis e profundidade,  fazendo parte assim de relações que

possibilitam gerar tipos diferenciados de lideranças, independente de qual seja o campo de

atuação a  lógica  organizativa  se  constituí  com os  mesmos  elementos,  no que  se  refere  à
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mobilização, acionar redes, processos de incorporação e exclusão de elementos.

Observar  eventos  diferenciados  que  trabalham  com  saberes  e  práticas  específicas

ajudou a dar conta de perceber a multiplicidade de ações no ambiente doméstico, do qual a

mulher tem encontrado também o espaço de atuação, espaço de luta. Como de acordo com o

momento os saberes específicos são acionados, e o seu dialogo é interessado para atender a

demandas  apresentadas  pelo  grupo,  em  nenhum  momento  a  associação  quilombola  foi

pensada para trabalhar em conjunto com a criação de porcos, pois para o grupo a prática não

apresenta nenhum tipo de irregularidade.

No entanto, foi o elemento escolhido pelos seus vizinhos para se oporem à prática do

grupo.  Aqui  consideramos  que  para  além da  prática  em si,  é  preciso  observar  os  outros

elementos que puderam estimular o conflito. Partindo de que o direito de um grupo pode se

sobrepor ao outro, por parte da secretária do Meio Ambiente, este pensamento foi afirmado,

pois a apresentação do órgão não constituiu em apresentar as possibilidades de legislações, e

sim de justificar e afirmar de forma imponderável a legislação a qual legitimava inviabilidade

da prática no município. Observar os elementos que caracterizam cada um desses sujeitos e

como estes são respaldados nos contextos onde atuam que vão das condições de moradia,

escolaridade como também dos elementos étnicos raciais devem ser considerados.

Por fim, ressaltamos que a permanência da prática da criação de porcos em Moita

Verde não pode ser avaliada apenas da perspectiva do “desvio”, como os que desrespeitam as

leis, da ilegalidade. Pensar dessa forma não compreende a dimensão da criação de porcos que

não está apenas na dimensão econômica,  mais moral,  cultural,  social,  no campo do saber

“tradicional”, na preservação e da manutenção de práticas e saberes de gerações. 

Neste quadro, uma das lições de processos quilombola como o de Moita Verde, a partir

de  trajetórias  femininas,  é  a  de  que  a  politização  étnica  da  última  década  levou  a

transformações  no  ambiente  doméstico  e  é  por  essa  afetada.  Demonstra  formas  de

organização que fazem das práticas femininas ações politizadas e de intervenção, sendo estás

sujeitos  de  direitos,  fazendo  repensar  que  diante  da  multiplicidade  e  da  diversidade  das

mulheres, as suas lutas, desejos, anseios e projetos, consolidam uma trajetória das mulheres

negras brasileiras.
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  Foto. Nome da Rua (Giselma 2014)   

Foto. Devoção (Giselma, 2013)  
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Foto. Queima de flores, final da reza de maio (Giselma, 2013)

Foto. Rio Pitimbu (Giselma, 2013)
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