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PREFÁCIO
Eliane Cantarino O’Dweyer1

O campo de produção de relatórios de identificação territorial das comunidades de quilombos, no qual se insere a
presente publicação Quilombolas de Capoeiras: resistência, território
e identidade, de autoria da antropóloga Francisca de Souza Miller,
possibilita uma autorreflexão sobre o fazer antropológico que
privilegia a experiência etnográfica e define os grupos estudados
de dentro, isto é, da perspectiva dos seus membros.
Nesses casos em que antropólogos vinculados às universidades públicas federais realizavam pesquisas etnográficas
em diferentes estados brasileiros, a Associação Brasileira de
Antropologia teve papel decisivo nos debates sobre a aplicação
do artigo 68 do ADCT2, (alguns travados no Congresso Nacional)
e em diálogo com o Ministério Público Federal, ao se manifestar
a partir das posições disciplinares da antropologia e de um
saber experiencial dos pesquisadores que a integram. Assim,
na situação do reconhecimento das terras aos “remanescentes
das comunidades de quilombos”, a utilização pela nova Carta
Constitucional do termo quilombo, até então sem significação
fora da ordem escravocrata, quando designava “negros fugidos
1
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Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

do cativeiro”, colocava na aplicação dessa norma, tanto aos
legisladores, quanto aos operadores do direito, a questão de
buscar a referência social do termo na atualidade.
De acordo com a perspectiva adotada, a existência legal
de um grupo depende das ações e dos significados que são produzidos no campo de reconhecimento dos direitos diferenciados
de cidadania, os quais só podem ser interpretados “[...]quando
se encontram situados em uma organização social e em uma
práxis de comunicação” (BARTH, 2002, p. 1). Assim, ao orientar
suas ações e produzir significados nesses contextos, indivíduos
e grupos são movidos por visões de mundo, representações e
relações sociais que configuram e filtram suas experiências.
O termo “remanescente de quilombo”, que designa uma
pessoa jurídica para fins de atribuição de direitos territoriais,
juntamente com os demais dispositivos legais que garantem aos
diversos grupos formadores da sociedade nacional preservar
os seus “modos de fazer, criar e viver” (CF, art. 216), é usado
na formação das associações comunitárias para reivindicar
direitos de uma cidadania diferenciada ao Estado brasileiro. A
etnicidade produzida na relação com o Estado é distinta dos
contextos de interação social nos quais as diferenças classificatórias entre categorias autodefinidas de pessoas e grupos, e
que envolve a comunicação entre elas de distintividade cultural,
são feitas a partir de uma constelação de termos usados de
modo contrastivo como no caso dos “negros de Capoeiras”,
que se consideram uma “mesma família”, que compartilha
uma mesma identidade racial e “laços de sangue” construídos
contrastivamente aos considerados “brancos” e “de fora”, e
ainda se definem toponimicamente por outras categorias de
autoatribuição como “terras de herdeiro” e “terras de santo”.
Desse modo, no caso das “comunidades negras rurais”, tal
distintividade cultural costuma ser comunicada, inclusive por
meio de estereótipos que se referem à criação e à aplicação de
noções padronizadas de distintividade cultural e podem ser
relacionados com racismo e discriminação.

No entanto, a maneira como em cada situação social os
indivíduos e grupos atribuem significados a esses dispositivos
constitucionais e dirigem suas ações pelo reconhecimento
territorial é bem variada, como exemplificado pelo Quilombo
de Capoeiras, localizado no município de Macaíba, estado do
Rio Grande do Norte, e pode ser relacionada às interpretações
e performances locais de indivíduos e grupos como autores
autorizados desta forma de “fazer história”.
Desse modo, as críticas divulgadas na mídia sobre a ressemantização antropológica da palavra quilombo, que consideram
possibilitar uma total instrumentalização dos usos sociais desse
termo, não levam em conta que os antropólogos nas suas pesquisas e na elaboração de relatórios de identificação territorial
dessas situações etnográficas autodefinidas como quilombos,
procuram compreender os significados que lhes são atribuídos
na ação, pois atribuir um sentido considerado “verdadeiro” aos
usos do termo quilombo, no caso historiográfico, mas também
arqueológico, racial e/ou cultural, poderia aproximar esse tipo
de prática antropológica a um exercício do poder de designar
identidades essencializadas pela caução científica.
Sem serem necessariamente “autores de sua própria
história”, os grupos que reivindicam o reconhecimento de
direitos territoriais como “remanescentes de quilombos” ao
Estado brasileiro orientam socialmente suas ações referenciadas a significados compartilhados, os quais, contudo, não são
necessariamente gerados por uma “lógica cultural própria”,
mas dependem de processos de ajustamento às formas de ação
possíveis, segundo espaços político-legais com suas regras
constitutivas, presentes em contextos locais nos quais estão
inseridas forças econômicas e também poderes hegemônicos.
A memória social tem sido assunto recorrente nos relatórios antropológicos sobre as comunidades de quilombos,
como também é o caso dos “negros de Capoeiras”. Nas condições do trabalho de campo, a origem comum (presumida) do

grupo que reivindica o reconhecimento de direitos territoriais
como remanescentes de quilombos constitui parte dos nossos
registros etnográficos. Tal possibilidade de compartilhar desse
passado construído a partir das interações e comunicações
com os atores sociais tem sido uma forma de aceitação da(s)
pesquisa(s) para elaboração dos relatórios antropológicos no
presente etnográfico.
Desse modo, se a memória compartilhada constitui uma
referência que define o grupo como sujeito de direito, é porque
só em relação a um passado testemunhado é que os atores
sociais atribuem sua existência coletiva no contexto atual de
reconhecimento de direitos territoriais.
Para explorar as conexões possíveis entre a atualidade
de uma existência social e cultural e sua memória, no caso
dos quilombolas de Capoeiras, a autora sugere ainda interseções entre conhecimentos etnográficos e arqueológicos,
através da articulação entre a Antropologia e a Arqueologia
como disciplinas pela capacidade de ambas para revelar as
conexões possíveis entre a atualidade de uma existência
social e cultural e sua memória.
Sobre a produção de narrativas em relação a um passado de domínio escravista e/ou a autodefinição do grupo pela
referência a um ancestral real ou mítico elas se encontram,
até certo ponto, autorizadas pelo arcabouço constitucional
que, inclusive, reconhece o direito às terras tradicionalmente
ocupadas, segundo seus modos de fazer, criar e viver.
Assim, a identidade política quilombola construída na
relação com o Estado brasileiro na reivindicação de direitos
territoriais costuma ainda acionar noções nativas de cultura
e, neste caso, as fronteiras entre os grupos podem parecer
arbitrárias. Contudo, autores como Eriksen Hylland chamam a
atenção para o fato de que grupos étnicos e identidades nacionais costumam estar inseridos em redes locais, baseados no

parentesco e na interação social, como também podem ser
culturalmente fundados em crenças religiosas, mitos coletivos
ou memórias de resistência e de humilhações historicamente
vividas (ERIKSEN, 2001).
Por fim, a condição camponesa da comunidade negra
rural de Capoeiras, situada na região do agreste nordestino,
constitui uma forma de organização social em unidades
familiares de produção e consumo, prevalente em outras
situações de quilombos, inclusive pelo uso comum de parte
do território de ocupação tradicional como as localidades do
Arisco e da Caatinga, segundo uma toponímia que configura
a apropriação familiar e comunal do trabalho. Contudo, ao
indicar os múltiplos lugares de identificação dos quilombolas
de Capoeiras, a autora afasta qualquer concepção essencialista da “condição” e conduz o leitor a uma interpretação em
termos de dominação e resistência.
Assim, ao citar livremente Judith Butler (FASSIN, 2010,
p. 261), as formas de subjetivação no caso das comunidades de
quilombos no Brasil, “[...] consiste precisamente nessa dependência
fundamental ao olhar de um discurso que nós não escolhemos
jamais, mas que, paradoxalmente, inicia e sustenta nossa capacidade
de agir e significa o processo pelo qual nos tornamos um sujeito”
político de direito.

APRESENTAÇÃO
Luiz Assunção3
Quilombolas de Capoeiras: resistência, território e identidade
foi apresentado inicialmente como relatório antropológico
para subsidiar o processo de regularização fundiária da comunidade Quilombola de Capoeiras – município de Macaíba/RN,
conforme reivindicação do próprio grupo, fundamentada
no direito das comunidades remanescentes de quilombos as
terras que ocupam tradicionalmente, conforme estabelece a
Constituição Federal de 1988.
A realização do referido estudo, é importante destacar, foi propiciada pelo Convênio celebrado, em 2005, entre o
INCRA/MDA, o Departamento de Antropologia da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Fundação NorteRio-Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC), visando à
identificação e à delimitação dos territórios de comunidades
quilombolas no estado do Rio Grande do Norte. A experiência
inédita no âmbito da universidade e, principalmente, a dimensão
acadêmica assumida pelo Convênio, traduzida substancialmente
por meio do estabelecimento permanente de interlocução entre
as comunidades quilombolas, pesquisadores, estudantes e as
instituições envolvidas, gerou significativas ações e produtos,
como seminários, monografias de Graduação e Pós-Graduação,
a elaboração dos laudos e a sua publicação em formato de livro,
como é o caso da presente obra.
3

Professor do Departamento de Antropologia – Universidade Federal
do Rio Grande do Norte.

Para além de um laudo técnico, parte de um procedimento administrativo e jurídico, o estudo realizado pela
professora Francisca Miller reflete conceitualmente sobre os
processos de construção identitária, pertencimento e existência
social do grupo, considerando a história vivida, os aspectos
da produção material, a organização social, política, as diferentes formas de sociabilidades, enfim, o que é se reconhecer
e viver em uma comunidade Quilombola.
Ao narrar a história e procurar compreender o cotidiano
do grupo, a autora o faz a partir de diferentes estratégias de
pesquisa, como a etnografia, a genealogia, a entrevista, as
narrativas orais e diversas fontes documentais e bibliográficas.
Essas narrativas nos levam a conhecer os primeiros moradores,
vindos de locais diferentes e, gradativamente, a organização
da comunidade, as dificuldades materiais de existência do
grupo ao longo de sua história, a apropriação de parte das
terras por outras pessoas da região, as relações de trabalho
estabelecidas com os proprietários vizinhos, como também os
conflitos e os processos discriminatórios vividos, a organização
política e a construção identitária.
A publicação dos resultados da pesquisa possibilita ao
mundo acadêmico e à sociedade, de um modo geral, acessar
conhecimentos sobre a presença e a cultura de uma população
negra historicamente invisibilizada, bem como conhecer as
trajetórias históricas de lutas pelo acesso à terra, as estratégias
de resistência a estruturas dominantes de exclusão social e a
dinâmica das formas de experiências vividas. Dessa forma,
o antigo convênio entre o INCRA/MDA, o Departamento de
Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) e a Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura
(FUNPEC) e, mais recentemente, a Coleção Identidades e Territórios,
cumprem um novo papel pedagógico, acadêmico, ao fomentar
a difusão do conhecimento científico.
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1 INTRODUÇÃO
O estudo antropológico da comunidade quilombola de
Capoeiras (Macaíba/RN) foi realizado como uma das metas do
Convênio estabelecido entre o INCRA/MDA, o Departamento de
Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) e a Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura
(FUNPEC), assinado no final de dezembro de 2006, sob a coordenação do Prof. Dr. Luiz Carvalho de Assunção (DAN/UFRN).
Coordenado e elaborado pela antropóloga Francisca de Souza
Miller, professora Associado II, do Departamento de Antropologia,
o estudo contou com a participação da bolsista Maíra Sâmara de
Lima Freire, estudante do Curso de Graduação em Ciências Sociais
da UFRN, dando continuidade ao já citado Convênio.
O principal objetivo do presente estudo é subsidiar projetos relativos aos direitos das populações tradicionais, entre
eles os que se referem aos Quilombolas, com informações históricas, econômicas e socioculturais, obtidas através do trabalho
antropológico, conforme está definido pela Instrução Normativa
nº. 20, de 30 de setembro de 2005, como parte substantiva do
processo de regularização fundiária a ser encaminhado pelo
INCRA/MDA, conforme Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003.
Para fins desta pesquisa, utilizamos a definição de
quilombo tal como empregada pela Associação Brasileira de
Antropologia (ABA), e pensamos identidade como uma definição
construída pelos próprios sujeitos, em que os próprios membros
do grupo se autoidentificam e elaboram seus próprios critérios
de pertencimento e exclusão. Ou, nas palavras de Almeida
(2002, p. 74): “O importante aqui é como os próprios sujeitos
14
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se autorrepresentam e quais os critérios político-organizativos
que norteiam suas mobilizações e forjam a coesão em torno de
uma certa identidade”.
Levaremos em consideração também artefatos ou documentos que possam ser encontrados relativizando conforme as
condições reais de registro e de conservação das fontes. Tanto
os documentos quanto os indícios arqueológicos podem nos
ajudar a compreender as formas de ocupação do território e
possivelmente nos dar uma ideia sobre a antiguidade da relação
da população com o território.
Nessa perspectiva, o presente estudo antropológico toma
como base os termos, categorias, significados e práticas dos
próprios agentes envolvidos na situação etnográfica pesquisada:
a comunidade de Capoeiras. Levaremos em consideração também
artefatos e edificações (ver o ANEXO E e o ANEXO F deste livro).

2 RESUMO HISTÓRICO
De acordo com a história oral, os negros da comunidade
de Capoeiras são descendentes de negros libertos procedentes
da Serra de Martins, na região serrana do RN; do Vale do Açu, no
médio Oeste do estado e no Seridó; Ferreiro Torto, no município
de Macaíba; e Alcaçuz, no município de Nísia Floresta. Luiz
Garcia e sua esposa “Pulca”, procedentes da Serra de Martins,
teriam sido os primeiros a descobrir as terras. O casal teria
trazido Estevão Joaquim de Freitas, que se casou com Luísa
Amedina de Freitas. Posteriormente, chegou João da Capoeira,
de procedência desconhecida, que deu nome à comunidade.
Logo depois, chegou uma família de Açu e algumas famílias
procedentes de Ferreiro Torto e de Alcaçuz, que, se identificando
com a cor e com a condição social, estabeleceram moradia na
localidade. A memória genealógica reporta-se a vinte filhos do

15
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casal Garcia, que ao se casarem com pessoas das demais famílias
teriam iniciado uma complexa rede de relações de parentesco
e de alianças, a partir da qual teriam se originado as atuais
famílias: Garcia, Moura, Santos e Costa. O casamento entre
primos e o apadrinhamento recorrente vem fortalecendo os
vínculos internos. A ideia de que todos compõem uma mesma
família é comum, implicando num sentido de identidade.

3 PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO
DA TERRA DE QUILOMBO
Inclui o local de moradia atual das famílias da comunidade
conhecida por “Capoeiras” (884. 933 ha). Os limites do território
a ser delimitado são: ao Norte, com o Rio Jundiaí, a fazenda do
Sr. Luís Alves e a fazenda do Sr. José Francisco da Silva; ao Sul,
com Félix Lopes e a fazenda do Sr. Manoel Ferreira; a Oeste com
a fazenda do Sr. José Azevedo de Oliveira (Dedé Nicolau); e, ao
Leste, com o espólio do Sr. Manoel Cordeiro.

4 ASPECTOS GERAIS
Capoeiras, uma das comunidades negras existentes no
estado do Rio Grande do Norte, ocupa área rural situada geograficamente no município de Macaíba, há 65 km de Natal/
RN. A comunidade compreende a totalidade de 325 famílias
vivendo num território de 884. 933 ha. Criado em 27 de outubro
de 1877, o território do município de Macaíba constituía, a
princípio, parte integrante de São Gonçalo. Posteriormente, a
lei provincial nº 832, de 7 de fevereiro de 1879, suprimindo o

16
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município de São Gonçalo, incorporou-o ao de Macaíba, que fora
criado pela mesma lei. Finalmente, desmembrado o território
de São Gonçalo, já na República, e restaurado município, ficou
o de Macaíba restrito à faixa de terras que se prolongava de
Guararapes a Serra Caiada.
O município está localizado na microrregião de Macaíba
pertencente à mesorregião Leste Potiguar, no Rio Grande do
Norte, e ocupa uma área de 512 km², distante 22 km de Natal.
Localiza-se a uma altitude de 11 metros e situa-se a uma posição
geográfica determinada pelo paralelo 05º31`30 de Latitude Sul
e 35º21`14 de Longitude Oeste. O acesso ao município se faz
através das rodovias BR 101 e BR 226.
Macaíba limita-se ao Norte com os municípios de São
Gonçalo do Amarante e Ielmo Marinho; ao Sul, com os municípios
de Vera Cruz, Boa Saúde e São José de Mipibu; a Leste, com os
municípios de Natal e Parnamirim; e, a Oeste, com São Pedro,
Bom Jesus e Ielmo Marinho (IBGE, 2007).
Mapa1 – Mapa do Município de Macaíba,
mostrando Capoeiras e vizinhanças

Fonte: Elaboração nossa
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Os solos da região são compostos predominantemente
por Latossolos, nas chapadas baixas litorâneas, Gleissolos e
solos Aluviais nas áreas de várzea.
Em geral, Latossolos são caracterizados por solos profundos, bem drenados, textura média, ácida e fertilidade natural
baixa. Já os Gleissolos são solos profundos encharcados, textura
indiscriminada e fertilidade natural de média a alta. Os solos
Aluviais, por sua vez, são solos profundos, mal drenados, textura
indiscriminada e fertilidade natural alta. Ademais, o clima é
tropical chuvoso, com verão seco.
O período das chuvas começa em janeiro e vai até agosto.
A vegetação natural é caracterizada pela floresta Subperenifólia
com trechos de floresta Subcaducifólia e floresta e campos de
várzea nas várzeas. Sistema ecológico costeiro tropical dominado
por espécies vegetais, mangues e animais típicos, aos quais
se associam outras plantas e animais, adaptados a um solo
periodicamente inundado pelas marés, com grande variação
de salinidade (SILVA, 2000).
A população é estimada em 54.883 pessoas e a maioria
reside na zona urbana. Na zona rural, estão concentrados 18.806
habitantes. Do total da população, temos 27.234 homens e 27.579
mulheres. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2001), existem 32.931 eleitores no
município, sendo 16.698 homens e 16.179 mulheres.
O abastecimento de água do município é feito pela
Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN).
A captação da água é feita através de 7 poços tubulares às
margens da BR 101. Em geral, a população recebe a água já
tratada com flúor e cloro.
A distribuição da energia elétrica é executada pela
Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN) que
atende, entre outros municípios, aos da divisa de São Gonçalo
e das cidades de Bom Jesus e Ielmo Marinho.

18
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No município encontra-se um total de 28 estabelecimentos de saúde e 78 de ensino, tendo-se investido atualmente
em programas estratégicos, a saber: Programa de Agentes
Comunitários de Saúde e Programa Saúde da Família (PACS/
PSF), de Assistência Farmacêutica e Educação em Saúde.
A população do município é assistida pelos serviços do
Hospital Regional “Alfredo Mesquita Filho”, com atendimento de
clínica médica, pediatria, ginecologia, cardiologia e fisioterapia.
Os Distritos Rurais são assistidos nos cinco postos de saúde do
município, situados nas localidades de Peri–Peri, Betúlia, Riacho
do Feijão, Mata Verde e Capoeiras, e nos postos da Fundação
Nacional de Saúde (FNS), localizados nos distritos de Cana Brava,
Lagoa do Sítio, Lagoa do Lima, Mangabeira e Traíras.
Em virtude de estar localizada próxima à Capital, Macaíba
beneficiou-se das primeiras medidas tomadas pelos governos
provinciais, pertinentes à instrução. Foi o Governador Alberto
Maranhão quem implantou a primeira rede oficial de grupos
escolares no Rio Grande do Norte. O Grupo Escolar “Auta de
Souza”, criado em outubro de 1911, localizado em Macaíba, foi
consequência dessa política.
Hoje, o Sistema Educacional do Município de Macaíba é
formado pelas redes estadual, municipal e federal. De acordo
com os dados fornecidos pela Secretaria de Educação do município, em 2006, a taxa de alfabetização da população era de 71,60%.
Quanto às manifestações culturais do município, identificamos, no artesanato, o trabalho das bordadeiras do distrito de
Gondelo. Além disso, o Mamulengo de Chico Daniel e as danças
do Pau-Furado e Coco de Roda da comunidade de Capoeiras.
Em relação aos eventos anuais, podemos destacar a Vaquejada,
realizada nos meses de março e maio; a Festa do ex-aluno do
Colégio Agrícola, realizada no mês de maio; a Festa Junina,
realizada no período de 23 a 29 de junho; a Emancipação do
Município, comemorada no mês de outubro; o Festival de Teatro
de Macaíba (FESTIM), realizado no mês de outubro; os Jogos
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Escolares de Macaíba (JEMAS), realizados no mês de outubro;
a Festa da Padroeira – Nossa Senhora da Conceição –, realizada
no dia 8 de dezembro; e a Festa de Santa Luzia, realizada no
dia 13 de dezembro.
O nome original do município de Macaíba era “Coité”
(nome de um arbusto que produz um fruto grande e redondo
muito utilizado pelos indígenas e pelos caboclos da localidade),
denominação modificada para “Macaíba” em 1855, em função
da homenagem a uma palmeira com o nome de Macaíba que o
Sr. Fabrício cultivava nos arredores de sua casa.
Localizada à margem esquerda do Rio Jundiaí, Macaíba,
que até o ano de 1855 era um sítio de propriedade do capitão
Francisco Pedro Bandeira, já progredia na plantação de algodão,
na cultura do feijão, mandioca, milho, cana-de-açúcar, fumo,
mamona e na criação de gado.
Os agricultores de maior vulto eram os Srs. Manuel Xavier
Bezerra, Francisco Cabral da Silva e Paulo Rodrigues Bulhões.
Os principais criadores do município eram Francisco Cabral da
Silva, Paulo Rodrigues Bulhões, Maria Freire Marinho e Adalgisa
de Medeiros Freire.
De acordo com a literatura (MEDEIROS, 1973; SANTOS,
1994), a primeira sesmaria foi concedida a João Rodrigues Colaço,
em janeiro de 1600, e este começava os trabalhos de roçaria
empregando escravos vindos da Guiné. Colaço era, então, o
primeiro agricultor a fazer benfeitorias no Rio Grande do Norte.
Os documentos que falam da construção do Forte dos Reis Magos
registram a presença do negro nesse trabalho já em 1598. Daí
até 1888, o trabalho dos negros constituiu uma das alavancas
para impulsionar o progresso Norte-rio-grandense.
Como não havia a indústria açucareira e as atividades
econômicas compreendiam a criação de gado e plantações de
milho, mandioca e feijão, a presença de escravos não se fazia
necessária em grande número (CASCUDO, 1984).
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Até 1614, apenas o engenho de Cunhaú fazia açúcar.
Tratava-se de uma sesmaria de 14 léguas, dada aos jesuítas,
com várzeas, matas e rios. Como benfeitorias, dois currais de
vacas, algumas éguas e quatro escravos da Guiné.
O crescimento de Macaíba na segunda metade do século
XIX foi resultante da produção do açúcar e do ciclo do algodão.
No caso deste último, em virtude da Guerra da Secessão nos
Estados Unidos que dificultou o abastecimento da indústria
têxtil inglesa com o algodão norte-americano.
De acordo com Medeiros (1973, p. 93), a partir de 1850, a
produção do açúcar, que, desde 1845, vinha alentando os vales
do Ceará-Mirim e do Capió (localizado entre os municípios de
São José de Mipibu e Papari, hoje Nísia Floresta), é incrementada
de tal maneira que, em 1859, a Província tinha 159 engenhos,
moendo. Dos quais, cinco na Capital, 31 em São Gonçalo, 42
em Ceará-Mirim, 144 entre São José de Mipibu e Papari, 11 em
Canguaretama, e 23 entre Goianinha e Arês, com uma produção
de mais de 370 arrobas4 por ano.
O algodão – o Mocó –, com plantação na região do Seridó,
foi se destacando pela larga aceitação de sua fibra longa, até
1865, superando as exportações dos outros produtos, devido ao
alto preço alcançado, consequência do fechamento das fontes
norte-americanas em plena Guerra da Secessão, e à grande
procura na Inglaterra no momento da cotton famine, oriunda
da segunda fase da Revolução Industrial.
Até a metade do século XIX, São José do Mipibu era o
maior município do interior do estado, chegando a ter 9.816
escravos. Já em 1884, esse número populacional caia para 822
escravos. Esse declínio foi resultante da campanha acionada, na
cidade, em favor da Abolição da Escravatura. Com essa campanha, Ceará-Mirim, que tinha na época 3.000 escravos, viu esse
número cair para 1.126.
4

Unidade ainda usada no Brasil como medida de peso.
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Sem o algodão da América do Norte, as companhias
inglesas partiram à procura de novos parceiros e produtores.
A região Nordeste do Brasil e o Egito, os grandes favorecidos
pela necessidade inglesa, passaram a vender grande quantidade
de sua produção algodoeira. Macaíba, localizada numa área
estratégica, para a época, beneficiou-se com toda a situação
envolvendo a comercialização e o transporte do algodão.
Eram tempos precários no setor do transporte, dada a
dificuldade de se transportar alguma coisa para a capital, ou da
capital para o exterior. Os navios de grande porte não entravam
no porto de Natal, devido a problemas na chamada “Boca da
Barra”, gerando, assim, a necessidade de outras articulações
para o escoamento da produção algodoeira negociada com a
Inglaterra. Com isso, quase toda a produção de algodão e de
açúcar, do interior do estado, chegava naturalmente ao povoado de Macaíba, transformando a localidade, na época, num
importante entreposto comercial.
Macaíba passou, assim, a atrair comerciantes da Paraíba
e do Pernambuco, que deixaram seus estados para se estabelecerem na região. Foi nesse contexto que apareceu o paraibano Fabrício Gomes Pedrosa, natural de Areia, proprietário
do famoso “Engenho Potengi”, localizado nas vizinhanças de
Coité. Fabrício casou-se com uma filha do capitão Francisco
Pedro Bandeira e, percebendo que o sítio do sogro oferecia
vantagens para comércio, construiu no Coité, à beira do rio, um
armazém, não só para recolher o açúcar que produzisse em seu
engenho, como também para os produtos que adquirisse nos
engenhos dos vales de São José, São Gonçalo e Ceará-Mirim.
Fixando residência em Macaíba, Fabrício ampliou suas compras,
estabelecendo casa de molhados e fazendas, para a compra de
gêneros de exportação, além de ter participação ativa na vida
do povoado, adquirindo mais e mais amizade e respeito. Grande
fazendeiro e líder político daquela região, o paraibano passou
a ser também proprietário de um grande número de escravos.
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Como já afirmamos, a vantajosa posição comercial de
Macaíba, em conexão com o centro do estado, ou seja, com os
vales agrícolas e o alto Sertão, tendo um porto fluvial acessível
a pequenas embarcações, despertou o interesse geral dando
impulso à imigração de negociantes vindos de diferentes lugares (inclusive de Recife) povoando Macaíba dentro de pouco
tempo. Assim, o município, no final do regime monárquico e
no começo do republicano, foi considerado a virtual capital do
Rio Grande do Norte, porque centralizava as decisões política,
econômica e social.
As margens dos rios Potengi e Jundiaí foram responsáveis pela penetração dos escravos no interior do Rio Grande
do Norte. Um fator importante para aquela área ter recebido
um grande número de escravos é que, entre os rios Jundiaí e
Potengi, e nas vizinhanças com os vales de Ceará-Mirim e São
José de Mipibu, dava-se grande produção de cana-de-açúcar.
Macaíba tornou-se um obrigatório centro de comercialização
para toda essa região.
A feira aos sábados, lá existente ainda hoje, data desse
período. Macaíba tomou grande impulso e a sua feira tornou-se
uma das maiores, senão a maior, da zona do agreste, atraindo
fregueses e produtos de todos os lugares próximos, como os
moradores de Capoeiras e até de outros locais mais distantes.
O município participou dos movimentos de libertação dos
escravos, na campanha de 1888, por meio do Clube Abolicionista
“Padre Dantas”, sob a presidência do comendador Umbelino
Freire de Gouveia Melo, o qual, de acordo com Nestor Lima (1941),
conseguiu proclamar livre a Vila, no dia seis de janeiro de 1888.
É importante salientar que os escravos atuaram na construção da Ferrovia Imperial Brasilian, que atingiu o vale de Mipibu
em 1833. Quando foi promulgada a “Lei Áurea”, os escravos que
estavam atuando na implantação da Ferrovia tiveram também
a sua libertação, o que obrigou a uma contratação desses trabalhadores sob forma precária, para dar andamento aos serviços.
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De acordo com a literatura (LIMA, 1990), os principais
caçadores de escravos foram os Capitães-Mores que administravam a Província do Rio Grande do Norte. O Governo Federal
preservava com os Governadores das Províncias um acerto,
segundo o qual, o Exército mantinha a cooperação da força
militar de cada província na caça aos escravos.
O caráter oficial dessa caça deu-se a partir da administração de Antônio Vaz Gondim, o primeiro a administrar
o Rio Grande do Norte, após a invasão dos holandeses, tendo
governado no período de fevereiro de 1654 a quatro de dezembro
de 1663. Em qualquer lugar onde houvesse um agrupamento
de negros, o Capitão-Mor mandava buscá-los, às vezes vindo
até negros alforriados.
Bastava o Governador provinciano saber que existia em
algum lugar um agrupamento de negros, para determinar,
através de portaria, que houvesse uma averiguação, com a finalidade de aprisionar os escravos e restituí-los aos seus devidos
donos. De acordo com Lima (1990), tal averiguação tinha três
finalidades, sendo que a primeira era saber o número determinado de escravos, para arregimentar o número necessário de
soldados na operação. Tal preocupação era importante porque,
apesar de alguns historiadores, como Medeiros (1973) e Cascudo
(1984), afirmarem que no Rio Grande do Norte nunca existiram
“quilombos”, havia receio de que poderia se formar um, já que era
grande o número de escravos fugitivos da Paraíba, Pernambuco
e Ceará, os quais poderiam vir para o Rio Grande do Norte. A
segunda finalidade era saber se os negros amontoados eram só
escravos ou existiam também negros alforriados. A terceira era
para saber se os negros estavam recebendo ajuda de alguém,
isto é, dos abolicionistas.
Muitos civis participaram das campanhas em busca de
recuperar os escravos foragidos, sendo que, ao aprisionarem-nos,
procuravam logo os seus respectivos donos, a fim de receber
a quantia que estava sendo oferecida pelos seus proprietários.
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De acordo com Lima (1990), amontoavam-se os escravos nas
regiões do Trairi, Potengi, Seridó e Oeste.
Segundo esse mesmo autor, nunca houve rebelião de
escravos em grupos no Rio Grande do Norte, embora fossem
frequentes suas revoltas individuais e, consequentemente, as
suas fugas. Quando fugiam, procuravam se refugiar em locais
onde havia concentração de matas fechadas ou mesmo onde
fosse de difícil acesso. Era mais recorrente a fuga de homens
escravos do que de mulheres escravas.
Os escravos fugitivos eram severamente punidos. Somente
quando começaram a surgir nos municípios campanhas pró-libertação dos escravos, os castigos começaram a diminuir. Em
certa época, os escravos fugiam e nem eram mais perseguidos.
Influenciados pelo movimento abolicionista, alguns “senhores”
davam cartas de alforria e passavam a fazer parte da campanha
em prol da libertação dos escravos.
Quando os engenhos de Cunhaú e Ferreiro Torto entraram em funcionamento, os escravos chegavam aqui em maior
número e eram enviados para essas localidades para trabalhar.
Posteriormente, foram também para os engenhos de canade-açúcar dos municípios de Ceará-Mirim, São José de Mipibu,
Goianinha e Canguaretama. Grande parte dos negros que chegavam ao Rio Grande do Norte eram procedentes de Pernambuco.
Mais tarde, os fazendeiros do Sertão compravam os
escravos para o trabalho das lavouras. Muitos negros fugiam
do litoral para o interior, onde, encontrados pelos fazendeiros,
passavam a ser escravizados. O século da fixação demográfica
foi o século XVIII. De acordo com Câmara Cascudo (1956, p. 231),
os escravos que fugiam para o Sertão tornavam-se vaqueiros,
contadores aclamados e derrubadores de touros.
A partir do século XIX, a produção de açúcar no Rio
Grande do Norte elevou-se vertiginosamente, exigindo um
maior número de escravos. Nessa época, veio do Maranhão,

25

QUILOMBOLAS DE CAPOEIRAS

em grande escala, o negro africano que era desembarcado em
Mossoró (a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do
Norte), Areia Branca e Macau. Muitos escravos penetraram
pelo litoral Norte do estado, povoando várias praias na região.
Há informações de que muitos negros alforriados se fizeram
pescadores e deles surgiram as primeiras colônias de pescadores
do Rio Grande do Norte.
O distrito “Caiçara de São Bento do Norte”, local utilizado
para pesca pelos índios, daí o nome de “Caiçara”, de origem
tupi, posteriormente foi um antigo núcleo de negros, os quais
adotaram a pesca como atividade econômica para o seu sustento.
Ainda hoje, Caiçara é uma importante área de pesca, onde existe
cerca de 2.000 (dois mil) pescadores.
Os negros alforriados no litoral recorriam à pesca para
a sobrevivência; os do interior recorriam à caça. Tanto o peixe
como a caça eram vendidos por eles com a finalidade de comprar
produtos para suas necessidades básicas. De acordo com alguns
historiadores (MEDEIROS, 1973; CASCUDO, 1991), o primeiro
local utilizado pelo negro para a comercialização do seu peixe
foi o Canto do Mangue nas Rocas5. Já no interior, os negros
alforriados comercializavam seus produtos nas feiras livres
das vilas, distritos e cidades.
De acordo com Medeiros (1973), em 1808, em Natal, existiam 1.936 brancos, 2.836 mulatos e 1.127 negros. Em 1811,
segundo dados estatísticos, a população da Província era um
total de 49.250 habitantes, dos quais 8.072 eram negros.
Segundo Santos (1994, p. 83), a Capital da Província,
cidades, distritos e doze povoações apresentavam o seguinte
número de escravos: Natal: 1.252; Cidade de Açu: 1.221; São
José de Mipibu: 1.151; Apodi: 1.073; Extremoz: 876; Cidade do
5

O Canto do Mangue é uma central de vendas de peixes e frutos do
mar, administrada pelos próprios pescadores, localiza-se na cidade
de Natal/RN.
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Príncipe, atual Caicó: 871; Pau dos Ferros: 496; Goianinha: 391;
Vila Flor, atual Canguaretama: 384; Coité, atual Macaíba: 130;
Arês: 127; e Portalegre: 100.
O maior número de negros se concentrava principalmente
naqueles povoados que eram áreas produtoras de cana-de-açúcar, como Natal, São José de Mipibu, Extremoz, com exceção de
Açu, onde havia uma grande criação de gado e plantações de
milho e feijão. Caicó também apresentava um razoável número
de escravos, por ser um município, naquela época, com grande
produção dessas culturas, além do algodão.
Em 1835, havia 12.363 negros no Rio Grande do Norte.
Deste total, 6.116 eram escravos e 6.247 eram livres. De acordo
com historiadores (MEDEIROS, 1973), o grande número de
negros livres era resultado de uma campanha desenvolvida,
no Rio Grande do Norte, em favor da libertação dos escravos.
Além disso, na época, grande número de negros alforriados e
fugitivos vinha das Províncias da Paraíba e de Pernambuco, e
aqui permaneciam refugiados.
No ano de 1844, o Rio Grande do Norte tinha uma população de 149.072 habitantes, apresentando uma população negra,
entre escravos e não escravos, de 23.467. Em 1855, esse número
cai para 20.244 negros. De acordo com Santos (1994), nesse ano,
por determinação do Imperador D. Pedro II, a estatística não
citava os negros livres, para não mostrar o crescimento do
número deles, a fim de não estimular ainda mais aqueles que
defendiam a abolição do cativeiro.
Em 1847, o coronel Estevão José Barbosa de Moura comprou o Engenho Potengi e construiu o casarão que hoje abriga
o museu “Solar do Ferreiro Torto”, em Macaíba. De acordo com
a história oral, alguns dos primeiros fundadores de Capoeiras
seriam procedentes de “Ferreiro Torto”. Assim a formação da
comunidade de Capoeiras poderia ter se dado com a chegada
de negros fugitivos ou já libertos procedentes de Martins,
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Açu, Ferreiro Torto e Alcaçuz que foram ocupando as terras de
Capoeiras por identidade de cor e de condição social.
Entre as povoações que faziam parte do município de
Macaíba, está Bom Jesus, antiga “Panelas”, a qual mudou de
nome em consequência da Lei Estadual n. 31, de 10 de novembro
de 1936, por iniciativa, na Assembleia Estadual, do Deputado
Ezequiel Xavier Bezerra, nascido no lugar. Bom Jesus, a 48
quilômetros de Natal, é ponto de parada da estrada de automóveis do Seridó. A pequena cidade tem feira aos domingos e
regular movimento comercial e de trânsito de veículos para
passageiros e cargas, operacionalizando o translado Natal/
Bom Jesus e vice-versa.
A seis quilômetros da comunidade de Capoeiras, essa
localidade se situa na Região do Trairi. Segundo Cascudo (1968),
o município de Bom Jesus foi criado em 1963, quando ainda
era conhecido por “Panelas”. A criação se deu pelo seu desmembramento do município de Eloy de Souza. De acordo com
Morais (2004), foi em 11 de maio de 1962, através da Lei n. 2.794,
sancionada pelo então Governador do Estado, Aluízio Alves, que
Bom Jesus foi desmembrado do município de Eloy de Souza,
tornando-se mais um município do Rio Grande do Norte.
Parte das terras de Bom Jesus pertencia a Capoeiras.
De acordo com uma informante, como havia muita terra, o
Sr. Garcia e sua esposa “Pulca” teriam doado terras para o
Santo Coração de Jesus, tornando-se assim “terra de santo”.
Assim, embora a comunidade esteja localizada na área rural do
município de Macaíba, seus moradores se sentem mais ligados à
cidade de Bom Jesus pela proximidade desta. Quando precisam
de um hospital, de um cartório e mesmo comercializar parte
da produção dos seus roçados, os moradores procuram essa
cidade, além do distrito de Traíras. Ademais, é no cemitério
da cidade de Bom Jesus que a população da comunidade faz o
sepultamento de seus mortos.
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Bom Jesus, como toda a região, ocupou-se com lavoura
e criação de gado desde a segunda metade do século XVIII.
Seu primeiro proprietário foi o Padre José Vieira Afonso, em 4
de dezembro de 1754, grande proprietário da “Anta Esfolada”,
futura Nova Cruz.
A sesmaria de 1754 é ao redor da Lagoa da Panela,
assim denominada por lá existir uma antiga indústria oleira.
Em 1877, Ferreira Nobre citava Panelas, com povoação,
feira e policiamento, a nove léguas6 de Natal. Outrora esta
se denominava Capoeiras.
A Capela do Sagrado Coração de Jesus dessa localidade
foi construída em 1917 e a escola em 1923. A estrada de automóveis do Seridó instalou uma parada, em maio de 1916,
animando o intercâmbio comercial e social da localidade. O
transporte mecânico determinou uma fase de prosperidade.
Ainda hoje, o município tem uma atividade produtiva baseada
na agricultura, na avicultura e na pecuária, com destaque
para a produção de leite.
A comunidade quilombola, “Capoeiras” é um distrito do
município de Macaíba e, por isso, é parte do quadro histórico
descrito. Como o leitor pode ver, a presença de escravos, principalmente durante a Guerra de Secessão dos EUA, quando a
Colônia precisava produzir mais açúcar para atender as necessidades dos ingleses, não foi reduzida. Mesmo assim, tanto a
historiografia quanto o imaginário popular afirmam que, em
virtude dos poucos engenhos no Rio Grande do Norte, a presença
negra na composição étnica da população não foi marcante no
estado. Os dados, todavia, vão de encontro a esta afirmação. De
acordo com o Censo do IBGE-1995, a população do estado do RN
é de 2.415.567 habitantes, sendo o número de negros e pardos
de 1.555.000, ou seja, 61% de sua totalidade.

6

Cada légua corresponde a 6 quilômetros.
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5 A PESQUISA DE CAMPO:
O RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA
Fizemos nosso primeiro contato com a comunidade de
Capoeiras, juntamente com um representante do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), durante
a primeira parte do mês de setembro de 2006. Na ocasião,
entramos em contato com dona Maria Lídia Basílio da Silva
(liderança comunitária) e marcamos a primeira reunião com os
moradores, a fim de esclarecer o trabalho que íamos começar
e a importância do estudo antropológico como subsídio ao
trabalho de regularização do seu território. Nessa primeira
reunião, tivemos a presença do Sr. Manoel Batista dos Santos,
então Presidente da Associação Comunitária, (Fotografia 1) e
de Cidileide Bernardo da Silva, representante da Coordenação
Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas (CONAQ),
além de outros moradores da comunidade.
Fotografia 1 – Sr. Manoel Batista dos Santos
(Presidente da Associação Comunitária)

Foto: Francisca Miller (2007)

30

QUILOMBOLAS DE CAPOEIRAS

A pesquisa, que começou em setembro de 2006, foi desenvolvida durante o período de sete meses, até abril de 2007.
Realizamos (a bolsista Sâmara e eu) visitas regulares, semanalmente, e algumas vezes pernoitando em Capoeiras. Como a
comunidade dista apenas 65 quilômetros da capital do estado
(local onde tenho residência fixada), preferi deslocar-me diariamente de Natal para Capoeiras, retornando ao final de cada dia
de trabalho, considerando não haver hospedaria na comunidade
e objetivando não causar transtornos aos informantes.
A comunidade é extensa (325 famílias), e por esta razão
não foi possível visitar todas as unidades domésticas. Em virtude do pouco tempo de que dispúnhamos para realizar a
pesquisa e escrever o presente trabalho, entrevistamos 171
famílias, o que consideramos adequado para o presente estudo.
Da amostra citada, temos uma média aproximada de 4 pessoas por família, abrangendo crianças e adultos, o que totaliza 662 habitantes. Se na comunidade houver realmente 325
famílias, como afirmam os líderes comunitários, ter-se-á uma
população aproximada de 1.200 habitantes.
Enquanto realizávamos a pesquisa etnográfica, fizemos
também uma busca nos arquivos do Primeiro Cartório e no
Fórum da cidade de Macaíba, bem como no Instituto Histórico
e Geográfico do Rio Grande do Norte em Natal, com vistas
a localizar qualquer documento que tratasse de terras em
Capoeiras. Infelizmente nenhum documento acerca da ocupação
das terras de Capoeiras foi encontrado nos citados arquivos.
A pesquisa bibliográfica, por sua vez, foi sendo realizada
no transcorrer de toda a pesquisa de campo, sendo tomadas
como base considerações de autores como Cicourel (1980),
Langness (1973) e Miller (1991). Além da observação, a pesquisa
etnográfica foi desenvolvida através de um roteiro de perguntas considerando as atividades econômicas e socioculturais
desempenhadas pelos membros da comunidade.
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A entrevista, como um processo indireto de observação,
nos forneceu informações que não poderiam ser verificadas
apenas pela observação. As crenças relativas ao sobrenatural, por exemplo, assim como tradições, genealogias, mitos,
entre outros aspectos da cultura humana, embora possam estar refletidos em certas formas de comportamento,
encontram-se realmente apenas na mente dos informantes.
Daí a importância da entrevista.
Além desse recurso, coletamos informações sobre o local
de nascimento e origem das pessoas, dados que foram utilizados
na reconstrução dos laços de consanguinidade e matrimônio,
com o objetivo de entender as relações de parentesco e as alianças
na comunidade. Utilizamos bastante o equipamento fotográfico
digital (105859-2), e o gravador para captar os depoimentos dos
informantes. Ao observar as fotografias dos parentes ou amigos,
os informantes fazem comentários importantes a respeito das
relações de vizinhança, de trabalho e sobre um passado cuja
informação é limitada pela falta de memória histórica e pelas
limitações da memória genealógica, a qual, no caso dos nossos
informantes, só chega até, quando muito, à geração dos avôs.
A transcrição dos depoimentos dos informantes ficou
sob a responsabilidade da bolsista Sâmara. A utilização do
método genealógico facilitou a obtenção de dados porque
os informantes gostam e se sentem à vontade ao falar sobre
a família. Como em geral fazíamos nossas entrevistas na
parte da manhã, eram as mulheres que encontrávamos em
casa. Mesmo tendo entrevistado um número maior destas,
entrevistamos homens também.
As mulheres demonstraram ter um considerável conhecimento das relações de parentesco e de manutenção da unidade familiar. Além disso, alguns homens e algumas mulheres
demonstraram conhecer muito sobre a formação e ocupação de
Capoeiras. Esse tipo de conhecimento se adquire lentamente e,
na maioria dos casos, através do que ensinam os membros mais
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velhos da comunidade. Mulheres e homens nas faixas de 40 e
65 anos têm um maior conhecimento acerca da formação da
comunidade. Em geral, as informações prestadas pelos jovens
sobre os assuntos genealógicos se referiam à sua geração, quase
nada sabendo acerca do passado e da formação da comunidade
de Capoeiras. Identificamos que esses moradores vivem na
localidade há mais de dois séculos.
Além do método genealógico (Genealogia – ANEXO A),
utilizamos a metodologia de observação participante, o que
nos permitiu conhecer melhor as práticas sociais, os comportamentos e os valores dos informantes.
Há mais de uma versão a respeito da ocupação do território de Capoeiras. Na tentativa de buscar a exatidão das
informações, fizemos a mesma pergunta para várias pessoas,
com vistas a verificar o relato de um informante em relação ao do
outro, levando em consideração a idade, o sexo dos informantes,
posições sociais e seus relacionamentos. Na medida em que íamos
analisando e redigindo o presente estudo, retornamos diversas
vezes à comunidade para confirmar dados e coletar outros.

6 A COMUNIDADE DE
CAPOEIRAS E SUAS ORIGENS:
FONTES HISTÓRICAS E ETNOCONHECIMENTO
De acordo com Cascudo (1968), a palavra “capoeira” vem
de caá-poera e significa “mato extinto”, “mato cortado ou destruído”. Essa ideia encontra-se presente na fala de seus moradores,
quando explicam a origem do nome; lembram-se de um espaço
limpo no meio do mato, uma capoeira, onde morava um senhor
de nome João da Capoeira. Quando indagados para onde iam,
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as pessoas respondiam: “Vamos pra casa de Capoeira; vamos
pra casa de João da Capoeira”.
Vejamos o relato da líder comunitária Maria Lídia Basílio
da Silva (51 anos), filha do líder sindicalista Raimundo, sobre a
origem do nome Capoeiras:
O nome Capoeiras era usado pelos antigos trabalhadores da
roça, que gostavam, depois do almoço, de falar que ia para a
capoeira descansar. Havia uma velha que se chamava por nome
de Francisca Emídia de Moura, mais conhecida por Caquica,
morreu com 115 anos e sabia muito sobre a comunidade, o pai
dela tinha o nome de João e ganhou o apelido de Capoeiras, por
morar numa capoeira. As casas na época eram uma longe da
outra, sem energia e quando precisavam se deslocar de sua casa
para a casa de João, que era um homem que gostava de receber
amigos e reuni-los para conversar em frente de casa, diziam:
vamos pra casa de João da Capoeira (Informação verbal).7

Infelizmente, quando iniciamos esta pesquisa no ano
de 2006, um dos homens apontados pela comunidade como
grande conhecedor da história de Capoeiras, o Sr. João Nô, já
havia falecido. Um dos sérios problemas em relação aos relatos
orais é que, com o tempo, parte deles vai se perdendo quando
seus contadores morrem sem passar os detalhes para as novas
gerações. Vejamos a transcrição de um depoimento do Sr. João
Nô, de março de 2002.
O nome antigo de Capoeiras, contava minha mãe, era Cabaça.
E era muito maior do que temos hoje. Capoeiras foi colocado
por caçadores de Natal, que vinham por essas bandas, matar
índios e negros... tinha uma velha que morava no Arisco, local
ali para cima onde o povo daqui ia plantar, queimava a terra
para botar roçado e fez uma Capoeira... os caçadores temiam
essa mulher e chamavam-na de Maria Capoeira, almoçavam
na casa dela quando vinham para cá, então a partir deste
tempo mudou o nome do local [...] (SILVA, 2003, p. 86).
7

Entrevista concedida à pesquisadora, em setembro de 2006, por M.
L. B.,51 anos.
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Um depoimento parecido nos foi relatado pela informante
Maria Lídia, em 2006. Ademais, comparando o relato de Câmara
Cascudo com o do informante, podemos perceber que há muitos
pontos em comum e que Capoeiras foi o primeiro nome de Bom
Jesus, enquanto o nome original da comunidade era Cabaça.
Observa-se também que dona Maria Lídia perdeu um pouco
dos detalhes da própria história.

7 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E
CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA
O acesso à comunidade de Capoeiras se dá via BR 101. Ao
se chegar ao entroncamento que dá acesso à cidade de Mossoró,
segue pela BR 226, até à pequena cidade de Bom Jesus. Na referida
cidade, para poder seguir até a comunidade de Capoeiras, o
percurso é, ainda na BR-226, que corta a citada cidade, entrar
na segunda rua à esquerda e seguir em frente. Depois, seguir
à esquerda na primeira rua, deparando-se com a praça da
Igreja Católica Coração de Jesus. Em frente à praça, seguir à
direita, e, a frente, poucos metros, seguir na primeira rua à
esquerda, em uma rua não pavimentada que passa ao lado de
um curral. Tomando a rua do curral, é só seguir em frente e
continuar pela estrada de terra (Fotografia 2), que leva à uma
zona tipicamente rural. Depois de passar por várias fazendas,
chega-se à comunidade de Capoeiras.

35

QUILOMBOLAS DE CAPOEIRAS

Fotografia 2 – Estrada de terra que dá acesso a comunidade

Foto: Francisca Miller (2006)

A referida comunidade compõe-se de 325 famílias distribuídas num território de 884. 933 ha. As famílias vivem
da agricultura, da comercialização da farinha da mandioca,
da fabricação de tijolos, e das aposentadorias e pensões de
beneficiários. Na estação do caju (de dezembro a fevereiro),
comercializam também a castanha.
Em Capoeiras, há luz elétrica, água encanada, a Escola
Municipal Santa Luzia (Fotografia 3), atendendo do primeiro ao
quinto ano, um posto de saúde (Fotografia 4), onde um médico
atende uma vez por semana, o Programa Saúde da Família (PSF)
– com visitas realizadas pelo médico, uma vez por semana, a
casa dos moradores portadores de hipertensão –, das casas de
farinha existentes no passado, ainda restam duas.
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Fotografia 3 – Escola Municipal Santa Luzia

Foto: Francisca Miller (2006)

Fotografia 4 – Posto de Saúde

Foto: Francisca Miller (2006)
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Dispõe, ainda, de uma creche, quatro Igrejas, sendo três
evangélicas (Assembleia de Deus, Deus é Amor e a Igreja Nova
Apostólica) e uma católica, a Casa da Família, uma escola que
ensina a jogar capoeira, uma Associação Comunitária e uma
Associação das Mulheres, um mercadinho, algumas vendas, além
de diversos orelhões da Telemar Norte Leste S.A (TELEMAR)8,
espalhados ao longo da rua principal e das várias ruas que
compõem a comunidade. Existe ainda um clube para realizar
festas e dois campos de futebol, um dos quais ficou inviabilizado
em virtude da rua principal que, anteriormente, fazia um desvio,
para não passar por dentro do campo, entretanto, atualmente
passa pelo meio deste, impossibilitando qualquer atividade
esportiva ou de lazer no local (Fotografia 5).
Fotografia 5 – Rua principal asfaltada cortando o campo de futebol,
espaço de lazer dos moradores

Foto: Francisca Miller (2006)

8

Trata-se de uma empresa concessionária de telefonia fundada em
1998 e que a partir de 2007 passou a usar a marca Oi.
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O clube “Espaço do Forró”, a igreja católica, a escola e uma
das duas casas de farinha (Fotografia 6) ficam logo na entrada
da comunidade. Na praça da igreja católica, encontramos um
chafariz com bebedouros para saciar a sede dos animais (bois e
cavalos) e logo em seguida a padaria Santa Nazaré que, por sinal,
está fechada. Após a praça, continuando na rua principal, encontramos a Casa da Família e a igreja Apostólica, o posto de saúde,
um dos dois campos de futebol, a casa utilizada para as reuniões
das duas associações (a Comunitária e a Associação das Mulheres),
em seguida, a igreja Assembleia de Deus, a igreja Deus é Amor e a
terceira casa de farinha da comunidade. Já quase chegando ao final
da rua principal, encontramos o mercadinho de secos e molhados.
Fotografia 6 – Casa de farinha

Foto: Francisca Miller (2006)

Não há cemitério em Capoeiras. Hoje, como em tempos
imemoriais, os moradores enterram seus mortos no cemitério
da cidade de Bom Jesus ou no cemitério do distrito de Traíras.
De acordo com os informantes, a mortandade de crianças era
tão alta que muitos moradores realizavam os sepultamentos
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dos anjinhos ao longo das trilhas na própria comunidade. O Sr.
Manuel, então presidente da Associação, afirmou que era comum
encontrar cruzes demarcando as covas de cada criança que havia
sido enterrada nas trilhas da comunidade. Das comunidades
“remanescentes de quilombos” (Negros do Riacho, Acauã, Jatobá
e Sibaúma), Capoeiras é a que apresenta as melhores condições.
A forma predominante de organização familiar é a
nuclear, e em geral há um grande número de filhos. Diferente do
passado, quando as casas eram feitas de taipa, hoje, as habitações
são feitas de tijolos fabricados pelos próprios moradores. Têm
poucos cômodos e poucos móveis, sendo que, nas residências
dos católicos, os principais adornos são as imagens de santos do
catolicismo popular (Fotografia 7) e os retratos familiares. Os
evangélicos não acreditam em imagens e por isso não utilizam
santos como adornos. Ademais, há água encanada, mas não
existe sistema sanitário. Uma vez por semana, a Prefeitura de
Macaíba faz a coleta do lixo.
Fotografia 7 – A presença de imagens de santos nas paredes das casas dos católicos

Foto: Francisca Miller (2007)
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Os principais problemas de saúde da comunidade são:
diabetes, hipertensão e cirrose (causada pelo consumo excessivo
de bebida alcoólica). As residências estão dispostas uma ao
lado das outras, ao longo da rua principal e das ruas transversais, denominadas pelos moradores de “becos”. Até a segunda
metade dos anos 70, a população tomava água de cacimba ou das
várias lagoas existentes na localidade, ou ainda dos barreiros.
Atualmente tem água encanada, que, mesmo se mantendo o
pagamento em dia, ela está sempre em falta.
Enquanto no passado o principal meio de transporte era
o cavalo ou o jumento, hoje, o principal meio de transporte de
passageiros de Capoeiras para Natal e de Natal para Capoeiras
é o ônibus e o mototáxi. Há uma linha de ônibus que vem de
Natal com desembarque em Bom Jesus. Os passageiros que vêm
com destino a Capoeiras desembarcam na cidade de Bom Jesus
e seguem de mototáxi até a comunidade.
Há ainda outra linha de ônibus (Riograndense) que passa
por dentro da comunidade com destino a Traíras, uma vez por
dia. No sábado, dia de feira em Macaíba, e no domingo, dia da
feira em Bom Jesus, o transporte de pessoas e da produção é
feito por ônibus e por caminhões. Muitos moradores possuem
bicicletas para circular na comunidade. Além desse meio de
transporte, há também a motocicleta, tanto para circular
na comunidade como para o deslocamento para Bom Jesus e
cidades vizinhas. O carro de boi e a carroça, que entraram na
vida cotidiana da comunidade a partir da década de setenta,
continuam sendo utilizados para transportar pessoas para os
roçados e/ou transporte de produtos da roça para as residências
ou para as casas de farinha.
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8 HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO TERRITORIAL
Em Capoeiras, encontram-se habitações e pequenos
pomares (coqueiro, umbu, acerola, seriguela, manga e o caju)
e roçados próximos a elas. A apropriação das terras é familiar
e, em geral, os grandes roçados ficam distantes das residências.
De acordo com os moradores, há dois tipos de solos, a
saber: o solo Arisco e a Caatinga. O solo Arisco é um solo arenoso, bom para o plantio da mandioca (roça) (Fotografia 8) e
para cultivar feijão (Fotografia 9), jerimum, fava, melancia e
até mesmo a palma, que é utilizada para alimentar os animais.
Fotografia 8 – Roça de mandioca

Foto: Francisca Miller (2006)
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Fotografia 9 – Roça de feijão

Foto: Francisca Miller (2006)

A Caatinga é um solo avermelhado e pedregoso, bom tanto
para o cultivo da mandioca quanto para o plantio das já citadas
culturas de subsistência, além do algodão. Assim, no passado, os
moradores costumavam plantar gêneros alimentícios no Arisco,
prática que eles mantêm até hoje, enquanto o algodão destinado ao comércio era cultivado na Caatinga. Em razão de tais
características específicas dos dois tipos de solo, em geral, cada
morador possui um pedaço de terra no Arisco e outro na Caatinga.
A maioria não possui o título das terras e apresenta o pagamento
do imposto rural ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) como documento que legitima sua ocupação.
Tomando como base o Mapa Exploratório de reconhecimento de solos do estado do Rio Grande do Norte, escala
1:500.000, ano 1968, Ministério da Agricultura/SUDENE, bem
como o levantamento pedológico realizado na área pelo Sr.
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Francisco Rodrigues Filho, engenheiro agrônomo do INCRA, em
abril de 2007, os solos incidentes no território de Capoeiras são:
Latossolo vermelho, amarelo distrófico, textura média, textura
fase floresta subcaducifólia com relevo plano.
Compreende solos com B latossólico, não hidromórficos,
com baixa soma de bases trocáveis, apresentando saturação de
bases sempre baixas, inferior a 35% no horizonte B2. Esses solos
são muito profundos e porosos, fortemente drenados, favoráveis
ou muito friáveis, além de serem muito intemperizados, com
predomínio de sesquióxidos e argila 1:1, (normalmente caulinita) na fração mineral coloidal. Encontrados sob condições
de clima quente e úmido, esse tipo de solo ocorre sob vegetação de floresta subperenifólia e subcaducifólia. São também
comuns áreas cobertas por formações secundárias e áreas de
transição entre floresta subperenifólia ou subcaducifólia e
cerrado. Apresentam sequência de horizontes A, B e C, sendo
que comumente o horizonte A compreende A1 e A3 e o B, B1,
B2 e B3. As transições são normalmente graduais ou difusas.
Quanto às propriedades físicas, estes solos possuem 0-5%
de cascalho na massa e a ausência completa de calhaus. Entre
as areias, predomina a fração areia grossa, com 49-69%, no
horizonte A, e valores de 42-66%, no horizonte B.
Dentre as frações menores que a areia, merece maior
destaque a argila, visto que o silte aparece apenas em proporções
insignificantes. A argila varia entre 6-20%, no horizonte A, e,
normalmente, 15-32%, no B2.
Levando-se em consideração as condições físicas e o
relevo propício à mecanização, o tipo de solo citado pode ser
aproveitado em grande escala na agricultura. Para isso, faz-se
necessário um programa de adubação para elevar e manter o
nível dos nutrientes, bem como irrigação nos períodos secos.
Como se pode ver, o território de Capoeiras é propício
à agricultura desde que seja tratado para manter o nível dos
nutrientes e bem irrigado. Por falta de crédito agrícola e incentivo
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à agricultura, os moradores de Capoeiras utilizam o esterco
bovino retirado dos quintais para adubar as roças, dependendo
do período das chuvas, objetivando uma boa produção.
Vários moradores idosos guardaram na memória a forma
e os recursos que podiam ser encontrados no ambiente físico da
localidade, em um período em que havia poucos moradores em
Capoeiras. Segundo alguns informantes, era uma terra coberta
por floresta e com muitos animais. A vegetação existente na
localidade era a jurema, o marmeleiro, a imburana, a catanduva,
o rebelejo, a amorosa. No Arisco, existia catanduva de mais de
uma espécie, entre outras. As árvores, arbustos e ervas eram
bem conhecidos e utilizados, inclusive como remédio.
A catanduva rocha serve também para tratar o resfriado,
quem tá com garganta ruim. Ela é uma madeira seca, igual
a marmeleiro, e flora com qualquer chuvinha que der
(informação verbal).9

Do mato que ainda resta, retira-se lenha para vender, para
o fogão a lenha, para utilizar nas casas de farinha e na olaria.
Ainda se pode observar um vegetal que os moradores nomeiam
“jurema” em alguns terrenos. A posse da terra se dava pelo uso
e tinha um sentido comunal. Havia poucas residências e estas
localizavam-se uma distante da outra.
Até o final dos anos 50, havia muita terra e os moradores se sentiam à vontade para plantar em qualquer lugar que
quisessem. Os moradores de Capoeiras só trabalhavam com
“roçado de toco”, ou seja, a utilização da terra se fazia de modo
tradicional, isto é, com a derrubada do mato, deixando os tocos;
com a queimada (coivara) e o plantio manual. Não possuíam
bois, somente cavalo, mulas e jumentos. Plantava-se ao redor
dos tocos, aproveitando os nutrientes provenientes das cinzas.
9

Entrevista concedida à pesquisadora, em abril de 2007, por M. B. S.,
60 anos.
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Cada morador plantava uma ou duas vezes no mesmo local e
abandonava a capoeira velha. A prática da coivara permitia que
a terra tivesse um descanso e se recuperasse para ser novamente
utilizada para o plantio.
Todos utilizavam técnicas de produção e preparo da terra,
tendo apenas enxada, foice e machado como instrumentos de
trabalho. A mandioca produzida nas roças dos moradores de
Capoeiras era transformada em farinha, manualmente, utilizando-se um ralo. A produção era, e continua sendo, organizada
pelas famílias e ainda se desenvolve para atender principalmente
às exigências familiares.
A comunidade quilombola de Capoeiras, como muitas
outras, não se constituiu em grupo totalmente isolado. Os
relatos sinalizam para o fato de que esse grupo mantém relações
econômicas com as comunidades vizinhas desde sua formação.
De acordo com a história oral, alguns dos grandes proprietários se estabeleceram na localidade com a permissão dos
próprios moradores, como foi o caso do Sr. Luis Florêncio, que
pediu para morar em terras de Capoeiras e acabou se apossando
do lugar. Florêncio construiu uma casa grande e uma casa
de farinha em sua fazenda. Daí em diante, os moradores da
comunidade passaram a trabalhar para o fazendeiro.
Segundo os informantes, em virtude da necessidade, os
moradores de Capoeiras trabalhavam mais para os grandes
proprietários da região do que para si próprios. Como não
produziam o suficiente para suprir todas as necessidades e
como os tempos eram difíceis e só Luis Florêncio possuía casa
de farinha na localidade, além de trabalharem no plantio de
algodão, os moradores também o faziam na produção de farinha
(Fotografia 10) e em troca compravam boa parte do seu alimento
no armazém do fazendeiro.
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Fotografia 10 – Mulher trabalhando na casa de farinha

Foto: Francisca Miller (2006)

Até o final dos anos de 1960, esses moradores, conforme
os relatos, faziam pequenas roças próximas às suas residências
e a maior parte de seu território era usado como pasto pelos
fazendeiros da região. Na época, costumava-se cercar a área
plantada para o gado não comer a plantação.
Ainda de acordo com a história oral, as relações entre os
quilombolas e seus vizinhos sempre foram amigáveis, sendo,
inclusive, comum os fazendeiros emprestarem seus bois para
os quilombolas utilizarem nas próprias roças. Os fazendeiros
tinham o prazer de emprestar os bois para os moradores, que
ficavam com o animal durante o período de dois a três anos, e
outros nem marcavam a data para a devolução. A única coisa que
pediam era que o animal voltasse manso e bem tratado. É óbvio
que os fazendeiros não faziam isso porque eram bonzinhos e
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sim porque além de amansar os animais, os bois voltavam bem
cuidados e gordos. As carroças ou carros de boi só entraram
na vida dos moradores a partir da década de 70.
Alguns informantes idosos comentaram que, no período
da seca, seus avôs passavam de dois a três meses trabalhando
nos engenhos da região (São Tomé, Japecanga, São José de
Mipibu e Jenipapeiro) e as mulheres ficavam em casa cuidando
dos afazeres domésticos. Vejamos o depoimento transcrito:
“Na época nós tava tirando a seca lá. Pra trás aqui a seca era
meio difícil. Se por acaso, alguém viesse a morrer era capaz
de a mulher enterrar só, porque homem aqui num tinha”
(informação verbal).10
Como já afirmamos, em Capoeiras há uma infraestrutura
básica com posto de saúde, rede telefônica, escola de Ensino
Fundamental, água e energia, embora algumas famílias reclamem por não terem sido beneficiadas com o último item entre os
mencionados. Com relação à infraestrutura agrícola ou crédito
rural, porém, não existe qualquer incentivo.
Eram as parteiras quem ajudavam as crianças a nascerem,
em Capoeiras. Havia um alto índice de mortalidade infantil
(crianças de zero a oito anos), pois não se dispunha de posto de
saúde, além de faltar médico para tratar os doentes. As mães
procuravam curar as doenças dos filhos com chás e/ou através
das benzedeiras. De acordo com os moradores, muitas crianças
morriam com uma doença desconhecida cujos sintomas eram
febre, diarreia e vômito. Um exemplo que choca qualquer pessoa
é o relatado pelo próprio presidente da Associação de Moradores,
Sr. Manoel Batista dos Santos, que afirma que sua mãe “deu à
luz” 20 (vinte) filhos e destes sobreviveram apenas 5 (cinco).
Quando perguntamos sobre a vida no passado e a atual,
os integrantes sempre se referem a um tempo em que tiveram
10

Entrevista concedida à pesquisadora, em outubro de 2006, por M. B.
M., 60 anos.
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situações de extremas dificuldades vivenciadas durante as secas.
Não havia água potável disponível em Capoeiras (havia cacimbas,
mas a água era “salobra”), e os moradores iam buscar água em
lugares distantes e dentro da propriedade de algum fazendeiro
e, mesmo assim, era uma água suja e imprópria para o consumo
humano. Para poder levar água para a comunidade, o fazendeiro
exigia que os quilombolas trouxessem uma carroça de capim
para alimentar o gado faminto. A água era acondicionada em
latas ou cabaças dentro de caçuás11 e transportada em mulas
ou jumentos até a comunidade. Um morador relata que certa
vez teve que disputar a água com os urubus que vieram para
comer os restos de um boi que havia morrido dentro do barreiro.
Foi um tempo em que o matuto, homem que transportava a farinha para outras localidades, tinha muito
prestígio, pois era dele também a responsabilidade de trazer os produtos (café, açúcar, entre outras necessidades) que
a comunidade não produzia.
Posteriormente, os moradores de Capoeiras começaram a se afastar dos trabalhos com os grandes proprietários,
dando início ao plantio de algodão, e a desenvolver roças
maiores na própria comunidade.
Depois que os moradores de Capoeiras deixaram de trabalhar nas fazendas para trabalhar nas grandes roças na própria
terra, a produção de mandioca era tanta que, de acordo com
os relatos, havia de oito a dez casas de farinha na comunidade.
Atualmente, esta dispõe de apenas duas dessas casas, as quais
funcionam o ano inteiro. Todos os moradores que cultivam plantações de mandioca, ao arrancá-las, transportam-nas para uma
das duas casas de farinha, onde será descascada por mulheres
e transformada em farinha pelos homens. Tradicionalmente,
estes são quem planta, colhe, prensa e torra a farinha. De cada
11

Cesto de cipó, taquara ou vime, fasquias de bambu para colocar na
cangalha nas costas do burro, cavalo ou jumento.
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cem quilos, vinte são destinados ao dono da casa de farinha,
que custeia despesas como a energia do motor para moer a
mandioca e a lenha do forno que vai torrar a farinha. Antes,
tirava-se a goma para fazer o beiju e a tapioca. Hoje, quase
ninguém faz isto porque o valor (R$ 0,50 – cinquenta centavos
o quilo), não compensa o trabalho.
Do final da década de 1970 até a década de 1980, o principal produto da região era o algodão, mas esse produto foi
atingido por uma praga do inseto denominado “bicudo”, o que
desestabilizou totalmente a economia do município de Macaíba,
trazendo grande prejuízo para os moradores de Capoeiras.
Já inseridos no mercado regional, estes estavam plantando o
algodão e antes do declínio comercializavam com as usinas da
região, tendo comprador certo para o produto.
Para o Instituto de Terra do Rio Grande do Norte (ITERN),
a área territorial de Capoeiras é considerada terras devolutas
do Estado. Ao longo do trabalho de campo, identificamos alguns
imóveis vendidos pelos moradores nas terras da comunidade
de Capoeiras. A seguir, relacionamos o nome, a localização do
imóvel e a benfeitoria realizada.
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Quadro 1 – Imóveis vendidos pelos moradores
nas terras da comunidade de Capoeiras

Nome Proprietário

Localização

Geralda dos Santos Jorge
(quilombola)

Capoeiras

João Moreira da Silva
(não quilombola)

Capoeiras

Domingos Queiroz da Silva
(não quilombola)

Capoeiras

Francisco Lino Bezerra
(não quilombola)

Capoeiras

José de Anchieta Calixto
(não quilombola)

Capoeiras

Antônio Francisco da Silva
(não quilombola)

Capoeiras

Josivan Francisco da Silva
(não quilombola)

Capoeiras

José Severino da Silva
(não quilombola)

Capoeiras

João Francisco da Silva
(não quilombola)

Capoeiras

Paulo Ferreira da Silva
(não quilombola)

Capoeiras

Josefa Cordeiro dos Santos
(quilombola)

Capoeiras

Manoel Messias Martins
(não quilombola)

Capoeiras

Maria das Dores da Silva
(não quilombola)

Capoeiras

João Moreira da Silva
(não quilombola)

Capoeiras

Ezequiel Luis do Nascimento
(não quilombola)

Capoeiras

Severino Gabriel de Brito
(não quilombola)

Capoeiras

Marcos Roberto Soares
(não quilombola)

Capoeiras

Maria Lídia Basílio da Silva
(quilombola)

Capoeiras

Pedro Nazário dos Santos
(quilombola)

Capoeiras

Fonte: Elaboração nossa
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Constatamos que a situação de posseiro é a mais comum
em Capoeiras. A pesquisa no Cartório de Registro de Imóveis, do
município de Macaíba, evidenciou que apenas três ocupantes do
Quilombo Capoeiras registraram seus imóveis, como adquiridos
(títulos de doação outorgado) do Governo do Estado do Rio
Grande do Norte.
Através da pesquisa in-loco, identificamos também que
existem vinte e quatro pessoas que adquiriram seus imóveis do
Governo do Estado (título de doação outorgado), mas que não
os registraram. As demais pessoas afirmam que herdaram suas
terras dos pais e que não possuem qualquer documento referente
ao imóvel, o que foi confirmado pelo 1º Cartório de Macaíba.
No primeiro estágio de ocupação, as terras de Capoeiras
tinham um sentido “comunal”; o segundo é caracterizado pela
doação de parte das suas terras para os santos; o terceiro, pela
apropriação ilícita das terras por “brancos”, com a permissão
de alguns moradores de Capoeiras. Hoje, tenta-se registrar
as terras através da categoria de “terra remanescente de
quilombo”. O depoimento transcrito a seguir é um exemplo
de como parte das terras de Capoeiras foi passada para não
quilombolas: “Chegavam e pediam para construir a casa, não
tinham onde morar e depois iam ficando e terminavam se
apossando” (Informação verbal).12
Nenhum dos relatos denuncia conflitos por disputa de
terra ou por qualquer outro motivo entre a comunidade de
Capoeiras e os seus vizinhos. Todos os moradores afirmam
ter uma boa relação com os fazendeiros da região, querendo
manter relações de boa vizinhança.
De acordo com os relatos, alguns moradores venderam
parte das terras de Capoeiras, embora façam questão de dizer
que as terras a serem demarcadas são as que ocupam hoje, o que
foi vendido não está incluso, pois preferem evitar conflitos com
12

Entrevista concedida à pesquisadora, em abril de 2006, por M. B. S.,
60 anos.
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os seus vizinhos. As terras vendidas para os fazendeiros estão
nas bordas e, de acordo com uma informante, são as melhores,
pois é lá que estão as cacimbas com água doce. Já as terras que
foram vendidas dentro do território a ser demarcado precisam
ser vistas caso a caso. De acordo com alguns informantes, as
terras localizadas no meio do território, compradas por pessoas
que se casaram com mulheres ou homens da comunidade, serão
inclusas na titulação coletiva. Já as terras compradas e cercadas
por pessoas que não são casadas com nativos de Capoeiras,
por pessoas que residem dentro da comunidade que não se
consideram quilombolas e por pessoas que residem fora da
comunidade, não são bem vistas pelos moradores.
Como já afirmamos, os moradores de Capoeiras não utilizavam, e continuam não utilizando, cercas para separar uma
propriedade da outra. Hoje, os quilombolas não estão mais
trabalhando nas grandes propriedades e sim cuidando de sua
própria criação e de grandes roças. Quando se observa um
terreno cercado, é com a finalidade de prender os animais para
proteger a lavoura. A demarcação entre um terreno e outro é
feita por uma trilha ou com arbustos existentes no local.
Como o uso de cercas não faz parte da tradição local,
isto tem sido motivo de pequenos conflitos entre os moradores
e alguns proprietários não quilombolas que compraram terreno dentro da comunidade, cercaram e foram morar fora de
Capoeiras. As cercas incomodam e impedem a livre circulação
das pessoas, das carroças e carros de boi que transitam pelos
estreitos caminhos que levam aos roçados.
Os quilombolas conhecem bem seu território. A consciência dos limites territoriais das terras de Capoeiras facilitou
muito a identificação dos pontos no campo. A comunidade
já sabia o que queria e já tinha sua proposta elaborada antes
da nossa chegada. Apesar de a maioria acreditar não ter os
documentos que julgam legitimar sua posse das terras, os
muitos anos em contato com o território possibilitaram que
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os limites territoriais fossem apontados com segurança. São
eles: ao Norte, com o Rio Potengi, a fazenda do Sr. Luís Alves e
a fazenda do Sr. José Francisco da Silva; ao Sul, com Félix Lopes
e a fazenda do Sr. Manoel Ferreira; a Oeste, com a fazenda do
Sr. José Azevedo de Oliveira (Dedé Nicolau); e, ao Leste, com o
espólio do Sr. Manoel Cordeiro, conforme consta no mapa13 do
território a ser demarcado, elaborado pelo INCRA.
A identificação dos pontos que demarcam o perímetro das
terras de Capoeiras foi feita com a participação e o acompanhamento do Presidente da Associação Quilombola dos Moradores
de Capoeiras, o Sr. Manoel Batista dos Santos. Tal delimitação
pode mudar, mas, no momento, a área solicitada corresponde
a uma parte do território de Capoeiras, ou seja, 884,93 ha.
A comunidade refere-se à demarcação de um território
de 884,93 ha, cuja dimensão vai além da espacial. A construção
da identidade do grupo está intimamente relacionada com o
território. É importante e enfatizamos a necessidade de regularização do território de Capoeiras, como forma de garantir
o espaço social daquela comunidade, ou seja, uma área de uma
prática social onde se observa um comportamento social que
vem garantindo a unidade e a identidade do grupo.
De acordo com Brandão (1986), pode-se dizer que o estabelecimento de um território define a divisão política, dá forma
e cria fronteira aos sujeitos sociais, a partir de dois aspectos
principais: o movimento (de pessoas, de ideias ou mercadorias)
e a iconografia (os símbolos). Constatamos que, em Capoeiras, o
que predomina são as relações comunitárias, que têm como base
os vínculos de parentesco, amizade, cooperação e solidariedade.
O fluxo existente nesse território de Capoeiras, entre
seus roçados, dá-se em relação ao cultivo da terra, no que diz
respeito à ajuda mútua em relação ao preparo, plantio e colheita
dos produtos agrícolas, aos mutirões para a organização de
13

O citado mapa consta no ANEXO D no final desta obra.
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festas, como a da Padroeira da comunidade, à solicitação dos
serviços do município, para a resolução dos problemas, à mobilização política sustentada principalmente pelas associações
e ao sentido de pertencimento e unidade da comunidade em
relação aos que são considerados de “fora”.
A mobilização dos moradores em prol da comunidade e o
fluxo relatado acabam por determinar uma rede social que dá
consistência à proposta de regularização fundiária, apresentada
pela comunidade de Capoeiras. A ocupação e a consciência territorial dessa localidade também estão presentes nos diversos
relatos que se referem aos seus limites e ocupação, bem como
aos locais relacionados às suas atividades e de seus antepassados.
As famílias são extensas. De acordo com alguns moradores, até trinta anos atrás, era muito perigoso entrar no
território de Capoeiras sem a companhia de um morador de
lá. Os moradores não permitiam o casamento de mulheres
quilombolas com homens não quilombolas porque, de acordo
com os relatos, os homens brancos só queriam se aproveitar
de suas filhas, engravidá-las e abandoná-las. A comunidade
se fechou, tornando-se endogâmica. Praticamente todos os
moradores são aparentados. O casamento tanto entre primos
paralelos quanto entre primos cruzados é muito comum.
Como já falamos, não há registros de conflitos de terra
entre os moradores e os vizinhos, mas, de acordo com alguns
informantes, já houve venda de terras para gente de fora. Uma
prática que vem sendo facilitada, sobretudo, quando adquirem
o documento como proprietários através do INCRA.
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9 ASPECTOS ECONÔMICOS
Os moradores que foram entrevistados ligam-se principalmente a uma economia de subsistência caracterizada pela
policultura. O aumento da população e a concentração fundiária
fizeram com que eles mudassem sua prática em relação ao meio
ambiente. Hoje plantam grandes roças utilizando o mesmo solo,
ano após ano, procurando nutri-lo com o esterco do gado, já
que existe muito pouco da mata original.
As grandes roças ficam nas localidades de Lagoa dos
Porcos, de Mangueiras e Lagoa de Souza. Nos meses de dezembro e janeiro, quando começa a chover, tem início o plantio do feijão. O milho é plantado principalmente no mês de
março, embora o plantio seja antecipado quando as condições
físicas são propícias.
Em relação à terra, não há assalariados ou outros trabalhadores cujo trabalho seja remunerado, a não ser nos casos
em que o herdeiro possui um comércio e os seus filhos estejam
trabalhando em Natal, ou no caso em que o herdeiro tem uma
profissão como a de professor. Nesses casos, um parente fica
trabalhando na terra, com a obrigação de permitir que o dono
tenha uma parte da produção, que é consumida em casa mesmo.
Parte da produção da farinha e do feijão (vendem o feijão branco
para, entre outras coisas, comprar o feijão “mulatinho”) é
vendida nas feiras de Bom Jesus e/ou de Macaíba, embora essa
produção se dê em pequena escala e a venda seja reduzida.
Além de trabalhar na agricultura, não há outra opção
de emprego para os homens jovens da comunidade. Há um
número expressivo de jovens desempregados, os quais, quando
conseguem algum trabalho em Natal, este é normalmente
na Construção Civil ou em serviços de jardinagem. Também
trabalham como oleiros na fabricação de tijolos, na própria
comunidade. De acordo com os moradores, não há quilombolas
trabalhando nas fazendas vizinhas.
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Como no passado, hoje a agricultura é basicamente voltada
para a subsistência e a apropriação da terra é familiar. Como
unidade determinante da organização social e econômica da
comunidade, a família, composta pelo marido, sua mulher, seus
irmãos e irmãs, filhos e filhas solteiros, casados ou separados,
genros, noras e netos, realiza cooperativamente as atividades
cotidianas (Fotografia 12), cada uma se responsabilizando pelo
preparo, plantio, manutenção e colheita das roças.
Fotografia 12 – Atividades cotidianas

Foto: Francisca Miller (2007)

Plantam-se milho, fava, feijão, jerimum, melancia e mandioca (o último em maior escala), pois com essas culturas,
além de se atender à necessidade doméstica, o excedente é
comercializado nas feiras de Bom Jesus e de Macaíba.
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Os moradores também comercializam a mandioca que o
comprador vai buscar na roça. Além de um ou dois bois para
puxar a capinadeira, o carro de boi ou carroça, cada família
cria animais de pequeno porte, como ovinos, suínos e caprinos (os dois últimos em menor escala). Ovinos são abatidos a
qualquer momento que precisar, pois esta é uma das principais
fontes de proteína da comunidade. Quase todos os moradores
entrevistados afirmaram que criam porcos como uma poupança
para, na hora em que precisarem de dinheiro, ter de onde tirar.
Em geral, a carne de porco só é consumida em grandes festas,
como um casamento.
Durante as festas natalinas, os porcos são abatidos com
a finalidade de se vender a carne para comprar artigos como
roupas, sapatos ou qualquer outro objeto que não é produzido
na comunidade, para utilizar durante os festejos. É uma espécie
de poupança ou fundo de manutenção que não pode ser considerado como excedente, uma vez que se destina à compra de
produtos que as famílias não produzem e que de outra forma
não teriam como obtê-los. Esses produtos se destinam também
à manutenção dos instrumentos de produção14.
Parte da proteína consumida pela população local hoje,
como no passado, vem da caça, da pesca e da criação (galinhas, patos, entre outras aves). A caça que era capturada com
armadilhas deixadas pelos moradores já não existe mais. O
peixe era e continua sendo pescado tanto na Lagoa das Cabaças
(quando cheia, Fotografia 13), quanto nos rios, utilizando-se
uma tecnologia artesanal (landuá, tarrafa, anzol, mangote,
malhadeira, choque) produzida pelos próprios quilombolas.

14

Ver Wolf (1976).
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Fotografia 13 – Lagoa das Cabaças

Foto: Francisca Miller (2006)

Em geral, a residência é neolocal. Quando os filhos e
netos homens vão se casando, vão saindo da casa dos pais e
construindo suas casas nas proximidades desta. Já no caso de
filhas e netas, com raras exceções, ao se casarem, vão morar nas
proximidades da casa do pai do esposo e a responsabilidade de
bancar uma grande festa com muita comida e bebida é do pai
da noiva. A neolocalidade não significa, porém, de nenhuma
maneira, um rompimento nas relações de parentesco. De acordo
com a história oral e nossas observações, os filhos vão estabelecendo seus roçados conforme o consentimento dos seus pais
e avôs, como manda a tradição da comunidade.
Como já afirmamos, poucos têm o registro da terra e os
roçados ficam na denominada “terra comum”, isto é, aquela que
não tem título, só o pagamento do INCRA. Alguns moradores reservam um pedaço de terra para os animais pastarem. Observamos
também pedaços de terra com plantação de palma para os animais.
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Como não possuem títulos das terras, não há como os
moradores negociarem crédito rural, embora haja vários casos
de pessoas aposentadas e pensionistas fazerem empréstimos
para comprar um ou dois garrotes a fim de utilizar tanto com
a capinadeira nos roçados quanto com carro de boi ou com
carroça. A produção fica restrita à subsistência dos moradores,
que a armazena dentro das residências. Muitos separam as
melhores sementes, armazenam em garrafas ou latões, para
garantir o plantio no ano posterior. De acordo com alguns, tem
ano que a produção nem é suficiente para garantir alimento à
população de Capoeiras.
As cestas doadas pela Associação de Moradores, o Bolsa Escola,
a aposentadoria rural ou pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS) e as pensões são outras formas que algumas famílias
dispõem para contornar os períodos de grande dificuldade.
Embora a unidade familiar seja patriarcal, as mulheres
vêm chamando para si a maior parte da responsabilidade pelo
sustento da família. As mais jovens, entre quinze e vinte cinco
anos, em geral, estão trabalhando como empregadas domésticas
ou como babás em Natal. Já os homens jovens nessa faixa etária, quando casados, ficam na comunidade trabalhando como
oleiros, cuidando dos filhos, da casa e ajudando o avô ou o pai
no roçado, pois, de acordo com eles, como não têm qualificação
para nenhuma profissão a não ser trabalhar na agricultura, é
mais fácil para as mulheres encontrarem emprego nas casas
de famílias na capital. Numa situação como essa, o jovem casal
depende, em grande parte, da ajuda dos pais e dos avós para
sobreviver. Existe uma olaria nas proximidades da Lagoa das
Cabaças, local onde alguns jovens fabricam tijolos para vender.
No contexto de organização social descrito, as mulheres
têm um papel importante, pois são elas, em geral, que detêm
as informações acerca dos acontecimentos dentro e fora de
Capoeiras e, por isso, sua opinião pode ser determinante tanto
no âmbito da vida doméstica quanto da vida pública.
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Nessa perspectiva, a mulher tem um papel relevante,
uma vez que sua atuação está para além do grupo doméstico,
ultrapassando as relações entre os parentes, a comunidade e
mesmo o âmbito externo a Capoeiras.
As condições de plantio associadas às grandes estiagens
propiciam uma dieta alimentar extremamente deficiente.
Sobrevive-se basicamente com o feijão, a farinha de mandioca,
o milho e, quando dá, o jerimum e a melancia. A proteína é
proveniente de pequenos criatórios de galinhas, entre outros
animais de pequeno porte, como já afirmado. Nos rios, podem-se
obter peixes que, em geral, são consumidos ao se chegar em
casa, já que poucos dispõem de geladeira. Nos períodos em
que a Lagoa das Cabaças está cheia, o peixe pode ser adquirido
lá também. Quando estivemos pela primeira vez visitando a
comunidade, em setembro do ano de 2006, observamos homens
no meio da lagoa arremessando tarrafas para retirar os últimos
peixes antes que a lagoa secasse totalmente. Quando podem,
compram carne na feira de Bom Jesus.
De acordo com alguns moradores, já houve época em que
a lagoa passou três anos completamente seca. Quando o nível da
água fica baixo, observa-se alto teor de salitre, em virtude das
cinzas da madeira queimada nas caieiras para assar os tijolos. A
água fica tão salgada que os animais deixam de beber na lagoa
e, se os peixes não forem retirados logo, acabam morrendo. Os
moradores costumam dizer que, uma vez seca, a lagoa só enche
novamente nos anos que terminam com o número quatro,
por exemplo, 2004, 2014. A água das poucas cacimbas ainda
existentes em Capoeiras é salobra.
Com o aumento da população da comunidade de Capoeiras
e a venda de terras, os moradores perderam a mobilidade e cada
família ficou com a terra que estava cultivando. Em virtude dessa
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rotatividade de uso de território de cultivo, hoje muitas famílias
possuem pedaços de terra em vários lugares da comunidade. É
desta forma de apropriação da terra pelo uso que vem também
o costume de não se construírem cercas entre o roçado de um
morador e outro.
Como coloca o informante:
Tem gente aqui que tem terreno em três, quatros lugar. Quando
era mato, aí um botava um roçado aqui, outro botava encostado. Daqui a dois anos deixava, de um lugar pra outro. Às
vezes quando ele saía daqui, outro vinha. Aí de certo tempo
pra cá, aí num tinha mais, cada um ficou aonde tava. Por isso
que a gente anda assim, a senhora viu lá, aonde a gente vai num
tem cerca no meio, a divisão às vezes entre um e o outro roçado
é uma estrada, uma carreira de capim (Informação verbal).15

Em Capoeiras, o parentesco organiza a produção. Em geral,
os homens preparam o terreno e as mulheres ajudam a plantar
e colher. Quando o terreno é pequeno e o período da chuva vai
ser curto, os moradores plantam feijão e milho intercalado e
a mandioca separada. De acordo com alguns informantes, se
plantar milho e feijão junto com a mandioca, o feijão sufoca
esta cultura impedindo seu crescimento.
As dificuldades vivenciadas pelos moradores de Capoeiras
levaram à emigração, principalmente dos mais jovens, que iam
procurar outras oportunidades de trabalho em Natal e principalmente em São Paulo, retornando para Capoeiras muitas
vezes sem sucesso.

15

Entrevista concedida à pesquisadora, em 2007, por M. B. S., 60 anos.
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10 ORGANIZAÇÃO SOCIAL E
IDENTIDADE QUILOMBOLA
Em Capoeiras, a identidade de “remanescente de quilombo” está relacionada à origem da comunidade e às relações
de cooperação estabelecidas entre os moradores, que são todos
aparentados. O parentesco com as famílias consideradas tradicionais de Capoeiras é sempre lembrado como forma de enfatizar
o pertencimento à comunidade.
Ao serem inquiridos a respeito das origens das famílias
e da povoação de Capoeiras, algumas pessoas mais velhas respondiam que nada sabiam. De acordo com alguns, quando eram
crianças, os pais não falavam sobre esse assunto perto deles
e se alguém fizesse qualquer pergunta a respeito de assuntos
considerados do mundo dos adultos, era severamente repreendido. Não sabemos se realmente eles não sabem acerca do seu
passado ou se estavam apenas querendo esconder suas origens.
Isto pode ter sido um elemento bloqueador da transmissão
de alguns aspectos da tradição e de informações sobre um
passado triste dos velhos, que, para eles, deveria ser esquecido.
Ninguém afirma ser descendente de escravos e a história oral
leva a crer que os moradores da comunidade são descendentes
de negros libertos.
O depoimento de um informante (já falecido)16, coletado
por Silva (2003, p. 108), ilustra o exposto: “Os negros não foram
escravos, minha mãe e meu avô diziam que os negros fugiam da
escravidão, vieram para cá, porque lutava para não ser escravo,
o povo daqui era muito brabo, valente”.
O relato da ocupação das terras de Capoeiras revela diferentes versões. No primeiro, a ocupação do território teria começado
por um casal denominado “Pulca”, que gerou vinte filhos, os
16

Sr. João Nô, entrevistado em 30 de março de 2003.
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quais, ao se casarem, deram origem às famílias que lá vivem hoje.
“Pulca” também era o nome da lagoa em que a família costumava
banhar-se. O casal morava próximo ao Cruzeiro (Fotografia 14)
ou Vera Cruz, local onde teria começado o povoado.
Fotografia 14 – Cruzeiro, o ponto zero de Capoeiras

Foto: Francisca Miller (2006)

A segunda versão é que negros fugitivos procedentes de
Ferreiro Torto enveredaram pelo interior para formarem uma
comunidade fechada. Uma terceira versão é que um homem
teria chegado naquelas terras e se casado com uma índia tapuia
e que, ao casar os filhos, estes deram origem às famílias que
hoje compõem a comunidade. Vários moradores comentaram
acerca de uns cacos de “panela” encontrados nos seus roçados,
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que diziam ser dos tapuios. “Agora lá nos ariscos, quando ia
pro roçado brocar aí achava pedaços de panela dos tapuios”
(Informação verbal).17
Um morador nos conduziu até seu roçado situado na
localidade de Mangueiras para mostrar os cacos de cerâmica.
Lá, observamos muitos fragmentos de panela com desenhos pintados (tinta vermelha e preta). O sítio arqueológico encontra-se
bastante deteriorado em virtude dos roçados dos quilombolas,
o que possibilitou o resgate de material de superfície.
Coletamos algumas amostras encontradas na superfície e
levamos para o professor Tom Miller18, que afirma ser o material
tupi. As amostras de superfície coletadas foram devolvidas
para o local de onde foram tiradas, após o parecer do citado
professor. A pedido do presidente da Associação Comunitária,
Sr. Manoel Batista dos Santos, entramos em contato com o Sr.
Roberto Airon, que em comum acordo com o INCRA, esteve com
a presente pesquisadora, para reconhecimento e avaliação de
materiais e sítios arqueológicos evidenciados no nosso contato
com os moradores do local e suas indicações do material.19
Uma quarta versão sobre a origem de Capoeiras é que
uma família procedente de Açu, fugindo a uma grande seca,
teria se estabelecido na localidade. De acordo com a história
oral, a família era formada pelo casal Joaquim e Caiada, e seus
filhos, todos negros. O casal teria vendido doze cavalos para
comprar a propriedade.
Outra versão ainda é que a comunidade teria se formado
a partir de uma mulher que, ao fugir do Engenho de Ferreiro
Torto, estabeleceu morada em Capoeiras, casando-se com João
17

Entrevista concedida à pesquisadora, em janeiro de 2007, por M. B.
S., 60 anos.

18

Antropólogo e Arqueólogo aposentado da UFRN.

19

O relatório em forma de diário de campo pode ser lido no ANEXO E
desta obra.
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Capoeiras. De acordo com Medeiros (1973), em 1847, o coronel
Estevão José Barbosa de Moura comprou o Engenho Potengi e
construiu o casarão que hoje abriga o Museu Solar de Ferreiro
Torto. O citado coronel possuía muitos escravos. Possivelmente
o sobrenome “Moura” teria vindo através da mulher, que se
casou com João Capoeiras, ou de outros negros procedentes
de Ferreiro Torto.
Quando o Sr. Chico nos falou a respeito de compra de
terras, perguntamos se alguém possuía algum documento
antigo que pudesse nos dar uma ideia a respeito dos limites
territoriais do começo da ocupação do território. De acordo
com um dos relatos, existia uma única escritura de todo o
território de Capoeiras e que uma senhora de apelido “Dona”,
residente na comunidade de Grossos, saberia acerca do paradeiro do documento. Ficamos interessados, já que este poderia
conter informações não apenas sobre a ocupação territorial
de Capoeiras como também a respeito do tempo de ocupação.
Estivemos em Grossos para conversar com “Dona”, mas, infelizmente, a senhora de noventa anos já não se lembrava de nada.
Outro relato diz que o que existia era um documento que
dizia respeito apenas ao território dos Paulino ou dos Moura,
um dos troncos velhos das famílias tradicionais de Capoeiras.
O sindicalista Raimundo João da Costa, de 75 anos, afirma que,
na década de 40, o seu tio possuía uma escritura velha herdada
dos bisavôs, mas que um advogado depositara no Primeiro
Cartório de Macaíba. O mesmo informante afirma que o finado
Geraldo Pinheiro era o escrivão do Cartório e que tal escritura
teria desaparecido com outros documentos ali depositados,
em virtude de um incêndio. Todavia, de acordo com outro
informante, o documento que dizia respeito ao território da
família Paulino não era o mesmo documento de todo o território.
Saímos à procura do citado documento. Durante nossa
pesquisa nos arquivos do Fórum de Macaíba, fomos informados
de que não existia nenhum documento antigo das terras de
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Capoeiras. Ao procurarmos no 1o Cartório, a funcionária nos
informou que precisaria do nome completo e do CPF do proprietário para verificar se existia algum documento. Sabemos que
um documento antigo como aquele provavelmente fora escrito
à mão e que na época não existia CPF. Como alguns informantes
fizeram referência ao Ferreiro Torto (segundo engenho do
estado) muitas vezes, durante sua fala, procuramos o Sr. Marcelo
Augusto, Secretário da Cultura de Macaíba, responsável pelo
Museu de Ferreiro Torto, em busca de quaisquer documentos
que pudessem existir nos arquivos do Museu. Fomos informados
de que não havia arquivos no Museu e que o que existe lá são
fotografias e algumas peças antigas que fazem parte do acervo.
De acordo com o Sr. Marcelo Augusto, o Sr. Raimundo
João da Costa disse a verdade: em 1972, houve realmente um
incêndio nos arquivos de Macaíba que teria queimado todos
os documentos referentes ao período anterior à década de 70,
inclusive, livros de tombamento, dos casarões, entre outros
documentos referentes ao patrimônio de Macaíba.
Finalmente, ao entrevistar a Sra. Raimunda Luíza de
Moura (Mocinha, Fotografia 15), irmã de “Dona”, fomos informados de que um Sr. Garcia (Garcia Velho), originário da serra
de Martins, casado com uma mulher de apelido “Pulca”, fora o
fundador da Comunidade de Capoeiras, confirmando a versão
inicial sobre os primeiros fundadores da comunidade. De acordo
com o relato, Garcia Velho ou Luis Garcia, um homem de posses,
comprou as terras da comunidade e tinha um documento de
todo o território de Capoeiras.
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Fotografia 15 – Sra. Raimunda Luíza de Moura (Dona Mocinha), mãe de
santo do terreiro que existia em Capoeiras dos negros

Foto: Francisca Miller (2007)

Ao chegar às terras de Capoeiras, Garcia Velho trazia
consigo Estevão Joaquim de Freitas, um garoto de sete anos, que,
ao se casar com Luísa Amedina de Freitas, teria dado origem à
linhagem da nossa informante. De acordo com outra informante,
a família Freitas plantou todos os pés de caju que existem hoje
na comunidade.
A terra de Capoeiras era coberta de mato e habitada
por indígenas que, pelas evidências materiais, tudo indica
que eram tupis e não tapuias como afirmaram alguns moradores de Capoeiras, quando estivemos no sítio arqueológico
das Mangueiras para observar o material cerâmico que está
aflorando no roçado do Sr. Manoel. Conforme a história oral,
os índios foram morrendo aos poucos, em virtude do alto consumo de cachaça que lhes fora imposto pelos novos donos das
terras. Possivelmente, o sítio arqueológico de que falamos no
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capítulo deste livro intitulado “Organização social e identidade
quilombola” diz respeito a essa população indígena da qual
falou dona Mocinha. Garcia Velho teve vinte filhos, que, ao se
casarem com os filhos das famílias procedentes de Ferreiro
Torto, Açu e posteriormente Alcaçuz, deram origem à população
hoje residente em Capoeiras. Além desse fato, de acordo com
o relato, as terras foram sendo ocupadas através das relações
de amizade de Garcia Velho, que ia permitindo que as pessoas
fossem se estabelecendo na localidade.
Assim, a formação da comunidade, bem como a sua origem,
teria se dado a partir do tronco velho das famílias: Garcia Santos
e Targino de Moura. De acordo com alguns informantes, a família
Santos também era apelidada de “família Nô” e quem era Paulino
também era Moura. Posteriormente chegou a família Costa.
Segundo o Sr. Manoel Sebastião de Moura, sua mãe dizia que a
família Costa teria vindo de Alcaçuz. Com os intercasamentos
entre essas famílias, hoje são: Garcia, Moura, Santos e Costa.
De acordo com a informante Raimunda Luíza de Moura,
Garcia Velho tinha uma data (documento) de todo o território
de Capoeiras. Ao falecer, um dos filhos passou a administrar as
terras. O Sr. Miguel Pedro de Moura, esposo de nossa informante,
afirma que Garcia Velho cobrava uma quantia (não especificou
o quanto) a todos os moradores. Era com esse dinheiro que se
pagava o imposto da terra. Garcia construiu uma casa grande
próximo ao local onde Estevão Joaquim de Freitas afixara o
cruzeiro e, como era muito religioso, guardava muitas imagens
de santos em sua residência. De acordo com nossa informante,
Garcia Velho doou uma parte das terras de Capoeiras para os
Santos (Sagrado Coração de Jesus, em Bom Jesus, e, para o Divino
Espírito Santo, doou as terras de Santa Cruz).
Como os cartórios só foram instituídos com a República,
durante o processo de colonização do Brasil, era a Igreja que
fazia os registros. Assim, tanto os donatários quanto aqueles
que recebiam as sesmarias doavam terra para os santos para
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obter o apoio da igreja no registro das terras. Comentamos com
dona Raimunda que não tínhamos encontrado o documento
no Cartório de Macaíba e ela respondeu que esse documento
ainda estava com alguém na própria comunidade.
De acordo com a história oral, tanto a família Garcia, procedente da Serra de Martins, quanto a família Santos, procedente de
Açu, teriam vendido cavalos para comprar as terras de Capoeiras.
Seguindo as pistas dadas por nossa informante, o Sr.
Manoel Batista dos Santos, que estava presente durante nossa
entrevista com dona Raimunda, descobriu que o documento
referente às terras encontrava-se com seu tio, o Sr. Ulisses
Manoel dos Santos, um descendente dos Garcia. Trata-se do
Certificado de uma Carta de data de sesmaria, de 1735, que, de
acordo com o informante, seu pai teria pedido para guardar.
Segundo Cândido (1982, p. 59), “A sesmaria foi a maior fonte
de propriedade no regime colonial, consistindo, como se sabe,
na concessão de terra a quem requeresse legalmente, com a
condição de lavrá-la dentro de seis meses”.
Não sabemos como tal documento teria chegado às mãos
do pai de nosso informante, mas esse fato pode ser um indicativo
de que a comunidade é bastante antiga e que teria se formado
logo depois do Terço dos Paulistas ter expulsado os Flamengos
da região (1730). Pode ser que o documento tenha sido passado
de um herdeiro para o outro, ao longo de várias gerações.
A sesmaria foi doada ao Sargento-Mor Ilário de Castro
Rocha e a Antônio Pereira Pimentel, em outubro de 1735. Diz
respeito a uma grande extensão de terra que incluiu Capoeiras.
Os informantes reconhecem os pontos que marcam os limites do
território especificado no documento, que foi trasladado por três
vezes, sendo que o primeiro traslado foi em 15 de maio de 1773 e
o último em 3 de dezembro de 1834 (pós-Independência). Nesse
período, a cidade de Macaíba ainda não existia como unidade
político-administrativa. Havia somente os sítios de Ferreiro Torto,
Uruaçu e Jundiaí, habitados por portugueses, mestiços e índios.
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O interessante é que parece que todas as vezes em que
a situação político-administrativa do território do que hoje
chamamos Brasil mudava, o documento era levado para ser
atualizado. Em 1966 (após o Golpe de 64 e a criação do INCRA),
o Sr. Manoel Luiz dos Santos apresentou o documento ao 1o
Cartório de Macaíba, solicitando uma certidão que só ficou
pronta em outubro de 1972.
De acordo com alguns moradores, o território de Capoeiras
se estendia do Alto do Urubu, em Japecanga, a Bom Jesus. Através
do presente estudo, constatamos que há uma memória genealógica, mas não há uma memória histórica. Como sabemos, a
memória tem limites. Encontrar o citado documento foi importante porque nos ajudou a esclarecer que os informantes estão
falando de doze gerações, como se fossem quatro gerações.
Observamos que há uma organização social do espaço
diferenciada. De acordo com alguns moradores, a plantação
coletiva da comunidade localiza-se no Arisco e na Caatinga.
Na localidade denominada “Favela”, residem os moradores que
ficam afastados da rua principal. No Beco, moram as pessoas
consideradas mais pobres da comunidade. No Cajado, há um
grupo de pessoas que decidiram morar perto da plantação
de cajá. Há ainda a Pitombeira, no entanto não conseguimos
identificar os moradores lá residentes. Já na sede da comunidade,
estão localizados os moradores com melhor poder aquisitivo.
De acordo com a história oral, as terras são passadas de uma
geração para a outra entre as famílias. Esse fato garante que
o território seja mantido através de gerações, mantendo os
moradores enquanto unidade comunitária.
Como já afirmamos, os moradores desenvolvem uma economia (agricultura) voltada para a subsistência: plantam milho,
batata, feijão, macaxeira, frutas e outros produtos agrícolas.
Cada família quilombola possui uma área de moradia e uma área
onde pode plantar e criar seus animais. O Arisco e a Caatinga
são espaços coletivos de plantação, o que diferencia a citada
comunidade de outras comunidades de camponeses na região.
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Até a década de 50, pais e mães da comunidade de Capoeiras
não costumavam permitir que seus filhos namorassem ou se casassem com pessoas de pele branca. A não permissão de casamento
entre moradores de Capoeiras e pessoas brancas de comunidades
vizinhas, o casamento entre primos, ainda hoje mantido, e a terra
vista por muitos como um bem inalienável, vêm assegurando que
este bem permaneça como eles mesmos afirmam: como terra dos
negros de Capoeiras. “Nós somos uma parentela. Todos aqui são
aparentados” (Informação verbal).20
De acordo com alguns moradores, em geral o critério que
define o acesso à terra de plantio coletivo passa pelo parentesco,
e as famílias que não se enquadram nos critérios dispõem de
terrenos em localidades próximas, como é o caso das Mangueiras
e da Lagoa dos Porcos. No caso de Capoeiras, a autoatribuição
de uma identidade racial está relacionada a critérios como a
descendência herdada dos primeiros moradores que deram
origem ao local e aos laços de sangue, como eles mesmos dizem.
A percepção da identidade social, da diferença que se
constrói a partir da percepção do outro, é demonstrada com
base em categorias emblemáticas, em se tratando das relações
raciais e de um forte sentido de solidariedade e cooperativismo.
Nos relatos também estão presentes, como já afirmamos, o
forte sentido de pertencimento e unidade da comunidade, em
relação aos que são considerados brancos e de “fora”.
Porque os mais velhos eles não queriam, o pessoal daqui não
queria gente que não fosse preto. Ninguém dizia o porquê.
Quando a filha ia numa festa, ou qualquer lugar que tinha
um branco, não podia nem conversar a fim de namoro porque os velhos davam em cima... não queriam. Aí depois foi
misturando, uma saía pra Natal, ia pra São Paulo quando veio
já traz aí [...] (Informação verbal).21
20

Entrevista concedida à pesquisadora, em maio de 2007, por M. B. M.,
58 anos.

21

Entrevista concedida à pesquisadora, em maio de 2007, por M. B. S.,
60 anos.
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De acordo com alguns informantes, quando alguém que
não fosse negro entrava na comunidade sem estar acompanhado
por um morador corria risco de não sair. Tal exigência levou a
uma endogamia, no sentido de que hoje todos os moradores que
lá nasceram são de alguma forma aparentados. Este fato pode
ser constatado na genealogia dos moradores (ver ANEXO A). A
maioria dos casais é constituída de primos. Alguns afirmam
que tal prática começou a se romper quando os homens saíram
para trabalhar nos engenhos, no período da seca, voltando,
muitas vezes, já casados com uma mulher de fora. De acordo
com alguns informantes, as várias pessoas de pele clara que
são vistas na comunidade hoje em dia são os filhos de negros de
Capoeiras que se casaram com mulheres brancas. Observemos
o relato de uma informante.
O pessoal daqui eles não queriam que a gente namorasse o
pessoal de fora. Só era pra namorar rapaz daqui. A mesma
coisa era o homem, os homens não queriam que as mulheres
namorassem homem de fora. Então, eu tive muito problema
com esse marido, porque ele vivia aqui e nessa época ele vinha
de cavalo e o pessoal soltava os cavalos, que era pra ele não
namorar gente daqui. Esperava lá na frente pra bater nele.
Era eu e uma prima minha nessa época. Então, eles vieram. E
você tá pensando que esse rapaz de fora quer namorar você?
Vão casar? É só arrumar um buchinho com você e vão deixar.
Mas a minha mãe também, não era daqui. Já tinha se casado,
várias pessoas daqui homem com mulher de fora, era mais
os homens que trazia as mulheres de fora. E assim, você vai
vê que tem muitas pessoas mais claras, foram os homens
(Informação verbal).22

As relações de compadrio também se dão dentro das famílias. Um primo ou um tio também pode ser padrinho de fogueira
e de batismo do seu primo ou do sobrinho. Este é o caso de dona
Lídia, que é madrinha de batismo dos filhos de sua irmã. Em
geral, procura-se quem tem uma condição financeira privilegiada,
prestígio ou já morou fora da comunidade, para ser compadre.
22

Entrevista concedida à pesquisadora, em abril de 2007, por M. L. B.
C., 51 anos.
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Olhe, eu vou te contar uma novidade: aqui era assim, todo
mundo mora aqui, mas se fosse uma pessoa pra São Paulo e
voltasse aquela pessoa ali, já era mais algum grauzinho a mais
que dos que tava aqui. Eu sou madrinha dos filhos da minha
irmã. Já é minha irmã que é madrinha dos meus netos. A
gente pega assim, só o pessoal da família. Mas aqui também
a maior parte é quase todo mundo parente. Eu tenho muito,
eu não imagino nem a quantidade de compadre que tenho
aqui, porque tinha ido pra São Paulo. Porque o pessoal daqui
acho que eles pensavam mais nisso, sabe...? Pra pessoa poder
ajudar. Era toda semana santa, já ia na casa do padrinho, o
padrinho já dava uma roupinha. Quando uma pessoa podia
ajudar, eles já davam aquela criança pra ser padrinho. Porque
antes as coisas eram muito difíceis [...] (Informação verbal).23

A participação da liderança da comunidade em eventos
do Movimento Social Negro, local, regional e nacional onde as
pessoas podem conversar a respeito de identidade e cor, tem
melhorado a autoestima, no que diz respeito à construção da
identidade étnica dos moradores de Capoeiras.

11 ASPECTOS DA RELIGIOSIDADE
Descrever a religiosidade de Capoeiras é mergulhar tanto
no catolicismo popular que permeia a vida rural, quanto no
protestantismo. Entretanto, observamos que a tradição religiosa
dos moradores da citada comunidade oscila entre os saberes e
valores da tradição cristã católica, da evangélica, e saberes e
valores associados às de origem africana.
O catolicismo é a principal religião de Capoeiras. Os aspectos
relacionados à religiosidade católica são considerados importantes
para os moradores da comunidade, tais como as novenas e devoções e a presença do Cruzeiro no local onde as primeiras casas
23

Entrevista concedida à pesquisadora, em março de 2007, por M. L.
B. C., 51 anos.
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foram construídas. Isso fortalece a ideia de que o Cristianismo há
muito faz parte dos valores dos moradores de Capoeiras.
Pelos relatos orais, o Cruzeiro parece ser o símbolo religioso mais antigo da comunidade. Não sabemos precisar a data,
mas foi afixado no local por Estevão Joaquim de Freitas. É como
se tudo tivesse começado lá. Em relação à idade do Cruzeiro, até
o senhor mais velho (Manuel Pedro, de 94 anos, Fotografia 16
) afirma que, quando nasceu, em 1913, o monumento já estava
afixado no local.
Fotografia 16 – Sr. Manoel Pedro de Moura (o terceiro da
esquerda para direita, nascido em 1913) e sua família

Foto: Francisca Miller (2007)

O fato é que pessoas ainda mais velhas que seu Manoel
Pedro, como as irmãs já falecidas (Caquica e Baio) do avô do
nosso informante, Manoel Batista dos Santos, já cuidavam e
ajudavam nos preparativos da festa da Vera Cruz. Como não
existia igreja em Capoeiras, as pessoas assistiam missas em
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Macaíba ou Serra Caiada. Caquica foi batizada na capela de Cana
Brava, construída em 1883. Embora a predominância seja de
católicos – não podemos precisar quantos –, vários moradores
se declararam evangélicos.
A fé nos santos católicos está presente na parede de muitas
casas. Padre Cícero, Frei Damião, Nossa Senhora da Conceição,
Nossa Senhora das Dores, Cosme e Damião e Santa Luzia aparecem com frequência nas casas, acompanhados por São Jorge,
entre outros (Fotografia 17).
Fotografia 17 – A presença de imagens de santos
nas paredes das casas dos Católicos

Foto: Francisca Miller (2007)

As novenas representam, além da vivência religiosa, um
importante acontecimento social de Capoeiras. De acordo com os
moradores, no passado, ela acontecia o ano inteiro. Cada família
queria e saía de casa em casa rezando o terço. Às vezes, as famílias
saíam para rezar o terço no começo da noite e só voltavam à
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meia-noite. A novena, porém, acontecia com maior intensidade
durante o mês de maio ou, como eles chamam, “mês mariano”.
Ao final desse mês, juntavam-se todas as flores que cada
casa tinha recebido durante os trinta dias de terço e fazia-se
uma grande festa, arremessando as flores na grande fogueira,
momento em que se cobrava a prece. Hoje, o terço é rezado na
igreja, a novena continua sendo realizada de casa em casa e ao final
continua-se fazendo a festa. As igrejas são relativamente recentes
na comunidade (década de 80). De acordo com os mais velhos, os
jovens não dão importância para a religião como os velhos davam.
O que observamos durante o nosso estudo é que as religiões e as festas fortalecem a rede de sociabilidade que envolve
não só a família de cada morador como também as relações de
vizinhança interna e o fortalecimento dos laços de amizades da
comunidade com as comunidades vizinhas. O dia 12 de outubro,
dia da Padroeira da comunidade, Nossa Senhora Aparecida,
em geral, envolve muitos preparativos para a festa. Tivemos
oportunidade de presenciar a citada festa e observamos que é
frequentada não só pelos jovens, idosos e crianças de Capoeiras
como também por políticos e autoridades sindicais de fora.
Como em outras comunidades pequenas do interior, há
dificuldade de uma prática efetiva do catolicismo em Capoeiras.
Os padres, sediados nas cidades maiores da localidade, só aparecem na comunidade quando há um batizado, um casamento,
em que há uma convocação da população, ou durante os festejos
de Nossa Senhora Aparecida. Em geral, encontramos a capela
de Capoeiras fechada e só tivemos oportunidade de entrar nela
no dia em que o Presidente da Associação de Capoeiras agendou
nossa reunião com os moradores lá, por falta de um local maior.
Assim, não é de admirar que outras religiões venham disputar
com o catolicismo os fiéis existentes na comunidade.
A entrada do protestantismo (Igrejas Deus é Amor,
Assembleia de Deus e a Igreja Apostólica) na comunidade, na
década de 1980, levou a algumas transformações do gênero
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tradicional da vida de seus moradores. As festas especificamente
matutas, como São João, a quantidade de dias santos de guarda
em que não se trabalha, as rezas e novenas realizadas em casas
de famílias ou na igreja valorizadas pelos católicos permanecem.
De acordo com a história oral, os mutirões existentes no
passado e os que permaneceram em geral são relacionados às
atividades religiosas. Os “evangélicos” não podem participar
de festas, bailes e consumir bebida alcoólica, e os mutirões
que ainda existem em Capoeiras são acompanhados de comemorações e festas, principalmente de um “forró” ao final.
Trabalhando em dias que os católicos consideram “santo de
guarda”; não participando de festas e nem gastando dinheiro
em bebedeiras, o “evangélico” tem possibilidade de maior êxito
econômico em seus empreendimentos.
Durante todo o mês de maio, os católicos rezam o terço
na igreja e este é um momento em que os moradores podem
estar juntos. Mulheres e crianças aparecem em peso na igreja,
mas poucos homens estão presentes nessas ocasiões. Além das
crenças e valores católicos e evangélicos, identificamos crenças
e fé no poder das curandeiras: Maria Xapuri e dona Mocinha.
Dona Maria Francisca dos Santos, mais conhecida como
Maria Xapuri, uma curandeira, nascida em Capoeiras, é conhecida na região e muito procurada não só pelos moradores de
Capoeiras como também por moradores de outras comunidades.
Dona Maria Xapuri, irmã da mãe do líder comunitário
Sr. Manoel Batista dos Santos, é considerada a benzedeira da
comunidade de Capoeiras e de toda a região. Casou-se com um
homem de fora de Capoeiras e foi residir em Passagem Comprida,
nas proximidades de Grossos. A cura é realizada com a utilização
de ervas como a jurubeba, manjerioba, o pinhão-roxo (a semente
dele também serve para remédio), plantas nativas da região.
Por ocasião da entrevista, aproveitamos para fazer
uma cura com a Sra. Xapuri (Fotografia 18). A benzedeira
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aproximou-se e utilizando um galho do pinhão-roxo, movimentando-o de um ombro para o outro, balbuciava palavras da
Bíblia. Quando o galho do arbusto ficou murcho, ela disse que
alguém teria “botado mau-olhado” e que era isso que estaria
causando o desconforto alegado. Em seguida, a benzedeira
disse que, para resolver o problema, seriam necessárias mais
duas curas. Em geral, as pessoas acreditam que dona Maria
realmente consegue curar os doentes que a procuram.
Fotografia 18 – Dona Maria Xapuri, benzedeira

Foto: Francisca Miller (2007)
Até hoje o pessoal faz fila para ir se curar com ela. Vem gente
de Lagoa do Sítio, de Cana Brava, Traíras, Japecanga. Tem
dia que faz fila na casa dela, é moto, é carro, tudo para fazer
uma cura com ela. Tinha um cara em Bom Jesus que tinha
uma filha com uma doença que tinha sido desenganada pelos
médicos. Ele a procurou e ela começou a curar. Ele prometeu
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que se ela curasse a filha dele, ele construiria uma casa para
ela. Ela conseguiu curar a moça e o seu pai construiu uma
casa para ela (Informação verbal).24

Outro recurso para a resolução dos mais diversos tipos de
problemas é o “terreiro” ou “centro”, que mistura elementos da
umbanda, do catolicismo e da religiosidade indígena. Os saberes
e valores associados às origens africanas são de origem urbana.
Dona Mocinha viajou para São Paulo para curar uma doença
crônica, que não soube explicar. Já em São Paulo, procurou os
médicos que não lhe deram nenhuma esperança de erradicar
sua doença. Ao retornar para a sua residência, adormeceu e
teve um sonho. Uma voz dizia que sua saúde estava debaixo
da porta. Dona Mocinha levantou-se cambaleando, e chegando
junto à porta, encontrou um papel dizendo que ela precisava
procurar um pai de santo. De acordo com a informante, após
estar com o pai de santo e após a cura da própria doença, saiu
habilitada a curar outras pessoas. Assim, o terreiro de Xangô
de Capoeiras começou a funcionar na década de 70, logo após
a sua chegada de São Paulo. Dona Mocinha abre o terreiro e
passa a fazer cura de doenças tornando-se conhecida na região
pela eficácia dos seus trabalhos. Quando o terreiro começou
a funcionar, havia certo receio por parte dos mais velhos que
participavam, que saíam escondido para que seus filhos não
ficassem sabendo a respeito da existência do ritual. Vejamos o
depoimento reproduzido a seguir:
Os mais velhos tinham aquele receio dos filhos ficarem
sabendo, às vezes saíam e não diziam pra onde iam. O meu
pai mesmo frequentava o terreiro, quando nós morava lá no
Pavilhão, mas não queria que os filhos soubessem, a gente
só escutava os cochichos (Informação verbal).25

24

Entrevista concedida à pesquisadora, em março de 2007, por M. B. S., 60 anos.

25

Entrevista concedida à pesquisadora, em novembro de 2006, por M.
B. S., 60 anos.
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Era um sentimento ambíguo de crença e medo, por não
entender direito o ritual. De acordo com a história oral, quando
o terreiro ainda estava funcionando, muitas moças que não
tinham namorado frequentavam-no tanto para participar do
ritual quanto para namorar ou procurar um possível noivo. Um
dos integrantes da dança do Pau-Furado, conhecido por Deba,
também participava do ritual no terreiro de dona Mocinha,
tocando o atabaque. Dona Mocinha afirmou que não trabalha
com o Candomblé, pois esta é uma corrente do mau, somente
com o Xangô, que é a corrente do bem. “O Candomblé, o pessoal
faz o mau para os outros, o Xangô não, é só para a cura das
pessoas” (Informação verbal).26
De acordo com dona Mocinha, na sala de sua casa, havia
um pequeno santuário com uma mesa que a informante chamou
de “conga”, com imagens as quais eram utilizadas durante a
cura. As entidades veneradas eram o Preto Velho, Xangô, Zé
Pilintra, Pai Benedito, Mãe Sereia, entre outros. Coincidência
ou não, o terreiro fecha na década de 1980, com a entrada das
igrejas evangélicas na comunidade e a impossibilidade da mãe
de santo continuar por ter sido acometida por um glaucoma
que a cegou. Conseguimos identificar outro terreiro no Riacho
do Feijão, comunidade vizinha, cuja mãe de santo é dona Maria
Emídio, que trabalhava e ainda hoje trabalha escondido. Depois
que o terreiro de Capoeiras fechou, muitos moradores passaram a
frequentar o terreiro de dona Maria Emídio, em Riacho do Feijão.

26

Entrevista concedida à pesquisadora, em fevereiro de 2007, por M.
L. M., 79 anos.
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12 ORGANIZAÇÃO POLÍTICA
A constituição das lideranças da comunidade de Capoeiras
está relacionada ao envolvimento de alguns de seus integrantes (principalmente mulheres) com movimentos sociais de
diferentes naturezas.
Como já afirmamos, no contexto de organização social
descrito, as mulheres desempenham um papel importante,
pois são elas, em geral, que detêm as informações acerca dos
acontecimentos dentro e fora de Capoeiras e por isso sua opinião
pode ser determinante tanto no âmbito da vida doméstica
quanto no da vida pública. Nessa perspectiva, a atuação da
mulher é relevante, uma vez que está para além do grupo
doméstico, alcançando a comunidade e até mesmo o âmbito
externo a Capoeiras.
Mas não foi sempre assim. Houve uma época na qual
não se permitia que as mulheres saíssem da comunidade para
resolver problemas, uma vez tratar-se de atribuições consideradas masculinas. Tal situação mudou quando as mulheres
começaram a sair para trabalhar fora da comunidade.
Nas décadas de 1960 e 1970, muitos moradores de
Capoeiras migravam para São Paulo em busca de trabalho e
de uma vida melhor. Este foi o caso de dona Lídia, cujo pai
mudou-se para Goiás e depois para São Paulo em busca de
trabalho e, posteriormente, mandou buscar a família. Ela foi
para São Paulo com quatro anos e retornou para Capoeiras com
dezessete. O mesmo ocorreu também com seu Manoel Batista
dos Santos (atual Presidente da Associação Comunitária), que
passou dezoito anos na citada capital, trabalhando.
Ao retornarem, algumas pessoas passaram a ter prestígio
não só por terem saído da comunidade, mas pela aquisição de
conhecimentos e experiências diferentes daqueles que ficaram.
Dona Lídia conta que, ao retornar para Capoeiras, recebeu tantos

82

QUILOMBOLAS DE CAPOEIRAS

convites para ser madrinha de crianças que perdeu a conta do
número de afilhados que tem. Junto com o fato citado, a líder
comunitária passou a ser procurada pelos moradores para ir
resolver problemas, junto às autoridades, em Macaíba e em Natal.
De acordo com a história oral, as famílias da comunidade votavam no candidato que o patriarca recomendava e
não havia questionamentos sobre o assunto. Com o número
de votos que o patriarca podia contar, ele negociava os votos
por interesses particulares da família e por políticas públicas
para a comunidade. Hoje, os velhos perderam a liderança e
exercem pouca influência sobre a decisão dos familiares a esse
respeito. De acordo com alguns informantes, muita gente vota
no candidato que pagar mais. A perda da liderança dos patriarcas sobre os votos dos familiares e a relação que as mulheres
estabeleceram com os centros urbanos facilitaram a inserção
destas nos movimentos sociais.
Embora os movimentos urbanos das minorias, em nível
nacional, tenham tido início na década de 1980, à semelhança
de outras comunidades negras rurais, o processo de mobilização da comunidade começou mesmo na década de 1990, com
a inserção do Movimento Negro Urbano do Estado no cenário
nacional. A representante Elizabeth Lima da Silva, da entidade
Kilombo – Organização Negra do Rio Grande do Norte –, que
passou a compor a Coordenação Nacional de Comunidades
Negras Rurais Quilombolas, como Entidade de apoio, junto com
as Comunidades de Capoeiras/Macaíba, Sibaúma/Tibau do Sul
e Boa Vista dos Negros/Parelhas, entrou em contato com a líder
comunitária Lídia Basílio.
Uma vez por ano, a imprensa ia até Capoeiras para entrevistar os moradores a respeito do dia 13 de maio, ou seja, dia
da libertação dos escravos. Num certo dia treze de maio que a
informante não sabia precisar o ano, o Diário de Natal esteve na
comunidade para entrevistar dona Lídia, para que ela falasse
sobre o significado do dia da libertação dos escravos para os
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moradores. Para o jornalista, este era o dia mais importante
para os negros. Dona Lídia explicou que o dia treze de maio não
era comemorado por eles e sim o dia vinte de novembro, que
é o dia da consciência negra. Desde esta conversa com a líder
local, a imprensa deixou de ir à comunidade.
Lídia afirma que Elizabeth soube da entrevista e, ao
tomar conhecimento a respeito da comunidade, procurou-a
em Capoeiras. Acompanhada de umas amigas, Elizabeth, após
as apresentações, convidou a líder comunitária para participar
de um encontro sobre a consciência negra em Recife/PE.
Tomando conhecimento do convite que Elizabeth havia
feito a Lídia, os moradores pediram-lhe para não ir, pois a
visitante era desconhecida e isto poderia ser uma armadilha.
Lídia acabou desistindo de ir para Recife. Elizabeth passou a
frequentar a comunidade tornando-se amiga de Lídia e, de
acordo com esta, conversando acerca dos movimentos negros.
Segundo a informante, a comunidade deve muitos favores a
Elizabeth, pois antes dela as pessoas iam a Capoeiras, tiravam
informações e iam embora, sem deixar nada e nunca mais
voltavam. Ela foi diferente. Até hoje continua fazendo muito
pela comunidade.
Paralelo a isto, de acordo com alguns moradores,
Kabenguelê Munanga27, nascido no Zaire, então professor da
UFRN (década de 80), veio conhecer Capoeiras. Encantado com
o que via, falou com alguns moradores sobre como é lindo ser
negro, que os moradores deveriam gostar da sua cor, do seu
cabelo, valorizar os elementos da cultura negra, enfim, deveriam
ter orgulho do que eram. De acordo com dois informantes,
isto fez bem para a autoestima dos moradores, que antes se
sentiam ofendidos se alguém se referisse a eles como “os negros
de Capoeiras”. Até o início da década de 80, os moradores se
autodenominavam “os morenos de Capoeiras”. Naquela época,
27

Professor de Antropologia da Universidade de São Paulo.
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os moradores não se preocupavam com a origem e história da
comunidade e muito menos com os seus direitos.
A partir dessa amizade, dona Lídia, que já era bem conhecida em Macaíba, passou a frequentar os encontros e congressos
sobre minorias e a se conscientizar melhor dos seus direitos. Com
a participação da líder comunitária Lídia, nos movimentos de
ressurreição cultural indígenas, afrodescendentes e de outras
minorias como os seringueiros, ribeirinhos, caiçaras, entre
outros, em nível local, regional e nacional, onde presenciava
as discussões sobre direitos das minorias étnicas, o movimento
toma fôlego em Capoeiras.
Depois que se tornou conhecida pelos dirigentes do movimento negro nas cidades, seu nome passou a ser sugerido como
representante de entidades. Lídia envolveu sua filha Cidileide
Bernardo da Silva nos movimentos, a qual se tornou representante da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades
Quilombolas (CONAQ). Ela passou a participar representando as
comunidades quilombolas do estado nos congressos e eventos.
A participação da comunidade de Capoeiras, através de
seus representantes, nos movimentos modificou o modo dos
moradores se autodenominarem, impulsionando, inclusive,
um movimento em busca de conhecer a própria história e seus
direitos junto à sociedade envolvente.
Alguns anos depois, dona Lídia resolveu criar a Associação
Comunitária, quando ainda era Diretora e Professora do Grupo
Escolar “Santa Luzia”. Fundada em 2000, a Associação de Moradores,
hoje com cerca de 150 associados, só foi registrada em 2003.
A intenção de Lídia foi trazer benefícios para Capoeiras.
De acordo com ela, quando existe uma Associação de moradores
registrada, os órgãos públicos olham com mais atenção para
a comunidade e tudo se torna mais fácil. Hoje é denominada
Associação Quilombola dos Moradores de Capoeiras. Como
ainda não possui sede própria, as reuniões são realizadas nas
dependências da escola ou na residência do atual diretor desta.
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Em dezembro de 2004, a líder comunitária solicitou ao Sr.
César José de Oliveira, Superintendente do INCRA no Rio Grande
do Norte, a abertura do processo administrativo, com vistas à
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação
do território ocupado pela referida comunidade (ver ANEXO D).
Em virtude da necessidade de estar viajando o tempo
todo para resolver problemas relacionados à Associação, a
informante resolveu convidar o Sr. Manoel Batista dos Santos
para ajudar, pois estava se sentindo cansada com o acúmulo
de tarefas a serem realizadas. O Sr. Manoel aceitou. Na eleição
seguinte, o Sr. Manuel resolveu compor uma chapa e foi eleito
presidente da Associação. De acordo com o informante, os
moradores votaram nele porque achavam que a Presidência da
Associação Comunitária deveria estar nas mãos de um homem e
quem deveria fazer as viagens para fora da comunidade deveria
ser o Sr. Manuel e não ela.
Para evitar maiores problemas e desavenças, dona Lídia
deixou a Associação Quilombola dos moradores de Capoeiras,
que ficou sob a Presidência do Sr. Manoel Batista dos Santos.
Recentemente, a líder comunitária criou a Associação das
Mulheres Quilombolas de Capoeiras, que, de acordo com ela,
já está para ser registrada. Segundo a informante, é muito
mais fácil conseguir benefícios através de uma Associação
de Mulheres do que através de uma Associação Comunitária.
Não entendemos o porquê dessa afirmação, pois se as duas
Associações trabalhassem em colaboração, muita coisa poderia
ser feita e a comunidade poderia ficar mais forte politicamente.
O contato de Kabenguelê com a comunidade fez bem
para as pessoas, que passaram a valorizar ainda mais a sua
cor e a não ter vergonha da identidade negra. Isso, junto com
a participação da liderança da comunidade em eventos local,
regional e nacional onde as pessoas podem conversar a respeito
de identidade e cor, como já afirmamos, fez bem para a autoestima no que se refere à construção da identidade étnica dos
moradores de Capoeiras. Nessa perspectiva, o pertencimento
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à comunidade negra de Capoeiras faz parte também de um
movimento maior de organização de outras comunidades afrodescendentes existentes no local e nacionalmente.
Como foi dito no início, Capoeiras está localizada dentro
da zona rural do Município de Macaíba. Mas, politicamente, a
população se sente mais ligada a Bom Jesus, porque esta última
fica somente a seis quilômetros da Comunidade de Capoeiras,
enquanto Macaíba fica a mais de 22 quilômetros.
Quando a população precisa de hospital ou de qualquer
outro tipo de emergência, é mais rápido ir para Bom Jesus. Os
moradores de Capoeiras frequentam a feira dessa cidade e, para
serem beneficiários da boa vontade política dos seus dirigentes,
muitos transferiram seus títulos de eleitor para lá. De acordo com
alguns informantes, a transferência de títulos para Bom Jesus foi
feita através de um morador que, como intermediário de um político,
saía de casa em casa oferecendo dinheiro para quem aceitasse
fazer a transferência do título. Isso, no período das eleições, acaba
dividindo os moradores e toda a comunidade sai prejudicada.
É muito comum que alguém da comunidade se candidate
para concorrer por algum partido a fim de entrar na política e com
isso “puxar cargos”, empregos e benefícios para os familiares. O
último vereador residente em Capoeiras foi eleito pelos moradores
com candidatura registrada no município de Bom Jesus.
O esposo de uma informante concorreu e ganhou por três
vezes como vereador por Bom Jesus, mas perdeu na última eleição. Isso, de acordo com a informante, trouxe grandes prejuízos,
pois sua filha, que trabalhava como enfermeira no Hospital de
Bom Jesus, perdeu a vaga.
O grande problema é que como há a troca de votos por
políticas públicas, Bom Jesus leva os votos, mas nada pode fazer
para a comunidade, pois Capoeiras é distrito do município
de Macaíba. Durante a campanha eleitoral, os vereadores de
Macaíba afirmam que só haverá benefícios para a comunidade se
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houver uma maioria de votos para seus representantes políticos.
Assim, Bom Jesus segue ajudando individualmente a alguns
moradores que votaram no vereador de Bom Jesus, enquanto
faltam políticas públicas para resolver os problemas de saúde,
educação e moradia de Capoeiras.

13 CONSIDERAÇÕES SOBRE
MANIFESTAÇÕES LÚDICAS
Mesmo diante de uma dura realidade, as atividades de
lazer estão constantemente presentes na vida dos moradores
de Capoeiras. Na comunidade de Capoeiras, o trabalho e as
“obrigações” do dia a dia estão impregnados desse caráter
lúdico. Parece não haver, no cotidiano, a divisão de tempo entre
o trabalho e o lazer como acontece na sociedade envolvente. Em
geral, o trabalho nas roças obedece ao tempo cíclico das culturas, voltado para o plantio e sua manutenção. Após a colheita,
como já foi dito, a produção é guardada dentro de grandes
latões bem vedados, o que sustenta as pessoas até a próxima
safra. Quando a produção não é suficiente, a sobrevivência
depende da aposentadoria dos mais velhos e das cestas doadas
pela Associação de Moradores. O ritmo da vida, em Capoeiras,
é diferente, e aspectos como “manifestações culturais”, organização política e religiosidade não fazem muito sentido
quando vistos de forma compartimentalizada.
As festas se revelam como um espaço social privilegiado
para a rede de sociabilidade que permeia a comunidade e
ultrapassa suas fronteiras. De acordo com a história oral, as
principais festas são: a da Padroeira da comunidade – Nossa
Senhora Aparecida (12/10); a de São Francisco de Assis (03/10);
a de Santa Luzia (13/12); as festas de São João e São Pedro, que
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ocorrem durante o mês de junho; e outras como o Carnaval,
o Natal e o Ano-Novo. Além das festas comemorativas sobre
fatos históricos e importantes personalidades, as festas para
celebrar o nascimento, o batizado, o aniversário e o casamento
reúnem pessoas da família e fortalecem os laços de amizade.
A tradição antiga na comunidade é a dança do Pau-Furado,
um folguedo de origem africana antecessor do Coco de roda. O
Grupo de Dança do Pau-Furado, cujo mestre é Severino Pedro,
conhecido como Bina, é constituído, em 70%, por homens na
faixa etária de 50 anos; o restante é de pessoas jovens. É uma
dança masculina, em geral, praticada a cada duas semanas, aos
sábados. Não há data fixa e a dança é regada por uma boa cachaça.
Essa dança ora assemelha-se a uma roda de capoeira, ora
ao Coco de roda. As vestes são em cores azul e branca. Dança-se
aos pares. Entram dois de cada vez na roda, embalados pelo
som de instrumentos como o ganzá, o zambê e, claro, o paufurado, um instrumento construído de um tronco de árvore,
da seguinte forma: depois de cavada a parte interna, restando
as “paredes” do tronco, coloca-se, numa das extremidades, o
couro curtido, esticado. A outra extremidade é oca, para sair o
som, por isso chama-se “Pau-Furado”. Os instrumentos ficam sob
a responsabilidade de José Vicente Bernardo, conhecido como
Deba, e Neílson Francisco dos Santos, conhecido como Tetê.
Tivemos oportunidade de ver os homens dançando e ouvir
seu canto. A dança do Pau–Furado é um elemento cultural que
liga o passado com o presente, fortalecendo e reafirmando a
identidade cultural diferenciada dos moradores de Capoeiras
em relação a outras comunidades vizinhas. O depoimento de
um dos membros28 do Grupo de Dança coletado por Silva (2003,
p. 111) confirma isso: “Essa é uma dança, uma brincadeira que
vem de antigamente, do tempo da escravidão. Eu vi meu pai
dançando, ele falava que o meu avô já dançava o pai de meu
avô também [...]”.
28

Sr. Manoel, líder do Grupo do Pau-Furado, entrevista concedida à
Silva, em 04 de abril de 2002.
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De acordo com o Sr. Manoel Batista dos Santos, os
instrumentos utilizados pelo Grupo do Pau-Furado pertenciam ao finado Francisco de Assis, que era irmão de seu pai.
Tradicionalmente, uma família ficava responsável pela organização das festas comemorativas. O Sr. Raimundo sempre
organizou a festa de Santa Luzia e a festa do aniversário do
campo de futebol (por ele fundado), tendo inclusive assumido
a presidência do clube durante muitos anos. Em geral, a pessoa
que ficava responsável pela organização da festa, também
providenciava os alimentos e a bebida.
Em virtude da idade e do cansaço, o Sr. Raimundo foi
deixando e, como ninguém deu continuidade, há alguns anos que
a festa de Santa Luzia não acontece. A festa em comemoração ao
aniversário do campo de futebol “Bangu” e a festa da Padroeira
continuam sendo grandes acontecimentos para os moradores de
Capoeiras. Muita gente ficou revoltada com a desapropriação do
terreno do campo de futebol pela Prefeitura de Macaíba, para
passar a estrada asfaltada. A revolta de alguns moradores pode
ser identificada no depoimento reproduzido a seguir:
Uma praça não vai substituir esse campo. Nada vai substituir
esse campo. Agora, pegou o meu pai, pegou um bocado de
bobão aí de boca aberta aí e aceitaram, o prefeito de Macaíba
fazer isso. Porque já tava marcada, só que ali do outro lado. Não
ia passar no meio do campo. Porque ninguém tinha deixado,
aí vai o meu pai e aceita. Arrumaram ali dois lugares, um é
posseiro eles não aceitam, a família não aceita, os outros
né, os irmãos. Arrumaram outro lugar aí, perderam [...]. Aí
mandou o documento pra fazer o pagamento. Por que ela
não quer que venda. Não quer que venda o terreno, então
ela não dá os documentos pra preencher a papelada, pra
pagar. Aí pronto não vai ter. Esse irmão de Manoel veio aqui
oferecer o meu pai... Parece que é até a casa dele lá, aonde
vocês vão ficar. Mas, muito fora já daqui. Agora tá certo, que é
ruim que toda hora que passava, tinha que pararem de jogar
(Informação verbal).29
29

Entrevista concedida à pesquisadora, em abril de 2007, por M. L. B.,
51 anos.
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O campo de futebol “Bangu” era mais do que um espaço
para jogar futebol. Era um espaço onde se desenvolviam diferentes práticas de lazer, como festas de casamento, festas de
batizado, as festas religiosas, a dança do Pau-Furado.

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A memória social da ocupação territorial desta comunidade está ligada à relação entre terras e parentesco. A autodefinição e os laços de parentesco marcam a reelaboração da
identidade étnica. Nessa perspectiva, o significado do quilombo é
uma autoatribuição que passa também pelo parentesco e adquire
o sentido de origem e procedência comum, já que se referem à
transmissão de todo um patrimônio cultural herdado dos pais,
avós e bisavós. As suas terras, por serem heranças deixadas por
seus antepassados, adquirem um valor afetivo e material, o que
exerce influência no seu modo específico de uso.
As fronteiras estabelecidas com a sociedade envolvente
sinalizam para uma ocupação de dois séculos. A apropriação do
espaço se deu com os mais diversos significados e com a ideia
de uma origem comum relacionada a negros que possivelmente
tiveram uma relação com o regime escravocrata, embora tenham
chegado à região como pessoas livres.
De acordo com Cascudo (1956) e Medeiros (1973), a partir
do século XIX, a produção de açúcar no Rio Grande do Norte
elevou-se vertiginosamente, exigindo um número maior de
escravos. Nessa época, vieram do Maranhão, em grande escala,
negros africanos, que eram desembarcados em Mossoró, Areia
Branca e Macau. Apesar disso, a memória social de Capoeiras não
apresenta elementos que indiquem um vínculo de seus integrantes
com as propriedades locais. O que se afirma é que, até à década
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de 50, os moradores de Capoeiras trabalhavam mais nas grandes
propriedades do que na própria terra. O trabalho, porém, era
livre e os moradores mantinham boas relações com os grandes
proprietários vizinhos. Nega-se a condição de cativas ou de
escravas às famílias Garcia, Moura, Santos e Costa, que deram
origem a Capoeiras. As terras teriam sido adquiridas mediante
compra, havendo, inclusive, um documento de todo o território
de Capoeiras. De acordo com um informante, cada morador dava
uma contribuição para que o imposto da terra fosse pago.
O único documento que encontramos não estava nos
arquivos procurados, e sim com um de nossos informantes na
comunidade. Trata-se de uma certidão do registro da carta de
DATA de SESMARIA de 1735, registrada no Primeiro Cartório
de Macaíba, em janeiro de 1966, doando umas terras nas proximidades do rio Jundiaí ao Sargento-Mor Ilário de Castro Rocha
e a Antônio Pereira Pimentel.
Como já afirmamos, o documento é do período da Colônia
e foi sendo atualizado à medida que a situação político-administrativa do Brasil ia mudando. O nome de alguns indivíduos
que fazem parte das famílias tradicionais da comunidade consta
no citado documento e, sem sombra de dúvidas, além deste
documento histórico fornecer subsídios acerca de como se deu
a ocupação das terras e de que a terra realmente pertence a
esta comunidade há mais de dois séculos, a atual estrutura
organizacional da comunidade, composta de uma complexa
rede de relação, interação e cooperação, faz com que Capoeiras
tenha uma especificidade própria que legitima sua identidade
de “remanescente de quilombo”.
À semelhança da comunidade de Conceição das Crioulas,
Salgueiro (PE), estudada por Souza (2002), não há lembranças
de símbolos, como chicotes e prensas ou marcas no corpo,
que remetam à condição de escravos. Os moradores sempre se
referem a Capoeiras como uma terra de homens livres.
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De acordo com alguns relatos, moradores de comunidades
vizinhas os discriminam pela cor negra, mas, de acordo com os
quilombolas, tal situação nunca chegou a conflitos sérios. Mesmo
assim, percebemos que a diferença e a consciência de que são
remanescentes de quilombo têm promovido a autodefinição
dos agentes sociais em jogo e delimitado com mais precisão as
fronteiras étnicas capazes de definir o pertencimento ao grupo.
Capoeiras é um sítio de ocupação quilombola multicomponencial (no passado era ocupado por índios, posteriormente por
negros e índios, e atualmente é território negro). Após consultar
os arqueólogos Tom Oliver Miller Jr. (UFRN), Roberto Airon
(UFRN) e Rossano Lopes Bastos, então presidente da Sociedade
de Arqueologia Brasileira (SAB), sugerimos que seja realizado
um trabalho de educação patrimonial com uma equipe interdisciplinar composta por educadores, antropólogos e arqueólogos,
em Capoeiras. Embora o território de Capoeiras fosse bastante
extenso, hoje os moradores de Capoeiras estão reivindicando
apenas as terras de moradia e as de roçados.
Proposta de delimitação da Terra de Quilombo: Inclui
o local de moradia atual das famílias da comunidade conhecida
por Capoeiras (884.933 ha). Os limites do território enfocado
são: ao Norte, com o Rio Potengi, a fazenda do Sr. Luís Alves e
a fazenda do Sr. José Francisco da Silva; ao Sul, com Félix Lopes
e a fazenda do Sr. Manoel Ferreira; a Oeste, com a fazenda do
Sr. José Azevedo de Oliveira (Dedé Nicolau); e, ao Leste, com o
espólio do Sr. Manoel Cordeiro.
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ANEXO A – Genealogia da parentela Garcia Santos
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ANEXO B – Mapa do Rio Grande do Norte
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ANEXO C – Mapa da localidade de Capoeiras/Macaíba-RN
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ANEXO D – Mapa do território a ser demarcado elaborado pelo INCRA
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ANEXO E – Relatório final

RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO ARQUEOLÓGICA NA
COMUNIDADE DE CAPOEIRAS (DOS NEGROS) EM MACAÍBA – RN
Conforme solicitação da professora Dra. Francisca de
Souza Miller, antropóloga da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte–(UFRN) e pesquisadora responsável pelo laudo
antropológico junto ao (INCRA)–RN para reconhecimento da
comunidade quilombola em questão, foi organizada de acordo
com as possibilidades do escritório regional do INCRA, a viagem
para reconhecimento e avaliação de materiais e sítios arqueológicos evidenciados no contato da Profa. Francisca Miller com
os membros da comunidade e as indicações que os mesmos
tinham desses achados materiais.
1º DIA –19/02/2008
MANHÃ
A saída de Natal se deu no estacionamento do Centro de
Ciências Humanas, Letras e Artes da UFRN, no Campus de Natal,
em direção ao município de Macaíba às 9h30 do dia dezenove
de fevereiro de 2008, com chegada à sede da Associação de
Moradores da Comunidade de Capoeiras às 12h20, com uma
parada realizada para o almoço da equipe na rodovia que segue
para o município de Bom Jesus – RN, entre às 11h e 11h40 do
mesmo dia (ver no ANEXO F – Fotografias 1 e 2).
O trabalho iniciou pelo contato com o Sr. Manuel Sebastião,
líder em exercício da Associação de Moradores de Capoeiras,
e seguiu-se até á casa da Sra. Lídia, antiga líder comunitária
do local. Depois da professora Francisca Miller atualizar-nos
sobre as questões mais urgentes da comunidade na conversa
com a Sra. Lídia, também acertamos sobre as refeições a serem
feitas na casa da Sra. Nalva.
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TARDE
Às 14h, a equipe seguiu para a Associação de Moradores
para, assim, conversar com o Sr. Manuel Batista, sobre os locais
com indicações da existência de materiais arqueológicos,
que foram assim indicados: Baixa Grande, Lagoa dos Porcos,
Mangueiros e Lagoa de Sítios. Nos locais citados anteriormente,
obteve-se informações sobre a existência de material cerâmico,
indicadores, provavelmente, de vestígios de acampamentos indígenas ou aldeias. Desta forma, então, procedemos à montagem
de um roteiro de observação in situ desses materiais citados,
que ficou assim definido:
1) Baixa Grande, que é um pequeno platô que está no centro de uma grande área de várzea ao Sul da sede da comunidade;
2) Mangueiros;
3) Lagoa dos Porcos;
4) Lagoa das Cabaças;
5) Jurema.
A saída da sede da Associação de Moradores de Capoeiras
se deu às 16h, após conversa com o Sr. Manuel (Bué) e o seu tio
Pássaro, sobre os lugares prováveis de onde se buscou matéria
prima no passado para fabricação ceramista nas áreas pertencentes à comunidade quilombola de Capoeiras. De passagem, a
equipe, antes de seguir para a cidade de Bom Jesus, parou para
observar a casa do Sr. Pedro, na intenção de utilizá-la como lugar
para dormida e apoio para a campanha arqueológica em Capoeiras.
Atestou-se, então, não ser possível abrigar todos os componentes da equipe na casa, em razão de suas dimensões reduzidas,
e, antes disso, aproveitou-se o tempo disponível para observar as
instalações da Cooperativa de Beneficiamento da Mandioca de
Capoeiras, que é um projeto financiado pela Petrobrás e liderado
pela Organização Não Governamental (ONG) CEPAC, com sede em
Macaíba e presidida pelo Sr. José Marques, que já havia recebido o
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maquinário para produção de farinha de mandioca e goma para
posterior comercialização (ver ANEXO F – Fotografia 3)
A saída de Capoeiras se deu às 17h, rumo à cidade de
Bom Jesus, em busca de uma pousada na cidade, e não tendo
encontrado nenhum lugar para hospedagem, a equipe seguiu
para a cidade mais próxima, São Paulo do Potengi, hospedandose na Pousada Santa Clara, a partir das 18h do mesmo dia e,
assim, todos se recolherem aos aposentos.
2º DIA – 20/02/2008
MANHÃ
A saída de São Paulo do Potengi se deu às 6h30, chegando
à comunidade de Capoeiras às 7h10, com parada para o café da
manhã na casa da Sra. Nalva, e depois procedeu-se à reunião com o
Sr. Manuel Batista e outros membros da comunidade, juntamente
com a equipe do INCRA–RN, para realizar acertos das tarefas
do dia e o roteiro de trabalho (ver ANEXO F – Fotografias 4 e 5).
Partiu, então, o Sr. Manuel, a professora Francisca e o
arqueólogo para a propriedade do Sr. Manuel Batista às 8h20,
junto com o topógrafo Luiz Fernando e o agrônomo Rodrigues
(INCRA), com o objetivo de observar os materiais vestigiais já
encontrados anteriormente pelo mesmo Sr. Manuel no roçado
de sua propriedade. De lá, o topógrafo e o agrônomo seguiriam
para marcação e medição topográfica das propriedades dos
membros da comunidade.
Seguiu então, o arqueólogo, a profa. Francisca e o Sr.
Manuel Batista para a observação do roçado na Baixa Grande
(ver ANEXO F – Fotografias 6 e 7), lugar onde os fragmentos
de cerâmica foram encontrados (ver descrição dos materiais
arqueológicos). Foram marcadas e registradas as coordenadas de
três pontos referenciais, a partir do local inicialmente indicado
pelo Sr. Manuel, dos primeiros fragmentos encontrados.
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Em seguida, foram marcados outros quatro pontos do lado
do triângulo anteriormente marcado, para a demarcação da área
na qual foram encontrados os fragmentos de cerâmica. Foram
fotografados os fragmentos cerâmicos in loco com uso de escala, e
depois foram realizadas suas medições e sua descrição e tipologia.
Após a observação da Baixa Grande, seguimos para outra
área mais próxima, chamada de Mangueiros, onde se identificou
fragmentos de cerâmica (cuja tipologia definiu-se como sendo
da conhecida tradição ceramista tupi-guarani) dispersos no
roçado e apresentando manchas de solo preto.
Posteriormente, observamos a área em que, no passado,
os membros mais antigos da comunidade retiravam barro
para produção de tijolos. E após o retorno dessas observações,
conversamos com o Sr. Manuel Sebastião e ficou definido que
se realizaria a observação das demais propriedades onde funcionaram, no passado, algumas “Casas de Farinha” em diversos
pontos do território da comunidade.
TARDE
Após o almoço, das 12h às 13h30, a equipe seguiu da sede
de Capoeiras para a observação das antigas casas de farinha
inicialmente em um lugar chamado Cruzeiro, sendo a equipe
guiada pelo Sr. Manuel Sebastião. Na propriedade da Sra. Luzia
Leandro e acompanhados da sua filha, a Sra. Luiza Leandro,
num local situado ao Sul da casa da proprietária no meio de um
roçado, procedeu-se à observação e identificação dos vestígios
materiais de uma antiga casa de farinha, que, segundo relatos
dos próprios membros da comunidade, funcionou essa casa de
farinha naquele local há aproximadamente um século, e que
trabalharam nela várias famílias locais.
No local indicado, encontramos uma importante concentração de vestígios arqueológicos históricos, tais como: 1)
fragmentos de piso; 2) pedra de fundo de forno; 3) tijolos da
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parede do forno; 4) lâmina de enxadeco para remoção das brasas
(conhecido como “braseador”). Esses vestígios estavam dispersos
numa área de aproximadamente 10m², com pedras removidas
na cerca que traça o limite do roçado com a área da casa.
Segundo as informações orais da própria Sra. Luiza, ela
nos afirmou que parte das peças desta casa de farinha, desativada já há alguns anos, está no museu na sede do município
de Macaíba (ver ANEXO F – Fotografias 8 e 9).
Depois, se seguiu para observação e identificação de outra
casa de farinha, situada na propriedade da Sra. Luiza Leandro,
na Rua da Pitombeira, em Capoeiras. Segundo relato oral da
Sra. Luiza, tal casa de farinha funcionou há, aproximadamente,
meio século, tendo sido desativada na última década. No local,
observamos, também, restos construtivos e que, segundo o Sr.
Manuel Sebastião e a Sra. Luiza Leandro, os paus e a roda da casa
de farinha foram também levados para o Museu de Macaíba.
Em seguida fomos para uma localidade chamada Santa Cruz,
ou também Bairro da Santa Cruz, identificado principalmente
por um cruzeiro instalado por uma família que adquiriu as terras
desta propriedade há mais de um século, segundo documentação
consultada pela antropóloga Francisca de Souza Miller.
Há informações, inclusive, segundo o Sr. Manuel Sebastião,
que no local viveram duas irmãs que eram solteiras e cuidavam
do cruzeiro. Os fragmentos de louça branca com e sem decoração, encontrados no local, atestam variabilidade tanto de
tipos identificados como de épocas diferentes, mas que recuam,
no mínimo, a louças produzidas no início do século XIX. A
documentação histórica da posse inicial daquela propriedade,
segundo a pesquisa levantada pela profa. Francisca Miller se deu
através da Carta de Doação de Sesmaria, em 1735, a qual atesta
a existência da propriedade como parte dessa dita sesmaria.
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3º DIA – 21/02/2008
MANHÃ
A saída de São Paulo do Potengi, onde a equipe pousou, se
deu ás 6h30, chegando à Capoeiras às 7h15. Após a descrição dos
vestígios históricos arqueológicos de antigas casas de farinha no
dia anterior, ficou decidido para efeito comparativo e descritivo
sistemático, seguir para as casas de farinha que ainda estão
de pé nos arredores da comunidade. Visitamos estas outras
casas de farinha, que mesmo desativadas, ainda mantêm sua
estrutura construtiva.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL ARQUEOLÓGICO IDENTIFICADO
1) BAIXA GRANDE
a) Fragmentos de cerâmica (indígena) do tipo tupi:
- fragmento com vestígio de pintura em vermelho
na parte externa;
- de fundo e parte da borda de vasilhame com vestígios
de utilização;
- de borda de vasilhame;
- alisador para cerâmica (seixo rolado desgastado
pelo uso).
(Ver ANEXO F–Fotografias 10 a 15)
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2) MANGUEIROS
a) Fragmentos de cerâmica (indígena) do tipo tupi:
- fragmento de cerâmica com vestígios de queima
por uso (fuligem);
- com vestígios de pintura policromática (vermelho
e preto) na parte interna;
- fragmento de cerâmica da parte da borda de um
vasilhame.
b) Materiais líticos:
- fragmento de rocha granítica polida, provavelmente
utilizado como alisador na fabricação da cerâmica
(Ver ANEXO F–Fotografia 16);
- peça lítica: raspador plano-convexo de rocha silicificada (Ver no ANEXO F–Fotografia 17).
c) Fragmento ósseo com marcas; sem identificação
precisa.
3) CASA DE FARINHA (coletiva, na propriedade da Sra. Luzia
Leandro) (Ver ANEXO F–Fotografias 18 a 22):
a) Visão do entorno dos restos da área do forno no
centro do roçado.
b) Visão no sentido Leste-Oeste dos restos de piso e
parede do forno da casa de farinha.
c) Visão aproximada de restos construtivos da parede
do forno.
d) Lâmina do “Braseador” (enxadeco).
e) Pedras de fundo de forno.
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f) Visão no sentido Sul-Norte da casa da proprietária
do terreno.
g) Visão Norte-Sul em que se identifica parte do
roçado em que encontravam os restos construtivos
da casa de farinha.
4) CASA DE FARINHA (familiar) na rua da Pitombeira (na propriedade da Sra. Luiza Leandro) (Ver ANEXO F–Fotografias de 23 a 30):
a) Visão no sentido Norte-Sul da casa dos proprietários
do terreno.
b) Visão dos restos construtivos da antiga casa de
farinha, depois da cerca – no sentido Norte-Sul.
c) Visão dos restos construtivos do “Poço de Lavagem”
(tanques da goma) – no sentido Sul-Norte.
d) Visão dos restos do Poço com parte da bancada do
“Cevador” – no sentido Leste/Oeste.
e) Visão dos restos construtivos da “Prensa” – no
sentido Norte/Sul.
f) Visão dos restos construtivos da “Prensa” – no
sentido Sul/Norte.
g) Visão Norte-Sul com marcação da área em que estão
os restos construtivos da casa de farinha.
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5) SANTA CRUZ (Bairro da) nos arredores do Cruzeiro instalado
pela família de proprietários iniciais da terra (Ver ANEXO F–
Fotografias de 31 a 34):
a) Vista do Cruzeiro a partir da casa da Sra. Palmira.
b) Vista do roçado em que está localizado o Cruzeiro
– no sentido Leste/Oeste.
c) Vista do roçado em que está localizado o Cruzeiro
– no sentido Norte/Sul.
d)Vista do Cruzeiro a partir do centro do roçado
(entorno do Cruzeiro), onde foram encontrados pelos
moradores locais fragmentos de louças manufaturadas
com vários padrões de decoração, na área que segundo
Sr. Manuel Sebastião era o lugar da “Casa Grande”.
e) Coleta vestigial de superfície no entorno do Cruzeiro
e do roçado (Fotografias 35 a 45).
1) fragmentos de louça (borda e fundo) – padrões
“Blue Edge” e louça do tipo “faiança fina inglesa”;
2) fragmentos de louça (bojo) com padrões florais e
padrão policromático;
3) fragmentos de louça (bojo) com padrões decorativos
de paisagens e florais;
4) fragmentos de louça (fundo) branca sem decoração,
do tipo industrializada;
5) fragmentos de louça (fundo) branca sem decoração,
do tipo industrializada;
6) fragmentos de cerâmica vitrificada do tipo Grés;
7) fragmentos de louças brancas sem decoração, do
tipo industrializada.
(Ver ANEXO F–Fotografias 17 a 21).
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6) CASA DE FARINHA do Sr. Manuel Pedro de Moura:
a) Vista da entrada – coluna e pilar central.
b) Vista da área de “moagem da mandioca” – hoje no
lugar tem uma capinadeira.
c) Tanque de lavagem da goma.
d) Forno.
e) Prensa – desativada e colocada na lateral da casa.
f) Vista lateral da casa de farinha.
g) Filho do Sr. Manuel Pedro – informações orais sobre
a história da casa de farinha.
7) CASA DE FARINHA do Sr. Geraldo João dos Santos:
a) Vista frontal da casa de farinha.
b) Vista da entrada com coluna de sustentação.
c) Área da moagem da mandioca.
d) Prensa (da mandioca moída).
e) Forno velho (manual).
f) Área de peneiramento e caixote para descanso da massa.
g) Forno atual (elétrico).
8) CASA DE FARINHA (ruínas) da família do Sr. Pedro Costa dos Santos:
a) Vista anterior das ruínas da entrada da casa de farinha.
b) Vista da parte lateral (sentido Sul-Norte).
c) (sentido Norte-Sul).
d) Vista posterior da casa de farinha; no canto
esquerdo está a base da coluna que sustentava o motor
a óleo para a moagem da mandioca.
110

QUILOMBOLAS DE CAPOEIRAS

AVALIAÇÃO ARQUEOLÓGICA
No intuito de realizar uma vistoria arqueológica dentro
dos padrões de respeitabilidade da política patrimonial empreendida atualmente pelos arqueólogos da Sociedade Brasileira
de Arqueologia (SAB), e em consonância com as exigências do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
foram descritos todos os passos realizados neste trabalho em
forma de diário de campo, foram analisados os locais registrando-os em forma de observação superficial e com registro
de imagens digitais (fotografias e filmagens) e de desenhos e
croquis, além da produção de um relatório descritivo arqueológico, sem realizar qualquer intervenção arqueológica prospectiva nos sítios até que se tenha encaminhado autorização
oficial para isto.
Os vestígios arqueológicos porventura coletados e registrados
permaneceram na comunidade de Capoeiras, sob a guarda da
Associação de Moradores da Comunidade de Capoeiras, e sob a
responsabilidade direta do Sr. Manuel Batista, seu atual presidente.
Diante dos locais observados e dos materiais coletados
e analisados no próprio local, percebeu-se claramente que há
a presença de vestígios arqueológicos de diversos períodos
históricos da ocupação humana no Brasil e no Rio Grande do
Norte. Assim, pode-se afirmar certamente que, de acordo com
as interpretações que se têm hoje na arqueologia brasileira, tais
vestígios evidenciam a presença humana e o uso deste espaço,
num período de tempo que se estende desde os acampamentos
(sazonais) e aldeias de grupos indígenas ceramistas do tronco
tupi, até a presença colonizadora das primeiras famílias instaladas nessa microrregião do estado do Rio Grande do Norte no
século XVIII, bem como das primeiras famílias pertencentes à
comunidade de Capoeiras, em cujas terras se plantava mandioca
e se produzia farinha e goma desde há pelo menos dois séculos.
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Propomos, assim, que no futuro próximo seja feito um
trabalho arqueológico sistemático e continuado, de caráter
interventivo e na forma de resgate, de modo que estes locais
possam ser analisados com mais extensão e profundidade, e desta
maneira, com a participação da comunidade, possa acrescentar
mais conhecimentos arqueológicos da ocupação humana nessa
área, bem como aprofundar conhecimentos sobre a reconstituição
histórica da microeconomia e das unidades produtivas familiares
da região de Macaíba no estado do Rio Grande do Norte.
ROBERTO AIRON SILVA
Docente – Arqueólogo
DEHIS/UFRN
Sociedade Brasileira de Arqueologia (SAB)
Natal, 26 de fevereiro de 2009.

ANEXO F – Fotografias dos locais e dos materiais vestigiais identificados
Fotografia 1 – Entrada da comunidade de Capoeiras em Macaíba – RN

Foto: Roberto Airon (2007)
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Fotografia 2 – Sede da Associação de Moradores de Capoeiras

Foto: Francisca Miller (2007)

Fotografia 3 – Cooperativa de Beneficiamento de Mandioca de Capoeiras

Foto: Francisca Miller (2007)
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Fotografias 4 e 5 – Reunião entre representantes do INCRA, os Líderes da
Comunidade, a antropóloga Francisca Miller, o arqueólogo Roberto Airon
Silva, o topógrafo e o agrônomo
Fotografia 4

Foto: Francisca Miller (2007)
Fotografia 5

Foto: Roberto Airon (2007)
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Fotografias 6 e 7 – A Baixa Grande. Roçado do Sr. Manuel Batista em que
foram evidenciados fragmentos de cerâmica indígena do tipo tupi
Fotografia 6

Foto: Francisca Miller (2007)

Fotografia 7

Foto: Francisca Miller (2007)
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Fotografias 8 e 9 – Restos construtivos de uma antiga casa de farinha no
meio de um roçado atual – terreno de propriedade da família Leandro
Fotografia 8 – Entrada do terreno e da casa da Sra. Luzia Leandro

Foto: Roberto Airon (2007)

Fotografia 9 – Vestígios construtivos da antiga casa de farinha, vendo-se ao
centro o pau do “Rolete” ou “Cevador”, instrumento para moagem da mandioca

Foto: Roberto Airon (2007)
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Fotografias 10 a 15 – Fragmentos de cerâmica indígena decorada do tipo tupi
(fragmentos de bojo, borda e fundo)
Fotografia 10

Foto: Francisca Miller (2007)

Fotografia 11

Foto: Francisca Miller (2007)
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Fotografia 12

Foto: Francisca Miller (2007)

Fotografia 13

Foto: Francisca Miller (2007)
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Fotografia 14

Foto: Francisca Miller (2007)

Fotografia 15

Foto: Francisca Miller (2007)
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Fotografia 16

Foto: Roberto Airon (2007)

Fotografia 17 – Raspador plano-convexo de rocha silicificada

Foto: Roberto Airon (2007)

120

QUILOMBOLAS DE CAPOEIRAS

Fotografias 18 a 22 – Vestígios de casa de farinha
(na propriedade da Sra. Luzia Leandro)
Fotografia 18

Foto: Francisca Miller (2007)

Fotografia 19

Foto: Francisca Miller (2007)
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Fotografia 20

Foto: Francisca Miller (2007)

Fotografia 21

Foto: Francisca Miller (2007)
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Fotografia 22

Foto: Roberto Airon (2007)

Fotografias 23 a 30 - casa de farinha (familiar) na rua da Pitombeira
(na propriedade da Sra. Luzia Leandro)
Fotografia 23

Foto: Francisca Miller (2007)
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Fotografia 24

Foto: Francisca Miller (2007)

Fotografia 25

Foto: Francisca Miller (2007)
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Fotografia 26

Foto: Roberto Airon (2007)

Fotografia 27

Foto: Francisca Miller (2007)
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Fotografias 28

Foto: Roberto Airon (2007)

Fotografia 29

Foto: Francisca Miller (2007)
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Fotografia 30

Foto: Francisca Miller (2007)

Fotografias 31 a 34 - SANTA CRUZ (Bairro da) nos arredores do Cruzeiro
instalado pela família de proprietários iniciais da terra
Fotografia 31

Foto: Roberto Airon (2007)
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Fotografia 32

Foto: Roberto Airon (2007)

Fotografia 33

Foto: Francisca Miller (2007)
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Fotografia 34

Foto: Francisca Miller (2007)

Fotografias 35 a 45 – Coleta vestigial de
superfície no entorno do Cruzeiro e do roçado
Fotografia 35

Foto: Roberto Airon (2007)
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Fotografia 36

Foto: Roberto Airon (2007)

Fotografia 37

Foto: Roberto Airon (2007)
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Fotografia 38

Foto: Roberto Airon (2007)

Fotografia 39

Foto: Roberto Airon (2007)

131

QUILOMBOLAS DE CAPOEIRAS

Fotografia 40

Foto: Roberto Airon (2007)

Fotografia 41

Foto: Roberto Airon (2007)
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Fotografia 42

Foto: Roberto Airon (2007)

Fotografia 43

Foto: Roberto Airon (2007)
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Fotografia 44

Foto: Roberto Airon (2007)

Fotografia 45

Foto: Roberto Airon (2007)
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