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RESUMO 
 
A mobilização de comunidades negras pelo reconhecimento como remanescentes 
dos quilombos, figura jurídica criada pela Constituição de 1988, envolve um processo 
complexo de construção identitária que tem na comunicação social uma das chaves 
de sua realização, afinal, é essencial que esses grupos tenham capacidade de 
materializar e comunicar a identidade que reivindicam. Esse processo é investigado 
nesta pesquisa por meio do estudo, em uma perspectiva comunicacional, de duas 
manifestações culturais – o pau furado e a capoeira – praticadas na comunidade 
remanescente dos quilombos de Capoeiras, localizada na zona rural do município de 
Macaíba, no Rio Grande do Norte. De maneira ampla, objetivamos compreender o 
funcionamento comunicacional de tais práticas culturais, bem como identificar os 
sentidos que provocam e os significados que carregam. Para tanto, combinamos 
pesquisas de campo e documental com um olhar comunicacional atento aos discursos 
e símbolos produzidos por esses grupos culturais, enxergando desde a maneira como 
são organizados por seus líderes quilombolas até os cantos, batidas dos tambores e 
movimentos corporais que os caracterizam. Ao mesmo tempo, revisitamos e 
analisamos a trajetória histórica dos quilombos brasileiros do período colonial até sua 
composição contemporânea como remanescentes dos quilombos. Por esse caminho, 
concluímos que o pau furado, uma dança ancestral da comunidade, e a capoeira, 
incorporada recentemente ao universo comunitário, podem ser reconhecidas como 
formas de comunicação que materializam a identidade quilombola local e os novos 
significados absorvidos na luta por reconhecimento de Capoeiras. 
 
Palavras-chave: Comunicação. Práticas sociais. Identidades. Quilombolas. Cultura.  



 
 

ABSTRACT 
 

The mobilization of black communities by recognition as remnants of the quilombos, a 
legal figure created by the 1988 Constitution, involves a complex process of identity 
construction that has in the social communication one of the keys to realization, after 
all, it is essential for these groups to materialize and communicate the identity they 
claim. This process is investigated in this research, taking as object two cultural 
manifestations – pau furado and capoeira - practiced in Capoeiras, a remaining 
community of the quilombos located in the rural area of the city of Macaíba, in Rio 
Grande do Norte. In a broad way, we aim to understand the communicational 
functioning of these cultural practices, as well as to identify the senses they provoke 
and the meanings they carry. To do so, we combine field and documentary research 
with an attentive, communicational look at the discourses and symbols produced by 
these cultural groups. In this direction, we study the way they are organized by their 
quilombola leaders, besides the songs, beatings of the drums and corporal movements 
that characterize them. At the same time, we revisit and analyze the historical trajectory 
of the Brazilian quilombos of the colonial period until their contemporary composition 
as remnants of the quilombos. In this way, we conclude that the pau furado, an 
ancestral dance of the community, and capoeira, recently incorporated into the 
community universe, can be recognized as forms of communication that materialize 
the local quilombola identity and the new meanings absorbed in the struggle for 
recognition of Capoeiras.  
 
Keywords: Communication. Social practices. Identities. Quilombolas. Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Dos quilombos aos remanescentes quilombolas. Uma transição que simboliza 

o percurso histórico de comunidades negras do período colonial até a 

contemporaneidade. Apesar da origem africana, quilombo foi a palavra usada pelo 

Conselho Ultramarino, no século XVIII, para denominar e reprimir o processo de fuga 

e formação de comunidades pelos povos subjugados no sistema escravista. Depois 

da definição colonial, assistiram-se adaptações conceituais do quilombo, das quais 

destacamos, com o objetivo de introduzir este projeto, a categoria jurídica 

“remanescentes das comunidades dos quilombos", registrada na Constituição Federal 

de 1988 e aprofundada no Decreto 4.887, de 2003, que em seu artigo 2º, traz a 

definição abaixo: 

 
Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins 
deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, 
com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, 
com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 
opressão histórica sofrida. 

 

Foi dentro desses critérios e especificações que se autodefiniram como 

remanescentes dos quilombos mais de três mil comunidades Brasil afora, conforme 

os dados atualizados da Fundação Cultural Palmares (FCP), instituição pública federal 

voltada para promoção e preservação da arte e da cultura afro-brasileira, bem como 

responsável pela certificação inicial dos quilombolas. Ao descobrir a existência 

expressiva de comunidades remanescentes dos quilombos no Brasil, veio o despertar 

de nossa atenção para o tema, sobre o qual tínhamos pouco conhecimento até então. 

Após aprofundar a pesquisa no banco de dados da FCP, em 2016, outro fator 

que aguçou nossa atenção para os quilombolas foi notar existência de mais de 20 

comunidades certificadas como remanescentes dos quilombos no Rio Grande do 

Norte. Uma constatação que confrontava a ideia de inexistência, ou pouca presença 

negra no estado, discurso inclusive recorrente na historiografia potiguar, conforme 

indicam análises críticas recentes de pesquisadores vinculados ao Programa de Pós-

Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

como Julie Cavignac (2003), Luiz Carvalho de Assunção (2006) e João Guilherme 

Octaviano do Valle (2013). 
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Importante destacar que foi no campo da antropologia, onde se concentra uma 

produção mais robusta sobre o assunto, que buscamos subsídios para compreender 

o processo de emergência das comunidades quilombolas em território nacional e 

consequentemente em solo potiguar. Depois de consultar obras, projetos de pesquisa 

e relatórios antropológicos, identificamos que por trás do autorreconhecimento dos 

remanescentes dos quilombos estava uma mobilização política fortemente associada 

à questão da identidade. O que não poderia ser diferente, visto que a autoatribuição 

identitária é uma das condicionantes colocadas pelo Estado para inclusão desses 

grupos na categoria jurídica criada na Constituição de 1988.  

Aliado à questão da identidade, os estudos preliminares mostravam que muitos 

desses grupos preservavam práticas culturais ancestrais, em especial manifestações 

lúdicas herdadas de antepassados. Foi da percepção da existência dessas práticas 

culturais que se encaminhou a construção de um projeto de pesquisa em que 

pudéssemos alinhar a temática quilombola com o campo da comunicação social, 

sobretudo por uma inquietação nossa, de estudar a comunicação fora dos meios 

técnicos. Um desejo que exige a adoção de uma concepção ampla de comunicação, 

não limitada à mediação técnica, mas estendida aos inúmeros processos 

comunicacionais que marcam a vida na sociedade. 

Com essas perspectivas em mente, decidimos desenvolver uma pesquisa de 

campo preliminar em Capoeiras, comunidade certificada como remanescente dos 

quilombos localizada na zona rural do município de Macaíba, pertencente à região 

metropolitana da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Lá, onde vivem 

mais de 300 famílias, encontramos uma comunidade unida por laços territoriais, 

redes de parentesco comunitárias e traços étnico-raciais em comum, dentro de um 

contexto recente de mobilização política direcionada para a construção de uma 

identidade quilombola. Nas andanças por Capoeiras e nas conversas com os 

moradores também localizamos aqueles que elegeríamos como focos da pesquisa, 

duas manifestações culturais que atendem pelos nomes de pau furado e capoeira.  

Sem registros de quando começou a ser praticado, o pau furado é uma 

manifestação cultural ancestral de Capoeiras. É dançada em roda ao som de 

tambores e cantigas. De acordo com os relatos orais dos moradores, era praticado no 

passado majoritariamente por homens, que promoviam seus encontros festivos nos 

quintais e ruas da comunidade. Com a morte de antigos brincantes, o pau furado foi 
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aos poucos se perdendo até ser resgatado no âmbito do projeto cultural Pau Furado 

Juvenil, criado em 2006, quando se vivia um momento de efervescência política em 

Capoeiras, que lutava àquela altura pelo autorreconhecimento como comunidade 

remanescente dos quilombos. 

No mesmo contexto nasceu o grupo de capoeira Guerreiros do Quilombo, 

iniciado por um capoeirista da comunidade. Na esteira do processo de  

formação quilombola, o projeto ganhou força e atraiu crianças e adolescentes, 

tornando-se uma das principais manifestações culturais praticadas em Capoeiras, 

apesar de não possuir relação anterior com a comunidade, pelo menos que se 

tenha notícia. Além da capoeira, o grupo realiza apresentações de maculêlê, jogo 

de bastões que tem sua origem no Recôncavo Baiano, tendo sua prática 

incorporada e disseminada em grupos de capoeira pelo Brasil. 

Para validar nossa escolha pela pesquisa do pau furado e da capoeira no 

campo da comunicação, um questionamento inicial se edificava. Como observar, 

descrever e analisar essas práticas culturais do ponto de vista da comunicação?  

Embora a maioria dos estudos de comunicação se concentrem na investigação 

dos meios, tendência esta que se explica principalmente pelo protagonismo adquirido  

pela mídia na contemporaneidade, a comunicação possui um vasto terreno a ser 

explorado fora do universo dos suportes técnicos e da influência que exercem.  

A vida em sociedade é marcada por inúmeras práticas comunicacionais, desde atos 

de simplicidade aparente como olhares, gestos e conversas, até práticas sociais de 

maior complexidade como as encontradas na música, na culinária, na dança, entre 

outras manifestações, que requerem um olhar atento para o agenciamento humano, 

o universo simbólico da linguagem, a produção de sentidos e as diferentes relações 

estabelecidas pelos interlocutores. 

Portanto, não nos serve um modelo que enquadra e fixa funções, como do 

emissor e receptor, uma visão reducionista que ao nosso ver não se mostra  

capaz de apreender a comunicação em sua complexidade e dinamicidade. A 

comunicação que pretendemos apreender encontra ressonância na visão de Vera 

Veiga França (2016, p. 158), que a descreve, com base em uma abordagem 

relacional, como “um processo de globalidade, em que sujeitos interlocutores, 

inseridos em uma dada situação, e através da linguagem, produzem e estabelecem 

sentidos, conformando uma relação e posicionando-se dentro dela”. Não se trata de 
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isolar e analisar os elementos, mas de investigar os elementos considerando as 

relações e significados que estão em jogo. 

Para estudar as manifestações culturais de Capoeiras sob um viés 

comunicacional, fazia-se necessário não só observar essas práticas culturais em seus 

detalhes e mecanismos de comunicação, como compreender os sentidos e 

significados produzidos por suas linguagens em correlação com uma dada  

situação histórica vivida pelos quilombolas e os interlocutores envolvidos na 

elaboração desse contexto. No caso de Capoeiras, trabalhamos com a ocorrência das 

práticas culturais dentro de um contexto comunitário de reivindicação política da 

identidade, de luta por reconhecimento, no qual identificamos a participação de quatro 

interlocutores fundamentais: Estado, movimento negro organizado, associações 

comunitárias e grupos culturais. 

Como comunidade historicamente oprimida e relegada à invisibilidade pela 

sociedade circundante, Capoeiras e seus moradores sempre se perceberam e 

foram percebidos como “diferentes” pelos distritos circunvizinhos e poder público.  

Entretanto, essa condição ganha novos contornos quando a comunidade  

assume a si mesma como quilombola, convertendo uma imagem estigmatizada  

em identidade que valoriza o pertencimento comunitário. Nesse ponto, 

caracterizamos Capoeiras como grupo étnico, constituído quando seus integrantes 

utilizam identidades étnicas para se categorizar, conforme a definição de Fredrik 

Barth (2000).  

Assim, o grupo étnico demarca suas fronteiras por meio da interação que 

estabelece com os de fora, delineando seus limites mediante a exibição de 

características que diferenciam a comunidade em relação ao seu entorno. No 

estabelecimento de suas fronteiras, enxergadas em sua dimensão simbólica, o grupo 

étnico recorre a elementos de diversas ordens, como aspectos históricos, territoriais, 

culturais, ideológicos, entre outros, que marcarão sua singularidade étnica, sua 

diferença e consequentemente sua identidade em um determinado contexto histórico. 

Essa construção da identidade será explorada dentro da proposta de Miguel 

Alberto Bartolomé (2004, 2006 e 2012) para o conceito de etnogênese, que tem sua 

origem na antropologia e pode ser compreendido como o processo de estruturação 

da diversidade cultural humana, o que acontece na prática com a constituição de 

grupos em torno de identificações compartilhadas que servem de sustento para as 
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ações da coletividade. Entretanto, desde já, alertamos que as identidades não nascem 

de um “nada”, dependendo assim dos pilares que demarcarão as fronteiras da 

comunidade e servirão como suas bases, tanto para que essa identificação possa ser 

compartilhada coletivamente pelo grupo, quanto para sua projeção em maior escala, 

para fora dos limites comunitários. 

Se já se viam diante de uma fronteira física e principalmente simbólica com a 

sociedade, uma separação, que como veremos, foi e ainda é sustentada no modelo 

ideológico colonial de se pensar a diferença, as comunidades negras ressurgem em 

um processo de emergência identitária, que apesar de reforçar sua diferenciação, lhes 

dá uma nova condição não só em termos de representação política, mas em um nível 

existencial individual e coletivo.  

A mudança no significado e sentido da identidade para a vida do quilombola 

encontra eco no pensamento de Axel Honneth (2003), para quem a luta por 

reconhecimento tem sua origem nas experiências de desrespeito. Uma luta por 

reconhecimento que vem acompanhada por determinadas ideologias e formas de 

pensar, que analisaremos sob a perspectiva de dois conceitos: o quilombo e a 

negritude. Ao refletir sobre esses conceitos, procuramos descortinar os alicerces 

políticos e ideológicos da formação quilombola de Capoeiras. 

É nessa realidade complexa em que política e identidade se entrelaçam que 

encontramos o pau furado e a capoeira. Apesar de possuírem origens distintas dentro 

de Capoeiras, essas práticas sociais se encontram em momentos cruciais de suas 

trajetórias no processo de formação da identidade negra e quilombola na comunidade. 

Assim como Maíra Sâmara de Lima Freire (2009) destaca em estudo anterior 

realizado em Capoeiras, enxergamos as manifestações culturais locais como meios 

privilegiados para a organização de redes de sociabilidade, fortalecimento de 

sentimentos de pertença e construção de dinâmicas de mediação social na 

comunidade. Quando adicionamos as ideologias e posições políticas que envolvem o 

processo de construção de uma identidade quilombola, redescobrimos essas práticas 

sociais como promissoras, ao nosso ver, para pensar a comunicação enquanto 

processo global (FRANÇA, 2016), bem como mediação simbólica que se dá por meio 

de linguagens específicas. 

Com isso, torna-se necessário pensar em um desenho para a pesquisa que 

possibilite um diálogo entre essas práticas sociais e a concepção de comunicação 
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adotada. Com esses pressupostos, identificamos nosso problema nos mecanismos 

que a comunidade rural de Capoeiras se utiliza para materializar simbolicamente sua 

identidade quilombola, gerando processos comunicacionais que têm sua essência 

nesses vínculos (BAITELLO, 1997; SODRÉ, 2006). 

Desse ponto de partida, nossa hipótese é que o pau furado e a capoeira podem 

ser reconhecidos como formas de comunicação responsáveis por operar essa 

mediação simbólica em direção a uma identidade quilombola, processo que se efetiva 

com a organização de discursos e significados incorporados às práticas culturais 

dentro do contexto político de emergência étnica da comunidade como remanescente 

dos quilombos. 

Em primeiro lugar, acreditamos que a comunicação tem uma função 

fundamental na construção e emergência da identidade dos grupos. Afinal, para se 

tornar pública e reconhecida pela sociedade, a diferença autoatribuída pela 

comunidade precisa ser comunicada, uma comunicação, que como refletiremos 

adiante, transpassa o estabelecimento de fronteiras físicas e não se resume à exibição 

de traços diacríticos, mas está relacionada com a expansão e compartilhamento de 

um universo existencial. Uma comunicação que tem sua essência na vinculação, no 

sentido de partilha sensível, constituidora de um território simbólico comum (SODRÉ, 

2006), no qual o grupo manifesta, muito mais que sua diversidade, sua 

semiodiversidade (RISÉRIO, 2002). 

Não obstante, a identidade é construída na interação com o outro, o que requer 

um agenciamento material e simbólico, uma mediação, na qual se utilizando de 

repertórios existentes, indivíduos produzem modos de representar suas diferenças 

(MONTERO; ARRUTI; POMPA, 2011). Da necessidade de representação das 

identidades é que partimos para a observação das manifestações culturais enquanto 

fenômenos comunicacionais, percepção que se funda essencialmente na capacidade 

que as práticas sociais têm de produzir significados e sentidos na vida social. 

Em segundo lugar, defendemos que as manifestações culturais possuem 

capacidades de gerar processos comunicacionais. Para validar essa linha de 

pensamento, pensamos a cultura como um mecanismo organizador da criatividade 

humana em sua diversidade, um macrossistema comunicativo, na trilha de 

pesquisadores da semiótica da cultura (LOTMAN; USPENSKI, 1978) e aqueles que 

trabalham com essas ideias (BAITELLO, 1997; MACHADO, 2010). Dentro de suas 



14 
 

 
 

fronteiras culturais, ao mesmo tempo que integra e interage com um universo cultural 

mais amplo, as manifestações quilombolas, como o pau furado e a capoeira, se 

relacionam com outros elementos da vida social e se reinventam enquanto formas 

criativas de comunicação. 

Dessa forma, inspirada na concepção da comunicação como processo de 

globalidade (FRANÇA, 2016), nossa estratégia metodológica foi construída pensando 

nas relações cruzadas nas quais as práticas que nos propomos a estudar estão 

imersas, privilegiando três questões a serem descortinadas: o contexto de ocorrência 

dos fenômenos comunicacionais; o quadro relacional dos interlocutores; e as 

linguagens utilizadas na comunicação.  

Para tanto, como técnicas de coleta de dados, combinamos a pesquisa de 

campo com a pesquisa documental. Quanto ao estudo de campo, nossa pretensão foi 

dar conta do contexto e da relação dos interlocutores dentro do processo de 

autorreconhecimento de Capoeiras como comunidade remanescente dos quilombos 

e como esse quadro de relações afeta e é afetado pelas manifestações culturais. 

Foram realizadas entrevistas com lideranças comunitárias, integrantes de movimentos 

sociais que atuam na comunidade, além de integrantes e ex-integrantes dos grupos 

culturais Pau Furado Juvenil e Guerreiros do Quilombo. Além disso, participamos de 

treinamentos, ensaios e eventos organizados em Capoeiras ou que tiveram 

participação dos grupos culturais fora da comunidade. 

Quanto ao papel exercido pelo Estado brasileiro, procuramos explicar suas 

funções no processo de autorreconhecimento quilombola por meio de pesquisa 

documental, com a análise de leis, decretos, relatórios e documentos oficiais 

produzidos por órgãos como a Fundação Cultural Palmares, o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial e o Ministério do Desenvolvimento Social. 

De maneira ampla, objetivamos compreender o funcionamento 

comunicacional e as mensagens contidas nas práticas culturais da comunidade de 

Capoeiras, o que ao nosso ver, pode ser alcançado na consecução de nossos 

objetivos específicos: 1) relacionar a história dos grupos culturais Pau Furado Juvenil 

e Guerreiros do Quilombo com o processo de emergência étnica da comunidade; 2) 

analisar os papéis exercidos por Estado, movimento negro organizado e 

associações comunitárias na produção de discursos incorporados pela comunidade; 
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e 3) identificar nas linguagens, símbolos e discursos do pau furado e da capoeira os 

elementos que projetam essas práticas culturais como produtoras e comunicadoras 

da identidade quilombola local. 

Esclarecidos os pontos que julgamos cruciais para introdução ao tema, essa 

dissertação se inicia, no capítulo 2, com uma reconstituição histórica da trajetória 

dos quilombos, desde suas origens africana e brasileira, até sua emergência 

contemporânea no Brasil e no Rio Grande do Norte. Nesse caminho, abordando a 

construção de ideias como raça, democracia racial e mestiçagem, discutimos o 

fundo ideológico e as consequências que seus usos tiveram para a população negra 

durante o sistema escravista e no período pós-abolição da escravidão. 

No capítulo 3, aprofundamos a discussão sobre o conceito de identidade, 

relacionando seus usos e significados com a emergência das comunidades 

remanescentes dos quilombos no Brasil. Com esse mote, analisamos a aplicação da 

etnia na classificação desses grupos, bem como a inserção dos discursos 

ideológicos da negritude e do quilombismo nas lutas por reconhecimento da 

população negra. No fechamento, a complexidade do processo de emergência de 

identidades é debatido no conceito de etnogênese, que vai abrir os caminhos para 

esclarecermos a relação entre identidade e comunicação. 

Dentro da proposta de estudar a comunicação sem mediação técnica, 

desenhamos, no capítulo 4, nossa proposta de análise comunicacional das 

manifestações culturais. Depois de apresentar aproximações teóricas entre 

comunicação e identidade, exploramos as potencialidades comunicacionais dos 

corpos e jogos, elementos primordiais nas práticas culturais a serem estudadas. Por 

fim, expandimos a análise para a dimensão simbólica e existencial envolvida no 

processo de autorreconhecimento quilombola e partilhada quando os quilombolas se 

manifestam culturalmente.   

Enfim, no capítulo 4, nos ocuparemos da comunidade remanescente dos 

quilombos de Capoeiras, do pau furado e da capoeira, momento em que inicialmente 

resgataremos a história do grupo e os contextos de surgimento e atuação das 

práticas culturais no âmbito local. Ao mesmo tempo em que propomos a descrição 

dessas manifestações culturais, observando seus discursos e símbolos, descobrindo 

seus significados e sentidos; debateremos essas observações iluminados pelos 
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conceitos discutidos ao longo do trabalho e que nos ajudarão a enxergar, do ponto 

de vista da comunicação, o pau furado e a capoeira. 
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2 DO QUILOMBO AO QUILOMBOLA 

 

A transição à qual o título deste capítulo faz referência se inicia nas origens 

africana e brasileira dos quilombos, atravessa os significados que a palavra absorveu 

em sua trajetória e culmina no processo em que comunidades rurais emergem no 

cenário nacional ao se autorreconhecerem enquanto grupos étnicos. Durante a 

reconstituição dessa trajetória, abordamos desde a estrutura ideológica que sustentou 

a escravização e o deslocamento forçado de milhões de pessoas até as estratégias 

repressivas que tornaram essa população marginalizada mesmo após a abolição do 

sistema escravista. São fenômenos que, ao nosso ver, merecem a devida atenção na 

construção da análise comunicacional proposta nesta pesquisa. 

Dividido em cinco partes, este capítulo se inicia pelas raízes do quilombo, 

momento em que falamos sobre as origens da palavra e realizamos uma 

contextualização sobre a maneira como essa estratégia de resistência dos 

escravizados se desenvolveu no Brasil colonial. Na sequência, ampliamos a 

discussão para a construção social colocada em operação pelos colonizadores e 

imposta às populações escravizadas, subjugadas não só objetivamente, em suas 

condições de vida, mas também subjetivamente, em seus referenciais territoriais, 

étnicos e culturais. 

Ao avançarmos ao período pós-abolição, abordado na terceira parte do 

capítulo, discutimos a mestiçagem e a democracia racial enquanto conceitos que 

acobertavam a exclusão social do escravizado recém libertado no Brasil, contribuindo 

para a manutenção de sua invisibilidade na paisagem social após o fim da escravidão. 

Apesar da tentativa de apagamento da presença negra no país, encabeçada pelas 

elites dirigentes e pela persistência da mentalidade colonialista, os ex-escravizados e 

seus descendentes encontraram, à sua maneira, modos de sobrevivência diante de 

uma exclusão que apresentava suas mais nefastas facetas. 

No desfecho do capítulo, resgatamos a existência de comunidades 

predominantemente negras que se constituíram de diferentes formas na 

desagregação do sistema escravista. Esses grupos tiveram a existência reconhecida 

com a criação da categoria jurídica das comunidades remanescentes dos quilombos, 

que aparecem e têm o direito aos seus territórios previsto na Constituição de 1988. 

Especificamente no Rio Grande do Norte, debatemos a ausência de registros dessas 
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comunidades na historiografia e o recente processo de autorreconhecimento desses 

grupos no estado. 

 

2.1 Raízes do quilombo 

 

O banco de dados Voyage: The Trans-Atlantic Slave Trade Database, onde 

estão compiladas informações de múltiplas fontes sobre as viagens de navios 

negreiros, calcula que 12 milhões de pessoas foram retiradas da África, no período de 

1501 a 1870, para serem embarcadas como escravizados em navios que tinham como 

destino as Américas. O banco de dados mostra que, do total de embarcados, cerca 

de 10 milhões sobreviveram à travessia e desembarcaram, enquanto os demais 

tiveram destino incerto, podendo ter morrido ou alcançado meios de escapar. 

Como explica um dos pesquisadores responsáveis pelo banco de dados, David 

Eltis (2007), da imensidão marítima que mantinha separados quatro continentes, o 

Oceano Atlântico veio a se tornar uma rota que, para além de seus fins comerciais, 

uniu as histórias da África, Europa e Américas, integração essa que teve na 

escravidão e no tráfico de pessoas escravizadas seu sustentáculo. Por trás desse 

processo, estava a necessidade das potências europeias em adquirir mão de obra 

para a exploração dos recursos encontrados nas Américas.  

O Brasil foi o destino que mais recebeu povos escravizados. Conforme os 

registros do banco de dados, mais de cinco milhões de africanos tiveram como destino 

o Brasil, cerca de 40% do total de pessoas traficadas da África. No contexto do tráfico 

que alimentava o sistema escravista, podemos citar o açúcar e o ouro como produtos 

que alavancaram o deslocamento forçado de milhões de pessoas da África para o 

país. Ao mesmo tempo que formavam a força de trabalho de engenhos, fazendas, 

minas, plantações e cidades, os africanos imprimiram marcas socioculturais que até 

hoje se fazem presentes no país. 

As informações do banco de dados convergem com posições como a dos 

historiadores João José Reis e Flávio dos Santos Gomes (1996, p. 9), para quem o 

tráfico escravista estabelecido no Oceano Atlântico foi “um dos grandes 

empreendimentos comerciais e culturais que marcaram a formação do mundo 

moderno”. O ponto de vista cultural, como veremos adiante, é o que nos interessa 

observar na maciça vinda de povos oriundos da África, que incorporaram ao Brasil 
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suas diversas matrizes culturais. Essa inserção cultural se deu em variados 

ambientes, no entanto, durante a escravidão, destacamos o quilombo. 

Enquanto vigorou o sistema escravista, muitos foram os meios utilizados pela 

população escravizada para afrontá-lo. Na história do comércio de almas pelo 

Atlântico e do uso dos corpos escravizados como sustento da economia colonial, 

estão ações registradas tanto a bordo dos navios negreiros responsáveis pelo tráfico 

de pessoas quanto nas colônias, locais em que rebeliões, insurreições, assassinatos, 

fugas e morosidade na execução de tarefas, eram parte integrante do cenário de 

tratamento desumano imposto aos povos escravizados.  

 Nesse cenário, a fuga e formação de comunidades se tornou uma das 

principais e mais importantes estratégias de resistência dos escravizados perante o 

sistema que os subjugava. A reunião de escravizados fugidos em grupos foi um 

movimento que se repetiu em toda a América, recebendo nomes distintos, a depender 

da região colonizada. O historiador Flávio dos Santos Gomes (2015, p. 10) descreve 

nomeações que esses grupos receberam nas Américas, como cumbes na Venezuela; 

palenques na Colômbia; marrons na Jamaica, no restante do Caribe inglês e no sul 

dos Estados Unidos; bush negroes na Guiana holandesa e depois Suriname; 

maronage no Caribe francês; e cimaronaje em regiões do Caribe espanhol, como 

Cuba e Porto Rico. 

No Brasil, mocambos e quilombos foi como ficaram conhecidas as 

comunidades. Nei Lopes (2011) explica que os dois nomes têm significados similares, 

usados para denominar esconderijo de escravos no meio do mato. O termo mocambo, 

conforme registra o autor, deriva do quicongo mukambu, significando “cuumeira”, ou 

“telhado”, enquanto quilombo está relacionado ao conceito de “cabana”, “habitação 

miserável”. A relação dos termos residiria no fato de a palhoça primitiva ter como 

característica mais visível o telhado, como uma cuumeira, com palhas e sem paredes. 

Entretanto, tais expressões africanas ganharam novos significados no Brasil colonial, 

com a palavra quilombo se firmando na legislação oficial para designar os grupos de 

escravizados fugitivos. 

 Além de remeter a “acampamento”, a palavra quilombo, versão aportuguesada 

de kilombo guarda outros significados. A palavra é originária dos povos de línguas 

banto, grupo etnolinguístico que engloba centenas de subgrupos étnicos habitantes 

dos atuais territórios de Angola e Zaire. O Brasil colonial foi o destino de diversos 
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povos de línguas banto, como lunda, ovimbundu, mbundu, imbangala, konga, entre 

outros. Embora a expressão integre a língua mbundu, quilombo faz parte de uma 

história de conflitos, cisões, migrações e alianças que envolvem regiões e povos 

(MUNANGA, 1996, p. 58). 

Em sua pesquisa sobre a palavra quilombo, Maria Beatriz Nascimento (1983) 

esclarece que o quilombo africano era caracterizado como uma associação guerreira 

aberta, sem distinção de linhagens e transcultural. A transculturalidade vem das 

contribuições de povos distintos, com destaque para os imbangala. No ritual de 

iniciação dos imbangala, a circuncisão representava o rito de passagem que 

incorporava os jovens de linhagens distintas à sociedade guerreira. 

 

Kilombo aqui recebe o nome de instituição em si. Seria Kilombo os 
próprios indivíduos ao se incorporarem à sociedade Imbangala. Outro 
significado estava representado pelo território ou campo de guerra que 
denominava-se jaga. Ainda outro significado para Kilombo, dizia respeito 
ao local, casa sagrada, onde processava-se o ritual de iniciação. O 
acampamento de escravos fugitivos, assim como quando os Imbangala 
estavam em comércio negreiro com os portugueses, também era Kilombo 
(NASCIMENTO, 1983, p. 43). 

 

Um detalhe curioso, destacado por Munanga (1996), é a coincidência histórica 

na formação do kilombo entre os povos banto na África e o surgimento do famoso 

Quilombo dos Palmares, na região da antiga Capitania de Pernambuco e agora estado 

de Alagoas. Os quilombos africano e brasileiro se estabeleceram com mais força 

coincidentemente entre os séculos XVI e XVII, porém as similaridades dos modelos 

quilombolas não pararam por aí, trazendo equivalências em aspectos como 

organização, formato de liderança, nominações e caráter transcultural. Para Munanga 

(1996, p. 63), “o quilombo brasileiro é, sem dúvida, uma cópia do quilombo africano 

reconstruído pelos escravizados para se opor a uma estrutura escravocrata, pela 

implantação de uma outra estrutura política na qual se encontraram todos os oprimidos”. 

 Apontado como o mais duradouro, extenso e numeroso quilombo da história do 

Brasil (LARA, 1996, p. 98), Palmares reacende o medo do colonizador diante das 

revoltas escravas, impulsionando novas medidas de controle sobre os escravizados e 

estratégias repressivas contra a fuga e formação de quilombos. É nesse processo que 

se consolida a figura do capitão-do-mato, que tinha como atividade especializada a 

caça de escravizados fugitivos e destruição de quilombos. Embora já aparecesse em 

documentos coloniais desde meados do século XVII, foi nas primeiras décadas do 
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século XVII que as atividades do capitão-do-mato foram normatizadas de modo 

sistemático, portanto, após Palmares (LARA, 1996, p.85). 

Apesar da primeira aparição dos quilombos em documentos portugueses ter 

acontecido nas primeiras décadas da colonização, foi só em 1740, como resposta à 

uma consulta de Portugal, que o Conselho Ultramarino trouxe uma definição 

institucionalizada. Assim, o quilombo passou a ser definido como “toda a habitação de 

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

levantados e nem se achem pilões nele” (ALMEIDA, 2002, p. 47). No período imperial, 

a única atualização é referente ao número mínimo de fugitivos, que cai de cinco para 

três nas legislações. 

 Quando se fala na legislação durante a República, instituída após a abolição 

da escravidão, nota-se o desaparecimento do quilombo das fontes oficiais. A bem da 

verdade, as comunidades quilombolas foram deslocadas para uma condição de 

invisibilidade social no pós-abolição (OLIVEIRA, 2008). Para o imaginário nacional, a 

existência do quilombo não tinha sentido sem o sistema escravista. O ressurgimento 

do quilombo nos documentos oficiais aconteceu apenas na Legislação de 1988, agora 

sob a forma de comunidades remanescentes dos quilombos. 

 Ao contrário do que se pode imaginar, os quilombos não tinham um modelo 

único de constituição. Como especifica João José Reis (1996), os quilombos podiam 

ser pequenos, grandes, temporários, permanentes, isolados ou localizados nas 

imediações de núcleos populacionais, reivindicando mudanças específicas, como 

menos rigidez em determinadas fazendas, ou a liberdade definitiva para determinados 

grupos ou escravizados em geral. Da mesma maneira, não era regra a população dos 

quilombos ser integrada exclusivamente por escravizados fugidos. Conforme a 

bibliografia sobre o tema atesta, o quilombo servia como refúgio para índios, 

perseguidos pela polícia, desertores do serviço militar, aventureiros, vendedores, 

brancos pobres, entre outros (REIS, 1996; MOURA, 2001). Apesar da 

heterogeneidade de seus habitantes, os africanos e seus descendentes 

predominavam e ali, no espaço quilombola, administravam suas diferenças étnicas, 

forjavam novos laços de solidariedade e recriavam culturas (REIS, 1996, p. 16). 

 Apesar da proteção que necessitavam para escaparem das ações repressivas, 

os quilombolas também não deixaram de se relacionar com o seu entorno. Em texto 

que analisa os quilombos do Rio de Janeiro no século XIX, Flávio dos Santos Gomes 
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(1996) identifica a complexidade das relações estabelecidas entre o quilombo e a 

sociedade envolvente, uma rede de contato que envolvia quilombolas, escravizados 

das plantações, trabalhadores livres e até agentes da economia e política local. Por 

meio desse entrecruzamento, que envolvia interesses, solidariedades, tensões e 

conflitos, se construiu um complexa rede social que o historiador denomina campo 

negro (GOMES, 1996). 

 Portanto, a ideia do quilombo como comunidade isolada e autossuficiente não 

se confirma em sua integridade, nem tampouco é possível fixar com segurança a ideia 

de que as relações dos quilombolas se davam essencialmente com grupos excluídos 

socialmente, como tenderam a transmitir muitas obras sobre o Quilombo dos 

Palmares. 

Sem prejudicar a existência de grupos com essas características de 

isolamento, é preciso levar em consideração essas redes de relacionamento com 

outros grupos sociais, não necessariamente pacíficas ou desprovidas de 

preconceitos, mas reais. Do mesmo modo, é essencial estar atento às armadilhas da 

visão do quilombo como um movimento que se concentrava em desmontar o sistema 

escravista colonial. Acima de tudo, o que estava em jogo era sobrevivência. Uma 

sobrevivência negociada, que se tornava viável nas relações desenvolvidas com os 

demais grupos sociais. 

 

2.2 Construção social da cor 

 

 Ao serem arrancadas de seus territórios e traficadas em navios negreiros, as 

milhões de pessoas escravizadas nas Américas foram submetidas a violências em 

uma infinidade de instâncias. Ademais o cerceamento da liberdade, os açoites, os 

castigos e todas as agressões físicas e psicológicas, é preciso lembrar a violência 

simbólica operada pelo sistema escravista sobre esses povos. Oriundos de territórios 

étnicos e pertencentes a matrizes culturais distintas, foram introduzidos em um 

conjunto de ideias elaboradas para sustentar ideologicamente a escravidão. 

O historiador José D’Assunção Barros (2010) conclui que a cor foi uma 

construção social, argumento que justifica pelo entrelaçamento das noções de 

“negro”, “africano” e “escravo”, alicerces da estrutura ideológica por trás do sistema 

escravista. Das noções em questão, pode-se afirmar que “negro” é das três 
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nomenclaturas a que fincou mais fortemente seu vínculo com os povos escravizados, 

até hoje utilizada para fins de classificação demográfica da população, vide seu uso 

dentro da categoria “raça” pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em recenseamentos populacionais.  

O sociólogo Anibal Quijano (2005, p. 117) sustenta que a ideia de raça não tem 

história conhecida antes das Américas. Para essa conclusão, analisa que, apesar de 

aparentemente estar relacionada às diferenças fenotípicas entre conquistadores e 

conquistados, a raça foi construída com referência nas supostas estruturas biológicas 

dos grupos, servindo como suporte para a construção de identidades raciais, 

codificadas na cor da pele dos indivíduos. A questão é que nessa nova classificação, 

as identidades raciais se fixavam sob a ótica de uma relação de dominação, o que 

culminou em sua associação com hierarquias, lugares e papéis sociais dos grupos 

envolvidos. Com isso, o uso da raça como identidade social da população, dentro do 

contexto da colonização, põe conquistadores e conquistados em posições 

socialmente distintas. Enquanto o negro estava na base da pirâmide, o branco 

ocupava seu topo, em um quadro social que legitimou a dominação imposta pela 

Europa, dando roupagem racial às relações que opunham inferior e superior, 

conquistador e conquistado. 

Ao codificar racialmente as relações de dominação, não só se relega os povos 

colonizados aos lugares sociais hierarquicamente mais baixos, como também se 

condiciona essa inferioridade aos traços fenotípicos, traduzidos na cor da pele. Esse 

mecanismo de classificação teve um efeito devastador, tanto em curto, quanto em 

longo prazo para a população colonizada, sobretudo a de raça negra, traficada e 

escravizada nas Américas. As consequências nefastas da adoção da ideia de raça 

permanecem até hoje no Brasil, bem como em todo o mundo. 

Identificadas racialmente como negras, as populações traficadas da África não 

se enxergavam de acordo com essa classificação. A redução da identidade social dos 

milhões de escravizados ao termo negro suprimia todas as diferenças étnicas originais 

desses povos, o que aponta para uma indiferenciação das diferenças e identidades 

locais em direção à classificação racial, que transformava essas pessoas em 

integrantes de um grupo único, levando-se em consideração apenas a cor da pele das 

pessoas. Vale ressaltar que a aplicação da identificação racial foi processada por 
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quase quatro séculos no Brasil, o suficiente para introjetar a ideia de raça na 

sociedade, instituições e nas consciências das vítimas da escravidão. 

Assim como não se enxergavam como negros, os povos escravizados 

tampouco se identificavam como “africanos”. A porção continental que hoje 

conhecemos como África era composta por territórios distintos e povos identificados 

por diferentes etnias, como observamos anteriormente. De acordo com Barros (2010), 

foi o branco europeu quem primeiro avaliou aquela população diversa como 

pertencente a uma identidade territorial única. Portanto, adiciona-se a noção de 

“africano” ao “negro”. 

Como última peça dessa estrutura ideológica, tem-se o escravo, noção que se 

apresenta como base do sistema produtivo da escravidão e elo essencial na cadeia 

que permitiu o tráfico transatlântico da África para as Américas. Embora já existisse 

antes do século XVI, a escravidão passa por uma redefinição com o tráfico 

escravista. Conforme Barros (2010), na Antiguidade a escravidão estava vinculada à 

guerra, podendo ser o escravo um indivíduo livre que foi vencido em batalha bélica. O 

historiador também cita a escravidão motivada por dívidas, mesmo que em menor 

ocorrência histórica. 

Apesar do registro de distintas motivações históricas para a escravidão de 

pessoas, nada se aproximou do comércio transatlântico de almas operado pela 

Europa, que transformou a prática de escravizar seres humanos em sustentáculo de 

sistemas econômicos coloniais pelas Américas. Para Gwendolyn Midlo Hall (2017), as 

guerras travadas na África se tornaram inseparáveis do crescimento vertiginoso do 

tráfico de escravos para as Américas. De acordo com a historiadora norte-americana, 

embora houvesse questões internas envolvidas, os conflitos no continente africano 

foram não só inspirados, como apoiados e financiados pela demanda europeia por 

escravos, produzindo a expansão da captura de pessoas, em muitos casos livres, para 

abastecer o sistema escravista. 

Dessa forma, as noções “negro”, “africano” e “escravo” formam a tríade que 

constitui o que Barros (2010, p. 42) denomina “fundo ideológico da montagem do 

sistema escravista no Brasil”. Uma população de milhões de pessoas arrancadas de 

seus territórios e violadas em sua diversidade sociocultural para serem enquadradas 

em uma unidade racial, o negro, que na imaginação do colonizador pertencia a um 
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espaço geográfico único, a África, e tinha como destino dentro das colônias se tornar 

escravo. 

Da mesma maneira que as identidades étnicas e territoriais foram encobertas 

pelas noções do negro, africano e escravo, o universo simbólico dos escravizados foi 

igualmente destroçado. Para Quijano (2005), ao articular experiências, histórias e 

matrizes culturais dos povos escravizados em uma ordem cultural hegemônica 

ocidental, a Europa exerceu controle sobre a produção subjetiva dos colonizados. A 

violência simbólica produziu feridas profundas e duradouras tanto para índios quanto 

para africanos, relegando esses grupos ao lugar social de uma subcultura camponesa 

e iletrada. 

 

2.3 Democracia racial e mestiçagem 

 

Depois de abolida a escravidão no Brasil, pôs-se em construção uma nova 

ideologia para tratar as relações raciais. Embora o período colonial estivesse 

teoricamente encerrado, a essência das relações raciais se manteve sob nova 

roupagem. De modo diferente ao que ocorreu em países como Estados Unidos e 

África do Sul, onde se desenvolveram dinâmicas segregacionistas, bem 

representadas pelo sistema Jim Crow e o Apartheid, no Brasil se instituiu a ideologia 

da democracia racial, que tem em seu cerne o discurso da mestiçagem. 

 Na ideologia da democracia racial se pressupõe que as relações raciais são 

harmônicas e que há igualdade nas condições de integração e ascensão social, 

independentemente de traços fenotípicos. Na realidade, o que se viu no pós-abolição 

foi a estruturação de barreiras para inclusão dos ex-escravizados na sociedade. Não 

bastasse a ausência de políticas públicas que apoiassem a inserção dos  

ex-escravizados na vida social brasileira após o fim do cativeiro, a cor da pele se 

apresentou como empecilho determinante para a exclusão social do negro. 

Como esclarece Muniz Sodré (2010), ao contrário dos explícitos 

segregacionismos norte-americano e sul-africano, no contexto brasileiro os 

indivíduos são socialmente aceitos, no entanto se mantém preservada a ilusão 

civilizatória eurocêntrica de modo ajustado a uma nova realidade. No Brasil, 

“proclama-se a proximidade do Outro, mas sem realmente deixá-lo ser enquanto 

tal, reconhecê-lo como singular, como um qualquer, dotado de fala própria” 
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(SODRÉ, 2010, p. 327). Articulado no início do século XX, esse conjunto de 

percepções das relações raciais, no qual se funda a ideologia da democracia racial, 

vem se apresentando como uma dinâmica com alto grau de consensualidade e 

eficácia até os dias de hoje (RUFINO, 2001, p. 115). 

Um bom exemplo das barreiras que se ergueram para os ex-escravizados é 

a constituição do mercado de trabalho livre em substituição ao sistema escravista. 

Na época, observava-se a priorização da mão-de-obra estrangeira mediante o  

ex-escravizado, o que acontece sob a alegação da excelência do trabalho dos 

estrangeiros, quando na verdade tal argumento não pode ser dissociado do desejo 

da elite, em que pese a abolição e o argumento da democracia racial, de compor 

uma paisagem social embranquecida, onde o elemento negro era dissolvido e se 

mantinha invisível. 

Sobre a questão, Muniz Sodré (1988, p. 118), aponta que a alegada excelência 

do trabalho estrangeiro não passava de uma ficção da ideologia do 

embranquecimento, que se baseava em teorias acerca de um suposto determinismo 

biológico e cultural. Com isso, utilizava-se o imigrante, branco, europeu e letrado, 

como espelho do operário ideal para participar do mercado de trabalho livre, relegando 

aos ex-escravizados negros e mestiços a posição de trabalhador inadequado.  

Para rebater o argumento que colocava o trabalhador imigrante como superior 

ao ex-escravizado, Sodré (1988) cita os escritos dos alemães Johann Baptist von Spix 

e Karl Friedrich Philipp Von Martius em Viagem pelo Brasil 1 , nos quais os 

observadores, que viajaram pelo Brasil de 1817 a 1820, atestavam a capacidade dos 

negros para trabalhos especializados, como manufaturas, artesanais e artes 

mecânicas. Identificada já no fim do século XIX e início do século XX, o problema da 

exclusão do negro do mercado do trabalho persiste no país, como ilustram ano após 

ano os dados sobre a composição racial do trabalho formal no Brasil. 

Avançando na discussão sobre a tentativa de branqueamento da sociedade, 

um dos sustentos da ideologia da democracia racial é o discurso da mestiçagem, de 

que o Brasil é um país de mestiços. Esse discurso nasce da necessidade da elite 

brasileira em criar uma identidade nacional para o Brasil. Se vivemos em uma 

realidade mestiça, teoricamente não há segregação racial, nem tampouco se pode 

falar de intenções de branqueamento. Entretanto, na prática, a ideia de mistura étnica 

                                                           
1 Ver Spix e Martius (1938). 
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representa a negação da diferença exclusivamente aos grupos dominados dentro de 

uma sociedade em que a identidade racial normatizada socialmente é a branca 

(MUNANGA, 1999, p. 110).  

De acordo com Munanga (1999), a miscigenação roubou o elemento negro de 

sua importância numérica e o diluiu na população branca, reproduzida como categoria 

racial superior e melhor aceita socialmente. Quando há um elemento tido como 

superior na equação, no caso o branco, facilita-se a mistura da população, tendo em 

vista o deslocamento natural que as pessoas tendem a fazer para uma categoria mais 

clara, mais próxima do branco, e mais distante do negro, inferiorizado enquanto 

categoria racial. 

Foi dentro do discurso da mestiçagem que se criou a categoria “pardo”, utilizada 

para classificar aqueles que não se definem nem como brancos nem como negros. 

No entanto, ao contrário do suposto equilíbrio que sugere, o pardo mais serve para 

eliminar o elemento negro da paisagem demográfica do que reduzir o elemento 

branco. Isso acontece sobretudo porque no Brasil, a aceitação social do sujeito é 

reduzida na medida em que a cor da sua pele é mais escura. 

O modelo de classificação racial centrado na cor da pele da população pode 

ser encontrado no primeiro censo realizado no Brasil, em 1872, quando se 

contabilizaram brancos, negros, pardos e caboclos. Uma reposição do modo 

colonialista de classificar a população, reduzindo a identidade das pessoas aos seus 

traços fenotípicos, associados intencionalmente a uma escala de valores na qual o 

branco encabeçava a hierarquia, deixando o negro e o índio em lugares socialmente 

inferiores. Essa tradição colonialista se mantém nos censos demográficos do IBGE 

como método de classificação. 

Ao analisar a evolução da população negra e parda nos censos de 1940 até 

2010, Rafael Sânzio dos Anjos (2014) conclui que os critérios de aferição racial levam 

à subestimação do número real de cidadãos de matriz afro-brasileira no país. Essa 

conclusão do geógrafo é tomada com base em duas constatações. Uma delas é que 

a timidez do crescimento da população negra, que tem sua imagem historicamente 

estigmatizada socialmente, revela a persistência da mentalidade colonial e do racismo 

na sociedade brasileira.  

A outra constatação é relacionada ao notório crescimento da população de 

pardos no Brasil. Para Anjos (2014), por ser um contingente populacional oriundo de 
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um processo de mistura étnica, os autodeclarados pardos sentem internamente que 

não possuem uma identidade, uma referência ancestral e um lugar definidos na 

estrutura social do país. O crescimento da população parda demonstra a aceitação 

social do discurso da mestiçagem. No entanto, ao absorver a concepção de país 

mestiço, as pessoas reproduzem as ideias embutidas no modelo de classificação 

racial herdado do período colonial, em que as identidades raciais estão associadas às 

posições sociais do indivíduo.  

Com isso, a tendência é que, no momento de sua autodeclaração, o cidadão 

inconscientemente se distancie dos traços de sua descendência afro-brasileira e 

indígena, para se aproximar da identidade branca, mais bem aceita nos espaços 

sociais, ou se situe em um lugar neutro, exatamente a categoria pardo. Como pardo, 

o indivíduo teoricamente enfrentaria menos barreiras sociais do que se assumisse 

uma identidade negra. Como propõe Anjos (2014, p. 345), os valores aos quais estão 

relacionadas as identidades raciais “imprimem vários desajustes nas formas de 

pensar, de se inserir e de se enquadrar na sociedade brasileira”. 

Por fim, o geógrafo sugere assumirmos os autodeclarados pardos como uma 

população negra com graus diferenciados de ascendência africana, o que resultaria 

em uma evidente superioridade numérica da população negra, referenciada no 

continente africano, perante a população branca. A inclusão dos mestiços de 

descendência afro-brasileira na categoria negro é uma das estratégias adotadas pelo 

movimento negro organizado para alavancar o discurso da negritude, que redefine a 

condição de ser negro no Brasil, cobrindo-lhe com uma roupagem política e ideológica 

para combater o racismo e valorizar a identidade negra, impedindo assim seu 

progressivo apagamento pela consolidação da ideologia da democracia racial e do 

discurso da mestiçagem. 

Entretanto, dificuldades se erguem perante a mobilização política de negros e 

mestiços em torno da negritude. Esses obstáculos são bem ilustrados por Munanga 

(1999), que questiona como é possível formar uma identidade baseada na negritude 

se a maioria não assume essa condição identitária e projeta seu futuro no sonho do 

branqueamento (p. 324). Apesar disso, o antropólogo acrescenta que os movimentos 

negros têm plena consciência de que não há horizonte para desencadear um 

processo de mobilização política sem essa solidariedade entre negros e mestiços.  
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2.4 Remanescentes dos quilombos 

 

 Como observamos, a abolição da escravidão representou o desaparecimento 

do quilombo da letra oficial, pelo menos em sua representação enquanto grupo de 

escravizados fugitivos. Isso porque, embora tenha perdido seu sentido existencial 

enquanto forma de combate ao sistema escravista, as comunidades de ex-

escravizados não só continuaram a se constituir, como se disseminaram Brasil afora. 

Mesmo invisíveis no imaginário nacional, negros libertos se fixaram em territórios 

espalhados pelo país sob variadas circunstâncias. 

 Depois de marginalizado e reprimido pelas autoridades coloniais e imperiais, 

no período pós-abolição, enquanto o Estado se mantinha silencioso, o quilombo 

ganhava novos significados, principalmente pelo resgate da força simbólica do 

Quilombo dos Palmares. Os usos simbólicos do quilombo se ampliaram 

decisivamente na atuação de intelectuais negros e do movimento negro organizado 

na década de 1970, responsáveis por um discurso pautado pela autoafirmação negra 

e resgate da identidade étnica e cultural.  

É quando o quilombo volta a servir como manifestação reativa ao colonialismo, 

dessa vez cultural, reafirmando a herança africana e buscando um modelo brasileiro 

que reforçasse a identidade étnica (NASCIMENTO, 1983, p. 47). Um dos símbolos da 

redefinição é a escolha da data de morte de Zumbi dos Palmares, 20 de novembro, 

para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra, rejeitando o dia 13 de maio, data 

da Abolição da Escravatura. Para o antropólogo José Maurício Arruti (2008, p. 318), a 

palavra deixou de ser usada “pela ordem repressiva para tornar-se metáfora corrente 

nos discursos políticos, como signo de resistência”. Importante ressaltar que os novos 

usos do quilombo se estruturam em um contexto de reconstrução da própria noção de 

negro, questão que discutiremos com maior profundidade adiante. 

Para o Estado brasileiro, contudo, os quilombos só saíram da invisibilidade 100 

anos após a abolição da escravidão, quando a Constituição de 1988 criou a figura 

jurídica das comunidades remanescentes dos quilombos, determinando a 

responsabilidade do Estado em emitir títulos de propriedade de terra aos quilombolas. 

Entretanto, o texto constitucional não deixou claros os procedimentos, nem para o 

reconhecimento das comunidades como remanescentes dos quilombos, tampouco 

para a regularização fundiária dos territórios.  
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 Os vácuos constitucionais provocaram discussões, medidas legais e ações 

governamentais que dificultaram o avanço da regulamentação. Até que, em 20 de 

novembro de 2003, a publicação do decreto presidencial nº. 4.887 abriu um novo 

horizonte para os quilombolas ao estabelecer as responsabilidades dos órgãos 

governamentais nos processos de identificação, reconhecimento, delimitação, 

demarcação e titulação das terras. 

A competência de titular os territórios quilombolas ficou com o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra). De acordo com o Incra, as 

responsabilidades vão desde o reconhecimento, executado com a produção de 

Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação (RTIDs), à concessão dos títulos 

de propriedade das terras. Antes da regularização fundiária, os quilombolas precisam 

solicitar a emissão de uma certidão da Fundação Cultural Palmares. O documento 

certifica as comunidades como remanescentes dos quilombos utilizando o critério da 

autoatribuição. 

 No Brasil, 3.004 comunidades quilombolas foram certificadas pela Fundação 

Cultural Palmares, contudo, a regularização fundiária tem se mostrado lenta. Depois 

que recebeu a incumbência de titular as terras quilombolas, de 2005 a 2017, o Incra 

emitiu 116 títulos de propriedade de terra, que se somam aos títulos emitidos 

anteriormente pela Fundação Cultural Palmares, antiga responsável pela titulação, e 

por intermédio de parcerias com órgãos estaduais.  

Apesar do destaque adquirido pela regularização fundiária como política pública 

do Estado, os quilombolas estão inseridos em um conjunto de ações maior. Em 2004, 

o governo federal lançou o Programa Brasil Quilombola, criado com a finalidade de 

coordenar as ações governamentais, que incluem articulações transversais, setoriais e 

interinstitucionais voltadas para os remanescentes dos quilombos. 

 É essencial esclarecer que para ser reconhecida como remanescente dos 

quilombos, não obrigatoriamente a comunidade necessita ter sido constituída no 

período em que vigorou o sistema escravista no Brasil. A bem da verdade, a maioria 

das comunidades que se autorreconhecem quilombolas nesse novo contexto têm 

suas origens após a abolição oficial da escravidão, em 1888. Como informa o Guia de 

Políticas Públicas para Comunidades Quilombolas, de 2013, a organização 

comunitária dos ex-escravizados se explica por ter sido essa uma das escassas 

possibilidades de se viver dignamente em liberdade, considerando-se para a formação 
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desse quadro a exclusão social, econômica e cultural a qual foram submetidos os 

escravos libertos. 

 O Guia de Políticas Públicas para Comunidades Quilombolas cita diferentes 

origens possíveis das comunidades remanescentes dos quilombos, como doações de 

terras após a desagregação de lavouras de cana-de-açúcar e algodão, compra de 

terras em dinheiro e prestação de serviços, além das chamadas terras de preto, terras 

de santo ou terras de santíssima, oriundas de propriedades de ordens religiosas, 

recebidas em doações a santos ou em troca de serviços religiosos (BRASIL, 2013). 

 De maneira ampla, as comunidades remanescentes dos quilombos se 

constituíram organizacionalmente e territorialmente a partir dos traços étnicos e 

condição social em comum, das redes de parentesco construídas na experiência 

comunitária e das referências socioculturais. A história que os une é a mesma que 

vem sendo mobilizada politicamente para reivindicar direitos historicamente negados 

e constitucionalmente estabelecidos, como serviços públicos e propriedade de terras. 

Embora historicamente percebidos como diferentes por comunidades circunvizinhas 

e poder público, ora por seus traços étnicos, ora por possuir patrimônios culturais 

singulares, as comunidades modificam suas atitudes com relação a essa diferença, 

ampliando a percepção sobre sua identidade partilhada para a arena política, um novo 

sentido de identidade. 

Com a criação da figura jurídica das comunidades remanescentes dos 

quilombos, novas oportunidades se abriram aos quilombolas na Constituição de 1988. 

No entanto, em vez de associar a remanescência à ideia de sobra, é possível enxergá-

la como lugar de transformação. Com isso, um dos caminhos a serem adotados para 

o resgate, surgimento ou descoberta de comunidades remanescentes dos quilombos, 

é que o fenômeno “corresponde à produção de novos sujeitos políticos, novas 

unidades de ação social, através de uma maximização da alteridade” (ARRUTI, 1997, 

p. 19). 

 

2.5 Comunidades negras no Rio Grande do Norte 

 

A história da escravidão no Rio Grande do Norte é assunto sobre o qual não se 

possui um conhecimento sistemático e confiável. Aos olhos da historiografia 

tradicional, a presença negra sempre foi minimizada no estado, conforme observaram 

Julie Cavignac (2003), Luiz Carvalho de Assunção (2006) e João Guilherme Octaviano 
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do Valle (2013), antropólogos que revisitaram a produção intelectual sobre o tema e 

chegaram a constatações similares.  

Em revisão crítica de obras Luís da Câmara Cascudo, Valle (2013) destaca 

uma percepção do negro como elemento residual e inexpressivo para a compreensão 

das dinâmicas sociais do estado. Enquanto isso, além da tendência de minimização 

da população negra, Cavignac (2003) observa uma representação do negro como o 

vaqueiro solitário, amigo do patrão e conformado com a condição de escravo. 

Consequentemente, não contemplando uma realidade de constituição de 

comunidades negras, tanto na fuga de escravizados, quanto após a desagregação 

definitiva do sistema escravista. 

 De acordo com Assunção (2006), a vinda dos africanos para província do Rio 

Grande se deu no início do século XVII, quando chegaram de Pernambuco para 

trabalharem como escravizados nos engenhos de cana-de-açúcar de Cunhaú e 

Ferreiro Torto, localizados nos atuais municípios de Canguaretama e Macaíba, 

respectivamente. Posteriormente, os escravos tiveram presença registrada nos 

engenhos do Vale do Ceará-Mirim, de São José de Mipibu, de Goianinha e novamente 

em Canguaretama.  Enquanto isso, a ocupação e povoamento do interior do estado 

se deu na metade do século XVII em diante, se consolidando no século seguinte em 

um processo marcado pelo extermínio do indígena e pelo ingresso da população 

negra escravizada. 

 Entretanto, a documentação escassa sobre a população negra no Rio Grande 

do Norte dificulta a compreensão efetiva do processo de inserção histórica dos negros 

no estado. Não obstante, a histografia que trata da presença negra no Rio Grande do 

Norte, ao que parece, contrasta com o atual processo de identificação e 

autorreconhecimento de comunidades negras como remanescentes dos quilombos no 

estado. De acordo com estudos da Fundação Cultural Palmares, o Rio Grande do 

Norte possui cerca de 60 comunidades que se enquadram na categoria jurídica de 

remanescentes dos quilombos. Atualmente, 26 delas constam na Fundação Cultural 

Palmares como certificadas, das quais apenas a comunidade de Jatobá, no município 

de Patu, conquistou o título de propriedade das terras ocupadas. 

 As comunidades reconhecidas como remanescentes dos quilombos no estado 

são Boa Vista dos Negros, em Parelhas; Acauã, em Poço Branco; Sibaúma, em Tibau 

do Sul; Macambira, em Bodó/Lagoa Nova/Santana do Matos; Sítio Moita Verde, em 
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Parnamirim; Negros do Riacho, em Currais Novos; Aroeira, em Pedro Avelino; Jatobá, 

em Patu; Sítio Grossos, em Bom Jesus;  Sítio Pavilhão, em Bom Jesus; Capoeiras, 

Macaíba; Sítio Pega, em Portalegre; Sítio Lajes, em Portalegre; Sítio 

Arrojado/Engenho Novo, em Portalegre; Sítio Sobrado, em Portalegre; Gameleira de 

Baixo, em São Tomé; Nova Descoberta, em Ielmo Marinho; Picadas, em Ipanguaçu; 

Baixa do Quinquim, em Touros; Geral, em Touros; Bela Vista Piató, em Açu; 

Cajazeiras, em Santo Antônio; Coqueiros, em Ceará-Mirim; Cabeço do Mendes, em 

Afonso Bezerra; Curralinho, em Afonso Bezerra; e Lagoa do Mato e Coati, em Luís 

Gomes. 

Quando analisamos os dados de recenseamentos populacionais, a dificuldade 

persiste, o que explicamos pela presença da categoria racial pardo, um tanto subjetiva 

e que tende a absorver um contingente populacional considerável de traços 

fenotípicos considerados negros. No recenseamento de 1872, a Província do Rio 

Grande do Norte tinha uma população de 233.979 pessoas, das quais 220.959 eram 

livres e 13.020 eram escravas. Dos 13.020 escravos, 6.666 se consideravam pretos e 

6.354 se consideravam pardos. Da população livre, foram contabilizados 84.090 

pardos e 23.365 pretos. Se somados os pretos e pardos, tanto escravos quanto livres, 

tem-se um total de 120.475 pessoas, o equivalente a 51% da população da província, 

que ainda era composta pelas categoriais raciais branco e caboclo, esta última criada 

para identificar a miscigenação do branco com o índio. 

Essa tendência persistiu até o último Censo, em 2010, quando o Rio Grande 

do Norte aparece com uma população de 3.168.027 habitantes, com 1.303.592 

brancos, 166.090 negros e 1.662.645 pardos. Se unirmos as categorias raciais preto 

e pardo temos um total de 1.828.735 de pessoas, o que representa 57,7% da 

população do estado. 

O que os números não explicam e que não está documentado na historiografia 

do Rio Grande do Norte é como efetivamente aconteceu o processo de fixação desse 

contingente populacional até então despercebido no estado e hoje redescoberto na 

emergência das comunidades remanescentes dos quilombos. Para Cavignac (2003), 

a invisibilidade desses grupos está relacionada à segregação social, econômica e 

histórica, acentuada pelo deslocamento dessa população para zonas de difícil acesso.  

As marcas dessa segregação se fazem notar nas estatísticas sobre renda e 

grau de instrução compiladas no Sistema de Monitoramento das Políticas de 
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Promoção da Igualdade Racial, elaborado pela Secretaria de Políticas Públicas de 

Igualdade Racial, no âmbito do Programa Brasil Quilombola. Apesar da data de 

referência ser 2014, os dados ilustram um pouco da realidade vivida nas comunidades 

remanescentes dos quilombos do país. Na época, existiam 82 mil famílias quilombolas 

no Cadastro Único para Programas Sociais no Brasil (CadÚnico), das quais 77,7% 

moravam em zonas rurais. No Rio Grande do Norte, do universo de 985 famílias 

cadastradas, 84,5% residiam em áreas rurais.  

Das 82 mil famílias contabilizadas, 79,4% estavam na faixa de renda de até  

R$ 154. No Rio Grande do Norte, das 985 famílias no CadÚnico, 72,7% viviam nessa 

faixa de renda. O Cadastro Único mostra ainda que os quilombolas têm mais de três 

vezes a taxa de analfabetismo média da população (BRASIL, 2014, p.82). Esses 

marcadores ilustram dificuldades que se somam a problemas no acesso a 

infraestrutura e serviços públicos, como avalia o estudo Quilombos do Brasil: 

segurança alimentar e nutricional em territórios titulados, do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A publicação, lançada em 2014, fez um 

diagnóstico sobre as condições de vida nas comunidades remanescentes dos 

quilombos sob diversas perspectivas. Uma das constatações é que quanto maior o 

isolamento e o distanciamento de capitais e centros urbanos, piores são as condições 

de vida, segurança alimentar e acesso a programas e serviços sociais. Como a 

maioria das famílias quilombolas vivem em zonas rurais, as desigualdades e 

desequilíbrios aparecem marcados no cotidiano. 

Quando se fala em uma comunidade rural, negra e quilombola, além da 

desigualdade social e econômica, deve-se levar em conta a convivência com diversas 

formas de racismo. O conjunto de fatores corrobora a condição de invisibilidade em 

que permanecem inseridas essas populações negras, às margens da sociedade 

brasileira, de onde se reorganizam politicamente para reivindicar direitos 

constitucionalmente garantidos, o cumprimento de políticas públicas e seu 

reconhecimento simbólico e existencial.  

No Rio Grande do Norte, apesar da invisibilidade à qual foram submetidas, as 

comunidades negras espalhadas pelo estado deixaram historicamente marcas 

culturais, o que pode ser verificado atualmente em manifestações tradicionais 

revisitadas e projetadas como símbolos da identidade quilombola que esses grupos 

reivindicam. São exemplos dessas práticas culturais a dança do pau furado, na 
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comunidade de Capoeiras, em Macaíba (FREIRE, 2012), a dança do espontão, na 

comunidade Boa Vista dos Negros, em Parelhas (CAVIGNAC, 2008), a dança de São 

Gonçalo, nas comunidades de Pega e Arrojado, em Portalegre (PEREIRA, 2014) e o 

coco de zambê, na comunidade de Sibaúma, em Tibau do Sul (LINS, 2009).  
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3 SER QUILOMBOLA: SOBRE IDENTIDADE E DIGNIDADE 

 

 A questão da identidade é fulcral na compreensão dos novos usos da palavra 

quilombo, sobretudo no contexto de ascensão das comunidades remanescentes. 

Ancorados na categoria jurídica criada oficialmente pela Constituição de 1988, esses 

grupos, até então invisíveis na paisagem social, passaram a se autoafirmar e se 

representar como quilombolas, o que exige a reconstrução subjetiva de sua 

identificação social, que abordaremos neste capítulo discutindo conceitos que 

julgamos decisivos na realização desse processo. 

Na primeira parte, temos como mote a identidade, visando esclarecer o 

conceito, seus significados e usos, além das conjunturas que permitem a produção 

simbólica das representações sociais. Para isso, relacionamos os entendimentos 

sobre identidade aos remanescentes dos quilombos. É o ponto de partida para 

entrarmos na esfera da etnicidade, resgatando nos estudos de antropólogos a 

evolução dos mecanismos usados na identificação social da população, momento em 

que destacamos a aplicação da etnia como marcador da identidade dos grupos 

sociais, em substituição à herança colonial da ideia de raça. 

A constituição dos remanescentes dos quilombos enquanto grupos étnicos 

revela a identidade como uma construção que possibilita às comunidades e aos 

sujeitos quilombolas uma nova representatividade social, o que ao nosso ver se torna 

possível sob a influência de ideologias trazidas, principalmente, por movimentos 

sociais que têm como pauta o combate ao racismo e a valorização da identidade 

negra. Nesse contexto, apresentamos na terceira parte o papel da negritude e do 

quilombismo, pensados como discursos ideológicos, para as lutas da população negra 

por reconhecimento e dignidade na sociedade brasileira, ressaltando a inserção 

dessas ideias no universo das práticas culturais. 

A existência de ideologias e afetos no autorreconhecimento quilombola é 

retomada no fechamento do capítulo, quando trazemos ao debate o conceito de 

etnogênese, visando enxergar a profundidade e a complexidade do processo de 

emergência das identidades étnicas. Sobre a questão, argumentamos que, ao em vez 

de instrumentalismo interessado, a autoafirmação do pertencimento a uma identidade 

étnica envolve significados e sentidos que indicam a busca de uma nova dignidade 

dentro de uma sociedade excludente. 
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3.1. O que é identidade? 

 

No Decreto 4.887/2003, que regulamenta os procedimentos administrativos 

para a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação da 

propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 

quilombos, o Estado estabelece como critério para caracterização dos quilombolas a 

autoatribuição das próprias comunidades. Em outras palavras, antes de qualquer 

procedimento administrativo, as comunidades são quem definem se são quilombolas. 

Para compreendermos o significado da escolha da autoatribuição como critério 

para o reconhecimento quilombola é imprescindível agregarmos ao assunto as 

discussões sobre a questão da identidade. Em uma definição simplista, a identidade 

é aquilo que se é, como quando se afirma ser “brasileiro”, “homem”, “negro”, 

“homossexual”, ou qualquer outra categoria classificatória.  

Entretanto, a assunção de uma identidade tem como pano de fundo a afirmação 

de diferenças. Afinal, normalmente quando alguém se diz brasileiro, por exemplo, não 

tende a se dizer simultaneamente colombiano, nigeriano, ou pertencente a outra 

nacionalidade. Se no momento em que afirmo minha identidade, enuncio minha 

diferença em relação ao outro, assim como no inverso, estrutura-se uma relação de 

interdependência da identidade e da diferença (SILVA, 2000, p.75). 

Além da interdependência com a diferença, a identidade não pode ser 

considerada uma essência em si mesma. Na verdade, trata-se de uma criação 

humana produzida no mundo sociocultural e consequentemente sujeita aos contextos 

em que é delineada. Por isso, a identidade dificilmente pode ser desvinculada dos 

universos sociais dos quais participamos. A todo tempo sofremos ações de estruturas 

simbólicas e discursivas que compõem o nosso cotidiano. Embora guardadas as 

distinções nas quais as sociedades convivem coletivamente, de maneira geral 

concluímos que o conjunto atua incisivamente sobre o individual. 

Ao pontuarmos a ação de estruturas simbólicas e discursivas, admitimos 

também que identidade e diferença são produtos da linguagem. Enquanto estruturas 

linguísticas, incorporam traços de instabilidade e indeterminação, na medida em que 

se entrelaçam nas diferentes cadeias de significação e contextos diversos de 

produção simbólica e discursiva (SILVA, 2000, p. 80). Portanto, a identidade, assim 
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como a diferença, inexiste de maneira estável e permanente. Em vez disso, identidade 

e diferença estão em constante processo de transformação. 

Para esclarecemos essa dinamicidade, utilizamos como parâmetro as 

identidades nacionais. Quando me afirmo brasileiro, não é porque a brasilidade está 

biologicamente vinculada a mim, não é uma condição que me é natural no momento 

em que venho ao mundo. Afinal, o Brasil enquanto Brasil não existia antes de 1500, 

quando os portugueses desembarcaram nas terras tupiniquins. O que quero dizer é 

que o fato de ter nascido no território que hoje conhecemos como Brasil não é o 

suficiente para me atribuir uma identidade brasileira. A despeito da territorialidade, a 

construção da identidade nacional passa pela dimensão simbólica. O ser brasileiro é 

na verdade uma representação, construída em um sistema de significados que tentam 

explicar o que é ser brasileiro. 

Na visão de Stuart Hall (2006, p. 49), as pessoas não são só cidadãos de uma 

nação, mas compartilham da ideia de nação, gerando sentidos de pertencimento a 

uma comunidade simbólica. Para o autor jamaicano, a narrativa da nação é composta 

por elementos como o mito fundacional, a pureza, a tradição, entre outros. Um 

conjunto de fatores que integra as narrativas da literatura, da mídia e das 

manifestações culturais, sustentando o discurso da cultura nacional e 

consequentemente o sistema de representação que busca organizar a concepção que 

os cidadãos de um país têm deles mesmos (HALL, 2006, p. 50).  

Em sua tentativa de criar consenso em torno de si, a identidade nacional busca 

suprimir, ou ao menos minimizar, as diferenças que se encontram em seu interior, 

como aquelas relacionadas à classe, gênero ou raça. Falamos em tentativa,  

pois enquanto a identidade nacional se lança em seu objetivo de unificação, as  

diferenças permanecem existindo, resistindo, se afirmando e cada vez mais 

reivindicando seus lugares. Com isso, enxergamos a identidade inseparável das 

relações de poder. Sim, as identidades sofrem a ação de vetores de força, sendo 

disputadas por grupos sociais. 

A classificação da população, por exemplo, não pode ser dissociada do poder. 

Quem classifica, naturalmente hierarquiza, o que se traduz em operações de 

pertencimento e não-pertencimento, de inclusão e exclusão. Do mesmo modo, 

quando se classifica, atribui-se valor ao classificado. Isso porque a classificação é 

realizada do ponto de vista de quem classifica, de uma visão particular, que pode 
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pertencer a pessoas, grupos, instituições ou sistemas específicos, mas que 

invariavelmente não pode ser isenta, contaminando com convicções próprias o ato de 

classificar, o que fatalmente leva à atribuição de valores aos classificados. 

Perante o que foi exposto, concluímos que a atribuição de uma identidade ao 

outro ou a si mesmo é um processo atravessado por relações de poder e está 

intimamente relacionado a operações de inclusão e exclusão social. Portanto, embora 

tenha as representações como sustentáculos e a ilusão como essência, a identidade 

pode ser interceptada como real, a depender do ângulo em que se enxerga e do 

momento histórico em questão, o que cria a possibilidade de ser a identidade usada 

em função de estratégias políticas ou simbólicas (SODRÉ, 1999, p. 48). 

Embora tenhamos utilizado a identidade nacional como exemplo, os Estados 

nacionais não são os únicos a mobilizarem estrategicamente a identidade. Na 

verdade, os próprios Estados nacionais, sobretudo os que se caracterizam pela 

diversidade de suas populações, acabam por criar e oficializar identidades por 

diferentes razões, que vão desde a pressão política exercida por grupo sociais até a 

necessidade de controle institucional sobre esses mesmos grupos. 

Ao analisar o uso do número como instrumento de controle inglês na Índia 

colonial, Arjun Appadurai (2004, p. 179) observa que assim como o mapa está para o 

território, as estatísticas estão para os corpos, homogeneizados em números e 

cerceados em suas extensões. Na linguagem dos números, o corpo rebelde é 

restituído em corpo leal, submetido aos projetos daqueles que o contabilizam. Assim 

acontece em sociedades pluralistas que adotam o discurso da diversidade cultural 

para categorizar a população. 

No entanto, nem sempre a estratégia de controle se revela uma verdade 

absoluta e necessariamente imposta de cima para baixo. Nos Estados Unidos, onde 

é acentuada a divisão da sociedade em grupos identitários, estruturados em torno de 

categorias como raça, gênero e sexualidade, George Yúdice (2013, p. 53) ressalta 

que essas identidades alternativas tanto foram incorporadas por mecanismos 

governamentais, como advêm da reivindicação dos próprios grupos. Se por um lado, 

os mecanismos governamentais exigem que esses grupos representem essas 

identidades, por outro, os grupos constroem sistemas de representação que 

comprovem seu direito a se encaixar em determinada categoria identitária.  
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No Brasil, parece ser o que aconteceu no contexto de criação da categoria 

jurídica das comunidades remanescentes dos quilombos. Sob essa ótica, na medida 

em que são travadas em torno de identidades, as lutas por reconhecimento começam 

a ser sustentadas pelas instituições governamentais na inscrição das categorias de 

direito na lei, como no artigo 68 da Constituição de 1988, que criou as comunidades 

remanescentes dos quilombos e reconheceu seus direitos à propriedade dos 

territórios que ocupam historicamente. 

Para alcançar tais direitos, os grupos precisam atender às condicionantes 

propostas pelos órgãos governamentais. A questão é que as exigências impostas aos 

grupos envolvem interpretações subjetivas para terem validade. Como frisamos, na 

política da identidade quilombola brasileira, o processo para a conquista dos direitos 

constitucionalmente garantidos se inicia no autorreconhecimento da comunidade 

como quilombola, autoatribuição que tem de ser validada por meio de uma certificação 

da Fundação Cultural Palmares.  

Posteriormente, já no Incra, é pedido um estudo antropológico que ateste a 

existência de uma identidade quilombola, obviamente dentro daquilo que é 

interpretado como quilombola nas normas institucionalizadas que definem essa 

categoria jurídica. De acordo com o Decreto 4.887, de 2003, os grupos étnico-raciais 

que se autorreconhecem como detentores de uma trajetória histórica própria, com 

relações territoriais específicas e presunção de ancestralidade negra relacionada com 

a resistência à opressão histórica. 

Isto posto, a garantia dos direitos dos quilombolas vai acontecer no 

encadeamento da norma jurídica com os recursos que as comunidades mobilizam 

para comprovar seu pertencimento à categoria jurídica em questão. Conclui-se que o 

acesso ao direito grupal será viabilizado em um terreno substituto, conforme Yúdice 

(2013, p. 93) destaca, podendo ocorrer em distintos universos simbólicos, como a 

língua, a família ou a cultura, importando que por meio dessa experiência específica 

o grupo construa o modelo de representação de sua identidade, do mesmo modo que 

a identidade brasileira depende de um sistema de representação que explique o que 

é ser brasileiro. 

De acordo com Hall (2000, p. 109), a identidade é um conceito estratégico e 

posicional, estando relacionado à “utilização de recursos da história, da linguagem e 

da cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos 
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tornamos” (p. 109). É com base nesses repertórios que os grupos elaboram e 

comunicam seus discursos identitários para reivindicar novos lugares sociais, o que 

nos direciona para a importância de investigar as experiências culturais das 

comunidades rurais negras brasileiras, sobretudo no contexto em que essas 

comunidades reconstroem suas identidades no processo de autorreconhecimento 

como grupos étnicos remanescentes dos quilombos. 

 

3.2 Etnicidade 

 

A etnia inicia sua trajetória como conceito aplicado pelas Ciências Sociais em 

substituição à raça como unidade de classificação da população. Embora ainda 

persista uma certa confusão conceitual entre raça e etnia, consequentemente entre o 

que seria um grupo racial e um grupo étnico, infere-se que a etnia veio para corrigir o 

uso da raça como classificador social que se baseia em supostos determinismos 

biológicos. Na tentativa de substituir o critério racial, adotou-se então o critério cultural.  

Com o critério cultural, o grupo étnico então seria aquele que compartilha 

valores, formas e expressões culturais (CUNHA, 2009, p. 250). Entretanto, no uso da 

cultura como marcador definitivo do grupo étnico residem questões a serem 

solucionadas, principalmente no que se refere à adoção da cultura como uma 

característica primária e fixa. Isso porque a cultura não se constitui como traço fechado 

no tempo e espaço. Suas características são móveis, constantemente reinventadas a 

depender das circunstâncias e contextos nas quais são elaboradas. Se a cultura é 

dinâmica, não pode ela ser considerada pressuposto para a criação de um grupo 

étnico. 

Não se trata de desqualificar as características culturais na constituição da etnia 

e do grupo étnico. Os traços, formas e expressões culturais são cruciais para fins de 

construção, mobilização e resistência da identidade étnica, mas não como essências 

e sim como produtos simbólicos. Na solução do impasse conceitual, adotamos a 

concepção de grupo étnico de Fredrik Barth (2000), na qual a análise se desloca das 

características culturais para os modos como o grupo se organiza e se define na 

relação com seu entorno. 

Na visão de Barth (2000), destaca-se a dependência da fronteira na 

constituição do grupo étnico, de modo que o grupo estabelece sua unidade e diferença 
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na demarcação das fronteiras que o separa daqueles que o rodeiam. Assim, tanto as 

categorias classificatórias quanto as características culturais que determinam a 

diferenciação do grupo podem se alterar, conservando-se a unidade organizacional. 

Para elucidar a questão, um determinado grupo pode possuir traços fenotípicos 

similares aos do seu vizinho, mas utilizar como critério de diferenciação suas práticas 

culturais. Da mesma forma, um grupo pode possuir práticas culturais similares ao seu 

vizinho, mas assumir nos traços fenotípicos distintos a sua diferenciação em relação 

ao mesmo vizinho. As categorias demarcadoras da fronteira podem mudar e ser 

transformadas, sem no entanto alterar a preservação do núcleo organizacional que 

indica quem é membro e quem não é membro do grupo étnico.  

Para José Maurício Arruti (2014, p. 205), os grupos étnicos se constituem por 

meio de categorias que se caracterizam por sua dinamicidade e abertura aos múltiplos 

agenciamentos simbólicos, sendo tais categorias classificadas como étnicas quando 

se referem a uma identidade que tenha uma conexão suposta com a origem e 

formação do grupo. Do ponto de vista em questão, para validar a categoria que marca 

sua distinção, o grupo étnico mobiliza elementos que atestam sua distintividade. 

Assim como as nações produzem narrativas para criar o universo simbólico da 

identidade nacional, os grupos étnicos também produzem suas narrativas étnicas.  

É onde a cultura é utilizada como recurso. É de seus sistemas socioculturais 

que os grupos étnicos extraem a substância para reafirmar suas fronteiras étnicas, 

o que, para Arruti (2014, p. 206), se manifesta por meio de uma estrutura de 

interação, um conjunto sistemático de regras e códigos de conduta para interação, 

que regulam os encontros sociais interétnicos. A categoria étnica funcionaria então 

como recipiente organizacional onde são adicionados os materiais simbólicos e 

onde se constroem as narrativas do grupo na fixação de suas fronteiras. A 

construção e mobilização de identidades pode se dar por motivos diversos, a 

depender de circunstancias e contextos de sua realização, podendo acontecer 

tanto em planos individuais quanto coletivos. 

Ao analisar a etnicidade de comunidades rurais negras que sofreram 

historicamente com o racismo e a exclusão socioeconômica, identificamos essas 

experiências de desrespeito como ponto de partida para a construção de suas 

identidades. É útil para o estudo da etnicidade quilombola a teoria de Axel Honneth 

sobre as lutas por reconhecimento. De acordo com Honneth (2003, p. 213), as 
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experiências de desrespeito, de reconhecimento recusado, abrem feridas na 

consciência das pessoas, na compreensão de si mesmas. Quando falamos na 

população negra, que teve sua identidade racial produzida como estigma, a eventual 

mobilização de outras identidades sociais tem muitas vezes como fonte a experiência 

de discriminação e preconceito.  

A associação da cor da pele negra a valores negativos e a introjeção dessa 

negatividade na consciência dos indivíduos pode ser reconhecida como motivador da 

mobilização de uma identidade que aparentemente seria mais vantajosa nas relações 

cotidianas. Essas indicações esclarecem, por exemplo, a manipulação de traços 

fenotípicos como o uso de produtos para a alteração da aparência dos cabelos, ação 

que pode ter como motivação, consciente ou inconsciente, a tentativa de aproximação 

de um modelo de beleza que a sociedade tende a aceitar com mais facilidade. 

Nesse caso, a manipulação do traço fenotípico objetiva o distanciamento de 

uma identidade estigmatizada socialmente. É uma manipulação que funciona como 

fuga, mesmo que não se admita isso abertamente. Entretanto, do mesmo modo que 

se pode enfrentar o estigma de uma identidade tentando se afastar de seus traços 

fenotípicos, há um modelo de enfrentamento inverso, que enfrenta o estigma não se 

distanciando, mas valorizando e enfatizando as características físicas originais. Essa 

estratégia se direciona a inverter o valor negativo associado à identidade negra, 

tornando os traços fenotípicos motivo de orgulho, de maneira que se subverte o 

padrão de beleza branco disseminado na sociedade brasileira.  

Independentemente da situação enfrentada, é exatamente nessas experiências 

de desrespeito, inicialmente individuais e depois compartilhadas coletivamente, que 

se constrói o núcleo motivacional para uma exigência coletiva do reconhecimento 

(HONNETH, 2003, p. 257). O que vale atentar nessa estratégia é seu fundo político. 

Como nos dizeres de Munanga (2004), escolher ser negro é uma decisão política, o 

que é bem ilustrado no discurso e atuação do movimento negro organizado, onde a 

estratégia individual de valorização dos traços fenotípicos se transforma em coletiva 

e se viabiliza como ferramenta para reivindicar reparações históricas e direitos à 

população negra. O estigma da raça se converte em assunção política da identidade, 

identidade em ação, etnicidade (BARTOLOMÉ, 2006, p. 29).  

Para Arruti (2014, p. 208), a etnicidade seria isso, “um sentimento, um discurso 

e uma tomada de posição política produzida pela positivação do estigma da raça”. É 
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neste momento que o grupo, encarcerado na classificação racial, se transforma em 

um grupo étnico, aceitando a diferença imposta pelo status quo e se utilizando da 

mesma politicamente para reivindicar um lugar mais digno na sociedade. Nas 

comunidades quilombolas, a reivindicação dessa nova dignidade pode ser 

reconhecida discursivamente em dois conceitos: negritude e quilombismo. 

 

3.3 Negritude e quilombismo 

 

Se no sistema escravista a ideia de raça negra serviu ao sistema de dominação 

colonial, no contexto de avanço da luta por direitos sociais, se identificar como negro, 

afirmando esta diferença, ganhou o significado de libertação e luta contra as 

desigualdades (BARROS, 2010, p. 53). A inversão do significado de ser negro, de um 

polo negativo para um polo positivo, corrobora o entendimento de que a cor, enquanto 

traço identificador do sistema de classificação racial, é uma construção social. 

Despojados de suas identidades étnicas e culturais originais e aprisionados no 

sistema de classificação racial, os indivíduos iniciam uma reconstrução simbólica do 

que é ser negro, dando a essa condição identitária um valor positivo que confronta 

toda a negatividade à qual foi associada por força inicial do colonialismo. 

Para analisar essa mudança de perspectiva, trilhamos o caminho analítico 

proposto por Joel Rufino dos Santos (2001), para quem o negro deve ser pensado 

como lugar social, que por sua vez é instituído por coordenadas variadas. Uma delas, 

sem dúvida, é a cor da pele e os demais traços fenotípicos utilizados na identificação 

de uma pessoa como negra. No entanto, longe de serem as únicas coordenadas, 

dividem espaço com elementos como a cultura, a descendência africana, a condição 

escrava, a situação social, entre outros. 

Ao adotar a visão do negro como lugar social, enxergamos o “ser negro” como 

instância e posição, que sob a forma de identidade, está entrelaçada a relações de 

poder.  Se pensarmos na cor da pele e traços fenotípicos, parece simples definir quem 

é negro. Entretanto, no Brasil essa ação se torna complexa, principalmente por 

tratarmos de um país onde, mesmo depois de abolida a escravidão, se pôs em prática 

um desejo, mobilizado institucionalmente e apoiado pela elite branca, de 

branqueamento da população. Como já observamos, a introjeção desse desejo de 

branqueamento na população negra, que se deu por meio de estratégias como a 
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criação da categoria racial pardo, é um fator que complexifica o processo de assunção 

da identidade negra. 

Para compreender esse processo recorremos mais uma vez ao pensamento 

de Munanga (2004), para quem a decisão de se assumir negro não tem tanto a ver 

com uma questão biológica. Trata-se, na verdade, de uma decisão política. É dentro 

dessa concepção que identificamos o surgimento de uma ideologia da negritude. O 

primeiro uso dessa palavra remonta a década de 1930, sendo seu criador Aimé 

Césaire, poeta nascido na Ilha de Martinica e estudante em Paris, onde integrou um 

grupo de discussões sobre a identidade negra ao lado de intelectuais como Léopold 

Sédar Senghor e Léon-Gontram Damas, inaugurando o movimento da negritude. 

Ao resgatar a história do movimento, o historiador Petrônio Domingues (2005, 

p. 8) explica que palavra francesa négritude deriva de nègre, termo que no início do 

século XX era utilizado de maneira pejorativa, como ofensa ao negro, em 

contraposição à palavra noir, que também designava negro, porém em um sentido 

respeitoso. No escopo da atuação do movimento estava a intenção de inverter o 

sentido negativo da palavra negritude, dando ao termo uma conotação positiva, de 

afirmação e orgulho dos traços físicos e elementos culturais tidos como negros. Uma 

das estratégias para atingir este fim consistia na desmobilização de um dos principais 

instrumentos de dominação sobre o negro, a linguagem (DOMINGUES, 2005, p. 4).  

A estratégia em questão se pôs em prática com a produção de conteúdo 

editorial e literário pelos integrantes do movimento. O poema Cahier d'un retour au 

pays natal, escrito por Aimé Césaire no final da década de 1930, é considerado 

primeiro registro da palavra negritude: 

 

Minha negritude não é nem torre nem catedral  
Ela mergulha na carne rubra do solo  
Ela mergulha na ardente carne do céu  
Ela rompe a prostração opaca de sua justa paciência2 

 

A negritude foi conceituada por Césaire como o reconhecimento da condição 

de ser negro, a aceitação de seu destino, de sua história, de sua cultura, definição que 

posteriormente seria resumida em três palavras pelo poeta nascido na Ilha de 

Martinica: identidade, fidelidade e solidariedade (MUNANGA, 1988, p. 52). Dessa 

forma, a negritude imprime significados que ultrapassam a referência colonialista de 

                                                           
2 Tradução contida em Domingues (2005). 



46 
 

 
 

negro. Para Munanga (2012), a negritude pode ser vista como a construção de uma 

solidariedade coletiva das vítimas da desumanização e destruição cultural imposta 

pelo colonialismo.  

No momento em que se assume a negritude, procurando a inversão desse 

estigma racial, se adquire potência social, se dignifica o lugar social conhecido como 

negro, uma reconstrução identitária que é bem definida nas palavras de Frantz Fanon 

(2008, p. 124): “Tomo esta negritude e, com lágrimas nos olhos, reconstituo seu 

mecanismo. Aquilo que foi despedaçado é, pelas minhas mãos, lianas intuitivas, 

reconstruído, edificado”. 

A afirmação de Fanon (2008) pode ser destrinchada no pensamento de Neusa 

Santos Souza (1983). Para a psicanalista, os caracteres físicos e o compartilhamento 

de uma história de desenraizamento, escravidão e discriminação racial não são 

suficientes para organizar a identidade negra, uma tarefa tida como eminentemente 

política. Ser negro, na visão da psicanalista, tem a ver antes de tudo com uma tomada 

de consciência sobre a construção ideológica na qual sua imagem é espelhada como 

inferior perante a sociedade e para si mesmo.  

O rompimento com o modelo herdado do colonialismo e que sustentava 

ideologicamente o sistema escravista é condição imprescindível na organização da 

identidade negra. Para Souza (1983, p. 77), ser negro “é tomar posse desta 

consciência e criar uma nova consciência que reassegure o respeito às diferenças e 

que reafirme uma dignidade alheia a qualquer nível de exploração”. Isto posto, ser 

negro não é uma condição instantânea, mas um vir a ser. Portanto, ser negro é tonar-

se negro (SOUZA, 1983). 

Apesar da relevância de sua produção intelectual, o movimento da negritude 

francês não alcançou populações mais vulneráveis socialmente, principalmente da 

África, reduzindo sua atuação a uma elite negra de intelectuais oriundos de países 

colonizados. Assim como na França, a ideologia da negritude cresceu no Brasil, a 

princípio, em torno de uma intelectualidade negra e do movimento negro organizado 

em suas lutas sociais de combate ao racismo e valorização da identidade negra e 

suas matrizes culturais. 

O que se convencionou intitular movimento negro organizado, expressão à qual 

já recorremos neste texto, é na verdade um conjunto de organizações, entidades, 

grupos e movimentos sociais que se pautam pelo combate ao racismo e ao processo 
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de marginalização da população negra na sociedade brasileira em seus inúmeros 

segmentos, dos quais podemos citar política, educação, cultura, acesso aos bens 

sociais e mercado de trabalho.  

Ao abordar a construção do movimento negro no Brasil, Domingues (2007, p. 

122) esclarece que a articulação de atores e grupos negros tem início nos primeiros 

anos do século XX com a criação de grêmios, clubes, associações e jornais 

independentes. As experiências atravessam todo o período republicano por 

intermédio de estratégias de mobilização, organizadas ou não, que visavam dialogar 

com o Estado e a sociedade sobre o racismo e a inclusão social, cultural, política e 

econômica do negro.  

Nesse processo, destaca-se a utilização do quilombo como coordenada 

simbólica para instituição do lugar social negro. Apesar de criado pelo sistema 

escravista para reprimir a fuga de escravizados e formação de comunidades livres, ao 

ser ressemantizado por intelectuais negros e movimento negro organizado, o conceito 

de quilombo remete ao significado de resistência da população negra, tornando-se 

nessa passagem simbólica um signo intimamente atrelado à ideologia da negritude. 

A articulação política em torno do quilombo é bem representada pela defesa da data 

de morte de Zumbi dos Palmares, 20 de novembro, como Dia da Consciência Negra, 

hoje institucionalizada pelo governo brasileiro e celebrada em todo o Brasil. 

Para pensar o quilombo como discurso político, recorremos ao conceito de 

quilombismo, criado por Abdias do Nascimento (1980) partindo exatamente do 

processo de fuga do cativeiro e organização social que caracteriza os quilombos 

constituídos durante a escravidão. A multiplicação desse processo dentro do sistema 

escravista levou o autor a nomear a formação dos quilombos como um movimento 

amplo e permanente, reconhecido no conceito de quilombismo, que embora esteja 

conectado com essa experiência específica do negro escravizado, é ampliada para 

outros tipos de organização social e focos de resistência física e cultural da população 

negra (NASCIMENTO, 1980, p. 255). 

Sobretudo depois de abolida a escravidão, o quilombismo assume distintos 

modelos de organizações com finalidades diversas. Refere-se às associações, 

irmandades, confrarias, clubes, grêmios, terreiros, centros, tendas, afoxés, escolas de 

samba, blocos carnavalescos, entre outras organizações que se constituem quase 

sempre em processos de negociação política com a sociedade dominante. Apesar de 
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Abdias Nascimento nomear essas organizações como quilombos legalizados, vale 

ressaltar os intensos embates travados por esses grupos para serem aceitos 

socialmente pelo sistema dominante e firmarem seus espaços na sociedade brasileira. 

Independente das aparências e objetivos declarados, de sua legalização ou 

não, todas as organizações preenchem uma importante função social para a 

comunidade negra, que é o sustento da continuidade africana no Brasil, formando 

“uma unidade, uma única afirmação humana, étnica e cultural, a um tempo integrando 

uma prática de libertação e assumindo o comando da própria história” 

(NASCIMENTO, 1980, p. 255). É a esse complexo de significações, a “práxis afro-

brasileira”, que se denomina quilombismo. 

Com o passar dos anos, os modelos políticos e ideológicos da negritude e do 

quilombismo ampliaram sua penetração social, o que pode ser demonstrado  

em sua incorporação a experiências socioculturais diversas. Em seus significados  

de libertação e autoafirmação, a negritude e o quilombo foram associados a  

práticas sociais que vão desde o uso de penteados que valorizam atributos fenotípicos 

até manifestações culturais e religiosas de origem afro-brasileira. Essa associação 

não só integra discursos políticos e ideológicos às práticas sociais, como as 

potencializa socialmente. 

Por estarmos voltados ao estudo dos processos comunicacionais dentro das 

práticas culturais, é essencial desde já abordamos essa articulação. Ao falar sobre os 

terreiros do início do século XX, Sodré (1988) traz contribuições relevantes a esse 

entendimento. Em um período no qual se tentava criar uma cultura nacional após a 

Revolução de 1930, consolidar uma identidade cultural própria e fixar-se no território 

brasileiro era uma questão política crucial para o negro. Por intermédio do resgate das 

origens culturais e da valorização da África, as práticas mítico-religiosas 

operacionalizavam não só a construção de uma identidade étnico-grupal, como 

oportunizava relacionamentos vitais para a sobrevivência dos cultos (SODRÉ, 1988, 

p. 66). 

Ao atrair elementos externos à comunidade negra, as práticas mítico-religiosas 

cooptavam aliados com trânsito no universo de poder branco capazes de dar proteção 

aos cultos contra ações repressivas do Estado.  A perseguição era recorrente quando 

se tratava da cultura afro-brasileira. Assim como as expressões religiosas, 

manifestações de matriz afro-brasileira como o samba e a capoeira foram 
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historicamente reprimidas antes de se tornarem importantes referências culturais do 

Brasil em todo o mundo. 

Na capoeira, a estratégia de aproximação interétnica se repete na atuação de 

Manoel dos Reis Machado, conhecido como Mestre Bimba, criador da capoeira 

regional baiana. Em Salvador, Bimba ensinava a capoeira nas casas de pessoas 

abastadas, o que lhe rendeu vantagens para superação do estigma social vinculado 

à capoeira, assim como na superação das estratégias repressivas do Estado. Da 

mesma maneira que os cultos guardavam na religiosidade a construção de uma 

identidade étnico-grupal, o mesmo se pode dizer da capoeira. Por trás de sua 

musicalidade, ritmo, ginga e movimentos que o caracterizam como prática cultural 

afro-brasileira, a capoeira funciona como sistema de representação de um grupo, de 

uma identidade eminentemente negra que ecoava tanto criativamente quanto 

politicamente no universo social. 

Nos anos 1970, com o fortalecimento do movimento negro organizado, as 

práticas culturais criam uma conexão mais estreita com a negritude enquanto 

manifestação política da identidade e cultura negra. Do samba vem a contribuição do 

Grêmio Recreativo de Arte Negra Escola de Samba Quilombo, criado por Antônio 

Candeia Filho em 1975, quando os desfiles carnavalescos ganhavam contornos de 

espetáculo, atraindo interesses comerciais e turísticos. Esse processo desagradou 

Candeia, na época já figura importante do samba e da tradicional escola de samba 

Portela.  

Para o sambista, os passistas, ritmistas, compositores, baianas, “artistas natos 

do barracão”, tiveram seu papel reduzido frente a artistas plásticos, cenógrafos, 

coreógrafos, figurinistas profissionais, os chamados “carnavalescos”, o que 

representava, nas palavras de Candeia, uma inversão de valores que estava matando 

a arte popular brasileira (CANDEIA; ISNARD, 1978, p. 70). 

Da percepção de desrespeito às origens do samba e dos desfiles 

carnavalescos, Candeia cria o Quilombo, instituição nascida com a pretensão de 

funcionar tanto como escola de samba quanto como um centro de pesquisas sobre 

arte negra com o objetivo de resgatar as tradições culturais afro-brasileiras 

(BUSCÁCIO, 2015). No centro da organização do Quilombo e de sua proposta estava 

a figura do negro, sem o qual Candeia e Isnard (1978, p. 5) afirmam não poder ser 

possível falar em samba e em tantas outras manifestações culturais. 
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Enquanto isso, no bloco carnavalesco Ilê Ayê, fundado em 1974 em Salvador, 

a negritude, em sua representação e significado, se expandiu e se projetou tanto na 

experiência cultural proporcionada pelo grupo, construído nas referências musicais e 

religiosas afro-brasileiras, quanto em seu discurso, voltado para a afirmação da beleza 

negra e do orgulho de ser negro. Um dos fundadores do bloco, Antônio Carlos dos 

Santos, o Vôvô do Ilê, relembrou em entrevista que não bastava ser negro para 

participar do Ilê Ayê, era preciso se assumir como tal. “Assim fizemos com que um 

grande número de negros e negras começassem a assumir a sua negritude”3. 

Se antes eram vistos apenas trabalhando como tocadores e carregadores de 

alegoria, os negros assumiram um papel de protagonismo em um carnaval que os 

excluía de suas festividades. O Ilê Ayê é especialmente marcante para 

demonstrarmos que a construção dessa identidade negra só estará completa em sua 

projeção, quando o negro partilha seu rosto próprio e exerce sua comunicação com o 

mundo.  

Organizados em torno de práticas conectadas com o quilombismo e a 

negritude, esses grupos culturais negros, como os terreiros, as academias de 

capoeira, as escolas de samba e os blocos carnavalescos, para ficar nos exemplos 

citados, representam não só a resistência afro-brasileira, mas a tomada do controle 

da própria história, uma libertação subjetiva (DOMINGUES, 2005, p. 17).  

É sob o ponto de vista dessa libertação subjetiva, intimamente vinculada aos 

modelos do quilombismo e da negritude, que miramos a compreensão dos processos 

pelos quais comunidades camponesas se organizam como grupos étnicos e se 

autorreconhecem remanescentes dos quilombos. 

 

3.4 Etnogênese 

 

Ao contrário da suposta generalização que a categoria jurídica de 

remanescentes dos quilombos possa sugerir, nem sempre as comunidades têm suas 

origens nos quilombos constituídos durante a escravidão. Na verdade, como  

ressalta a historiadora Hebe Mattos (2006), a reivindicação identitária das 

comunidades rurais se origina, a princípio, nas demandas por garantia de direitos à 

posse coletiva de terras, uma pauta que teve apoio de atores da sociedade civil como 

                                                           
3 Depoimento extraído do minidocumentário “Que Bloco é Esse?”, produzido em 2012 pela Petrobras. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=w6yayr0WHA4. Acesso em abril de 2018. 
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a Pastoral da Terra da Igreja Católica, movimento negro organizado e Associação 

Brasileira de Antropologia.  

Apesar dessa ponderação, Mattos (2006) lembra que há nessas comunidades 

rurais uma origem identificada no campesinato constituído por escravizados libertos e 

seus descendentes, sobretudo no período de desagregação do sistema escravista. Os 

contextos de organização identificados em muitos desses agrupamentos atestam a 

existência de uma coletividade constituída no processo de transição do pós-abolição, a 

exemplo dos sobrenomes que atravessam gerações, da ocupação histórica do território 

e da rede de parentesco que referencia o pertencimento ao grupo. 

Assim, mesmo que originada no campesinato formado por escravizados 

libertos e não nos quilombos dos escravizados fugitivos, essa ancestralidade escrava 

é um dos vetores que permite a reivindicação da identidade quilombola. Em favor 

dessa visão, é fundamental considerarmos os significados adquiridos pelo quilombo, 

bem identificados na redefinição que Abdias Nascimento deu ao termo. O quilombo 

não seria significado de escravizado fugido, mas de reunião fraterna e livre, 

solidariedade, convivência, comunhão existencial (NASCIMENTO, 1980, p. 263). 

Construído na atuação de uma intelectualidade negra em um contexto urbano, 

as ideias propostas nos modelos da negritude e do quilombismo vieram a encontrar 

as comunidades negras das zonas rurais durante as discussões sobre a Constituição 

de 1988, que oficializaria a criação das comunidades remanescentes dos quilombos. 

O agenciamento dessa categoria jurídica como símbolo ou metáfora da resistência 

negra e sua aplicação no contexto rural só seria possível graças ao encontro dos 

movimentos sociais urbano e rural (ARRUTI, 2016).  

Em sua militância pela regularização de territórios de uso comum, os movimentos 

camponeses percebem que sua ancestralidade escrava pode deixar de ser vista como 

estigma para ser fonte para a conquista de direitos. Arruti (2016) explica que o encontro 

do rural com o urbano se viabiliza na articulação dos movimentos camponeses dos 

estados do Maranhão e do Pará, na década de 1980, unindo a militância católica, em 

especial da Pastoral Negra, e jovens recém-migrados de suas comunidades rurais para 

as capitais de São Luiz e de Belém. Ali, nos “encontros de consciência negra”, mais do 

que a mobilização do quilombo enquanto metáfora de resistência negra, se articulava 

“uma releitura camponesa do conceito de quilombo, que passava a traduzir a história viva 

das lutas específicas de cada comunidade” (ARRUTI, 2016, p. 242). 
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Enquanto a Constituição de 1988 oficializava a criação dos remanescentes dos 

quilombos, dentro das comunidades rurais o pertencimento a essa categoria jurídica 

era construído na articulação das histórias e realidades locais com os modelos 

ideológicos da negritude e do quilombismo. Portanto, a construção dessa nova 

identidade não se realiza em um vazio identitário, mas está calcada em uma 

experiência prévia de desrespeito, um estigma social sempre lembrado pela 

sociedade circundante e que as comunidades procuram inverter, tornando positivas 

suas marcas históricas de diferença e pertencimento, processo tem em seu núcleo o 

uso discursivo da negritude e do quilombismo. 

No momento em que reivindicam a inserção na categoria jurídica de 

remanescentes dos quilombos, as comunidades constroem uma nova representação 

coletiva de sua identidade, em um processo que reconhecemos no conceito de 

etnogênese. Na definição de Gerald Sider (1976), se o etnocídio é o extermínio de um 

estilo de vida, a etnogênese seria a construção fraternal da autoconsciência de uma 

identidade coletiva para fins políticos perante um Estado opressor. Com a devida 

ressalva, no caso dos quilombolas, que o grupo étnico não se impõe contra o Estado, 

mas negocia sua inserção em uma categoria jurídica criada institucionalmente como 

forma de garantir seus direitos. 

Ao ampliar a proposta conceitual, Miguel Alberto Bartolomé (2006) propõe o 

uso da etnogênese para analisar os processos de emergência social e política de 

grupos socialmente excluídos. “Nesse sentido, a etnogênese apresenta-se como 

processo de construção de uma identificação compartilhada, com base em uma 

tradição cultural preexistente ou construída que possa sustentar a ação coletiva” 

(BARTOLOMÉ, 2006, p. 43). Entretanto, importante destacar que, na visão do 

antropólogo mexicano, a construção de uma identidade pelos grupos excluídos não 

pode ser espelhada em perspectiva instrumental, como invenção interessada para 

consecução de objetivos. 

A construção de uma ideologia de base étnica implica um regresso ao passado 

para se edificar uma nova relação dentro da realidade que se vive. Embora 

fragmentada e dilapidada pela colonização e depois pelas ideologias civilizatórias, a 

história das populações que reivindicam reconhecimento aparece como chave para 

se reconstituir uma identidade coletiva em novos termos. No entanto, não há lugar 

para desengano. A inversão da identidade estigmatizada e subalternizada não é 
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processo simples, requerendo a contestação dos preconceitos que flutuam no entorno 

social opressor, o que vale mesmo em se tratando de uma luta por reconhecimento 

travada dentro de uma categoria étnica criada pelo Estado e sob os trâmites 

burocráticos estatais. 

A opressão histórica da população negra no Brasil não pode ser facilmente 

reparada por leis. A garantia de direitos na Constituição de 1988 é um importante 

avanço, no entanto as reivindicações identitárias ultrapassam a questão do alcance 

dos direitos. A etnogênese envolve a perseguição de uma dignidade perdida, em um 

processo que não pode desconsiderar os efeitos possibilitados pelas ideologias e 

afetos, conforme destaca Miguel Alberto Bartolomé (2006). 

As ideologias abrem a oportunidade de produção de novas consciências 

possíveis, podendo proporcionar experiências existenciais determinantes para os 

grupos em seu relacionamento com o mundo. Em sua releitura dos modelos 

ideológicos do quilombismo e da negritude, os movimentos camponeses vivenciam 

novos modos de enxergar a si mesmos e as comunidades às quais pertencem, 

invertendo as percepções sobre sua condição enquanto indivíduos e grupos. Da 

mesma maneira, os afetos envolvidos nos caminhos possíveis da consciência dessas 

populações de camponeses negros não podem ser reduzidos ao instrumentalismo. 

Não se pode esquecer que a defesa de um pertencimento social pode levar as 

pessoas a extremos insuspeitos, carregando de afetividade sua luta por 

reconhecimento (BARTOLOMÉ, 2006, p. 56). 

Perante essas considerações, os processos de etnogênese precisam ser 

acolhidos em seus sentidos étnico e ético. A construção da identidade e enunciação 

da diferença não se encerram na exibição de sinais diacríticos que validam um 

reconhecimento étnico. Trata-se de “reconstruir um pertencimento comunitário que 

permita um acesso mais digno ao presente” (BARTOLOMÉ, 2006, p. 57). A 

emergência de uma nova dignidade, alicerçada em uma identidade atravessada pelos 

referenciais da negritude e do quilombo, propicia aos quilombolas a construção de 

novos sentidos existenciais e horizontes para se pensar futuros possíveis.  

A dignidade mencionada por Bartolomé (2004) inclui não só o reconhecimento 

retórico de uma condição humana compartilhada e aferida com base em sua 

aproximação ou distanciamento do modelo identificação disponibilizado pelo Estado. 

O alcance dessa dignidade só se realizará quando a partilha existencial quilombola 
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for reconhecida em sua diversidade sensível, “de sua liberdade de se interrogar 

singular e diversamente sobre o seu próprio destino” (SODRÉ, 2006, p. 14). 
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4 COMUNICAÇÃO E IDENTIDADE: À PROCURA DO COMUM 

 

 Assim como ajudou a explicar o fenômeno social do autorreconhecimento 

quilombola, a identidade representa o ponto de partida para enxergamos as 

comunidades sob a ótica da comunicação. Perante o desafio de identificar esses 

discursos identitários, observamos nas práticas culturais uma das principais formas 

de expressão desses grupos. Ao em vez de meios de comunicação de massa e 

aparatos técnicos, privilegiamos, em perspectiva comunicacional, corpos e os jogos 

com os quais os quilombolas partilham sua existência com o mundo. Para este 

capítulo, o que propomos é iluminar os caminhos teóricos para a análise 

comunicacional dessas manifestações da cultura. 

A abordagem comunicacional que sugerimos se inicia pelo corpo. De notável 

importância nas práticas culturais de ascendência africana, o corpo se constitui, para 

os estudos da comunicação, como nossa mídia primária, conforme apontado pelo 

alemão Harry Pross e ratificado por Norval Baitello. Inseparável da consciência e em 

constante diálogo com os contextos que o rodeiam, o corpo tem sua existência 

recoberta por diferentes significados e sentidos. É nessa perspectiva que o elegemos 

como uma das principais instâncias a ser considerada para descortinar a comunicação 

que se estabelece nas práticas culturais.  

Se podem funcionar como mídia individualmente, quando inseridos em 

atividades coletivas, os corpos intensificam sua comunicação com o mundo, 

principalmente no momento em que estão envolvidos no fenômeno social e cultural 

denominado jogo. É o ponto onde partimos para a abordagem da transição do corpo 

individual para o coletivo, que alavancado pelo jogo mostra sua capacidade de gerar 

espaços, ou melhor, territórios comunicacionais onde a identidade se manifesta de 

modo explícito. Portanto, ponto crucial para investigarmos a conexão da comunicação 

com a identidade. 

Ao mesmo tempo, os corpos e jogos não podem ser enxergados 

exclusivamente sob a ótica da comunicação objetiva da identidade. Sem esquecer da 

ruptura subjetiva que engendram esses processos comunicacionais, no fechamento 

deste capítulo, recorremos aos estudiosos da semiótica da cultura para compreender 

a constituição das comunidades remanescentes dos quilombos em sua profundidade 

simbólica. Trata-se dos modos como esses grupos reconfiguram seus vínculos e 

instituem novos sentidos existenciais, que por sua vez encontram nas práticas 
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culturais seus meios não só de expressão, mas sobretudo de partilha intersubjetiva 

de suas maneiras de se relacionar com o mundo. 

 

4.1. Quando identidade e comunicação se encontram 

 

O que aproxima a comunicação da identidade? Foi com esse questionamento 

que nos lançamos a tentar compreender as possibilidades comunicacionais contidas 

no processo de emergência das comunidades remanescentes dos quilombos. O 

indício elementar para a aproximação da comunicação e da identidade está na própria 

constituição dos grupos quilombolas, antes identificados simplesmente como 

comunidades rurais que se diferenciavam das vizinhas a princípio pelo traço étnico de 

seus moradores. Embora compartilhem histórias parecidas sobre suas formações, 

que em muitos casos tiveram como momento fundador a desagregação do sistema 

escravista, essas comunidades não se reconheciam, nem eram reconhecidos como 

quilombolas em suas trajetórias históricas. 

Isso pressupõe que a identidade quilombola nunca foi um fato fixo, uma 

essência histórica desses grupos. Na verdade, é resultado de uma construção 

discursiva. Como já detalhamos, a palavra quilombo teve seus significados 

historicamente alterados à medida em que era apropriado por diferentes agentes e 

inserido em distintos sistemas de representação. Em suas origens africanas, foi um 

modelo de instituição guerreira compartilhado por determinados povos; no período 

escravista, foi uma categoria aplicada pelo poder colonial para classificar os grupos 

constituídos na fuga de escravizados; no contexto de fortalecimento do movimento 

negro organizado, foi símbolo de resistência e valorização da identidade negra; e 

precedido do indicativo “remanescente”, foi transformado em categoria jurídica pelo 

Estado brasileiro. 

Ao discorrer sobre a construção do sujeito social, Vera Veiga França (2001,  

p. 4) atenta que: “Nós nos damos a conhecer, dizemos quem somos - e nos 

construímos e reconhecemos enquanto tais - através dos discursos que proferimos”. 

O que queremos dizer é que as identidades são produtos de discursos que tornam 

viável a projeção dos diversos modos de existência dos sujeitos na vida social. 

Entretanto, a construção da identidade só estará completa com a realização de sua 
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comunicação com o mundo, de onde surge outro questionamento: como 

comunicamos a nossa identidade para o mundo? 

Para Muniz Sodré (2014), comunicar está relacionado ao ato de pôr em comum, 

condição possibilitada pela organização do vínculo a ser partilhado. Opera-se, 

portanto, nas mediações simbólicas, não exclusivamente operadas por aparatos 

técnicos, mas estendidas aos infindáveis modos de relacionamento com o mundo por 

meios dos quais produzimos sentido e compartilhamos significados, universo que 

inclui até mesmo nosso repertório gestual. A ampliação das mediações simbólicas nas 

quais se originam os processos comunicacionais é intencional da nossa parte por ser 

especialmente útil para estudarmos a comunicação da identidade quilombola. 

Quando falamos em comunicação de identidades, é preciso primordialmente 

diferenciar a situação de nações e grupos sociais menores como os remanescentes 

dos quilombos, sobretudo do ponto de vista dos recursos de comunicação que dispõe 

para construir seu sistema de representação e narrativizar seus discursos identitários. 

Enquanto que nas nações as inscrições simbólicas que sustentam a identidade 

nacional circulam socialmente por meios de comunicação de massa, os grupos 

étnicos têm uma condição modesta na criação dos fluxos comunicacionais para suas 

produções discursivas. 

A comparação serve para mostrar que independentemente das condições e 

recursos para se comunicar a identidade, a reivindicação por reconhecimento requer 

a materialização das experiências e seu compartilhamento simbólico. Desde a 

escravidão, as práticas culturais representaram o refúgio existencial da população 

negra na recriação de seus modos de pensar e viver. Foi na persistência de suas 

matrizes culturais que os povos escravizados e seus descendentes negociaram sua 

continuidade simbólica perante as violações da sociedade. A história dessa 

sobrevivência, como já citamos nas passagens sobre cultos religiosos, samba, 

capoeira e blocos carnavalescos, é permeada por negociações que culminaram em 

perdas e ganhos. 

O que esse breve resgate histórico explica é que a cultura, materializada nesse 

conjunto de práticas sociais significantes, funcionou historicamente como recurso para 

a partilha simbólica da população africana e afro-brasileira, sendo consequentemente 

onde realizam sua comunicação com o mundo. Os grupos étnicos rurais vivenciam 

experiências similares aos grupos urbanos quanto ao uso das práticas culturais em 



58 
 

 
 

seus relacionamentos com a sociedade circundante, experiências que se fortalecem 

no contexto de criação das comunidades remanescentes dos quilombos. 

As reflexões suscitadas até aqui indicam caminhos sobre a constituição dessa 

categoria jurídica como núcleo da luta por reconhecimento, tendo como discursos 

norteadores as ideologias da negritude e do quilombo. Entretanto, não esclarecemos 

satisfatoriamente a materialização dessa identidade, sua dimensão comunicacional, 

ponte que conecta os discursos de seu polo irradiador. Embora a questão possa ser 

elucidada por outros caminhos, escolhemos as práticas sociais para explicar os 

processos comunicacionais por meio dos quais as comunidades demarcam suas 

fronteiras simbólicas. 

Os referenciais culturais dos grupos funcionam como símbolos na produção de 

uma alteridade permeada por novos significados. Para compreender essa construção 

diferenciamos antes de tudo as funções da identidade e das manifestações culturais 

nesse processo. Enquanto a identidade se constitui como núcleo do discurso, são as 

manifestações culturais que levarão esse discurso adiante e sustentarão o processo 

de etnogênese dos grupos. Sendo assim, os discursos que atravessam a emergência 

identitária e sua construção ideológica são indexados a esses repertórios culturais. 

Nessa perspectiva, é natural que as práticas sociais utilizadas como símbolos 

sofram um rearranjo em seus significados a partir da produção de novos signos. De 

acordo com Manuela Carneiro da Cunha (2003, p. 239), isso ocorre porque o 

significado de um signo não é intrínseco, mas função do discurso em que se encontra 

inserido e de sua estrutura, de modo que ao serem mobilizados na construção da 

identidade étnica, os elementos culturais agenciados para sustentar o discurso da 

identidade têm seu sentido alterado pela simples condição de estarem encaixados em 

um novo contexto.  

Assim, o que é agenciado como tradição, se manifesta nesse novo contexto 

atravessado pela ideologia. Para além de enfatizarem a singularidade étnica do grupo, 

esses conteúdos culturais estão carregados de sentidos que exprimem as novas 

maneiras da comunidade enxergar a si mesma e se relacionar com a sociedade 

circundante. Dessa vez, ao em vez de estigma, entra em cena a autoafirmação. A 

capacidade de serem ressignificados revela a dinamicidade dos sistemas culturais, 

que projetados sobre novas realidades, podem se converter em símbolos compatíveis 
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com a luta por reconhecimento quilombola e carregar as mensagens que essa 

ideologia étnica enseja. 

A bem da verdade, parecemos estar perante duas situações de abertura que 

confluem no contexto da etnogênese quilombola. Uma delas diz respeito aos grupos 

étnicos, que por incorporarem a dinamicidade inerente à produção da identidade e 

diferença, se apresentam como categorias caracterizadas, como explica Arruti (2014), 

pela abertura ao múltiplo agenciamento simbólico, oferecendo-se como uma espécie 

de recipiente organizacional capaz de absorver diversos conteúdos. Isso ajuda a 

explicar a inserção de discursos políticos e ideológicos na constituição de grupos, 

mesmo que inseridos em categorias jurídicas criadas pelo Estado. 

A outra situação de abertura está nas práticas culturais. Se a constituição dos 

grupos étnicos permite a absorção de conteúdos diversos, a cultura igualmente 

cumpre essa função, se estabelecendo para tal fim como “conjunto de repertórios 

aberto a empréstimos e transferências de sentido” (SODRÉ, 1999, p. 140). Essa 

característica permite a construção de novos significados e interpretações das 

práticas culturais, que se se apresentam como peças-chave para as estratégias 

comunicacionais nas quais a afirmação identitária se ancora. 

Abertas a reconfigurações, as práticas culturais podem ter alterados seus 

estatutos dentro das comunidades. Isso porque ampliam seus significados, 

dependendo dos discursos e símbolos aos quais recorrem, transpassando seu usos 

cotidianos para assumir a condição de referencial identitário, que ao mesmo tempo 

incorpora um potencial uso político. Nesse processo, além de apreender novos 

conteúdos, as manifestações culturais alteram seus formatos. 

Para Bartolomé (2006, p. 58), ao se ressignificarem para sustentar a 

reprodução das identidades étnicas, as características culturais assumem o papel de 

emblemas, que combinam a capacidade de serem compartilhadas simbolicamente 

pela coletividade e de serem base para a construção de novos sentidos de existência 

individual e coletiva. O antropólogo mexicano define os emblemas identitários como 

“traços materiais ou ideológicos, próprios ou apropriados, que indiquem explicitamente 

a identidade de seus possuidores” (BARTOLOMÉ, 2006. p. 55). 

Embora relevante, a concepção dos emblemas identitários não dá conta da 

totalidade do papel dos repertórios culturais no processo. Isso porque as práticas 

sociais comunitárias não podem ser enxergadas exclusivamente como traços 



60 
 

 
 

diacríticos de uma identidade. Como vimos, os elementos culturais estão carregados 

de novos significados e sentidos extraídos de uma estrutura discursiva construída 

ideologicamente na reivindicação de uma nova dignidade, representada no 

autorreconhecimento quilombola.  

A reconfiguração das práticas culturais torna essas manifestações fontes de 

processos comunicacionais que criam consensos coletivos em torno de identidades, 

as materializando simbolicamente. O cerne da configuração das práticas culturais 

como comunicadoras da diferença está principalmente na capacidade dessas práticas 

sociais em gerar vinculação, entendida aqui como estratégia instituidora da essência 

do processo comunicacional (SODRÉ, 2006). 

A vinculação não é o mero estar juntos, um aglomerado de individualidades. É 

a partilha existencial alcançada na produção de um elo simbólico e material 

(BAITELLO, 1999). Quando estabelecida a vinculação com esses traços, pode-se 

falar na criação de um comum, uma sintonia sensível que harmoniza o diverso 

(SODRÉ, 2006). Com isso, enaltecemos a importância de captar os discursos e 

símbolos vinculativos agenciados simbolicamente pelas manifestações culturais 

quilombolas. É onde apreendemos essas práticas em plena estruturação 

comunicacional. 

O lançamento de um olhar comunicacional para as práticas sociais quilombolas 

acontece na confluência das instâncias das representações sociais e das mediações, 

dentro de uma concepção de que a comunicação se constitui no processo em que 

representações são produzidas, trocadas e atualizadas no campo das relações, onde 

os sujeitos interlocutores produzem, se apropriam e atualizam permanentemente os 

sentidos que moldam seu mundo (FRANÇA, 2004, p. 23). Se a comunicação está 

nesse processo constitutivo, o olhar se volta exatamente para as engrenagens dessa 

construção simbólica.  

Para esclarecer as engrenagens com que se opera a construção da identidade 

dos grupos étnicos, é preciso ter claros os papéis exercidos pelos agentes particulares 

envolvidos. No caso das comunidades remanescentes dos quilombos, temos o 

Estado, o movimento negro organizado e os quilombolas, estes últimos atores 

centrais, responsáveis pela produção dessa reconfiguração simbólica no cotidiano de 

suas comunidades e no relacionamento com a sociedade envolvente. 
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Entretanto, essa abordagem comunicacional se mostraria insuficiente sem a 

análise das práticas sociais em si. Afinal, são essas manifestações que tornam 

verossímeis as experiências de construção identitária e que portanto, transmitem os 

significados das representações sociais. Como já vimos, são inúmeras as atividades 

que podem exercer essa função. No que se refere aos grupos quilombolas, 

direcionamos atenção às manifestações lúdicas, como danças, músicas, lutas e 

brincadeiras, por entendemos que tais práticas culturais apresentam uma diversidade 

de códigos comunicativos a serem decifrados. Quando inseridas em espaços de 

reivindicação identitária, atravessados por discursos pautados pela exaltação da 

negritude e do modelo de resistência do quilombo, essas atividades, assim como seus 

elementos, se reconstroem simbolicamente e constituem um campo de riqueza 

instigante para a abordagem comunicacional. 

 

4.2 Corpo, cultura e comunicação 

 

Enquanto lugar de inscrição das representações sociais, o corpo não pode ser 

considerado objeto inerte, uma simples materialidade física mediadora do contato da 

consciência com o mundo. Na perspectiva que adotaremos, dissolve-se a polaridade 

que opõe corpo e mente. Na verdade, corpo e consciência se articulam e se 

relacionam, nos movendo para o entendimento da corporeidade humana como 

fenômeno social e cultural (LE BRETON, 2006, p. 7). Afinal, nossa existência, portanto 

nossa consciência, é corpórea. 

O corpo é a instância onde a nossa relação com o mundo é construída, estando 

sujeito aos contextos sociais e culturais nos quais está inserido, mas também se 

moldando a partir deles. Com seu corpo inseparável da consciência, o indivíduo 

constitui sua corporeidade nos sistemas simbólicos que compartilha, abraçando o 

universo social e cultural que lhe imprime sentidos e valores (LE BRETON, 2006,  

p. 8). Entretanto, nem sempre o espaço sociocultural permite liberdade ao indivíduo 

para elaborar sua corporeidade. 

Na escravidão, o corpo não só é arrancado de seu contexto sociocultural na 

África, bem como é cerceado de sua liberdade nas Américas, onde acaba violentado 

tanto física quanto simbolicamente. Uma das expressões mais significativas dessa 

violação foi a instituição da raça como indicador de classificação, processo no qual a 
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sociedade colonial elege os traços fenotípicos, sobretudo a cor da pele, como códigos 

de identificação. Inseridos na categoria de negros, os escravizados tiveram suas 

características físicas associados a valores negativos e consequentemente a um lugar 

inferior na hierarquia social.  

Ao mesmo tempo que neutraliza as diferenças dos povos escravizados, a 

classificação racial cria um corpo coletivo imaginado enquadrado em uma raça.  

Para David Le Breton (2006, p. 72), o racismo é derivado desse imaginário do corpo. 

No processo de discriminação, só se atenta para os traços identificáveis dos 

indivíduos e se cria uma versão retificada do corpo. Na imaginação do racista, os 

membros de uma coletividade racial se resumem aos seus corpos. O ser do indivíduo 

é reduzido à sua aparência física. No caso do racismo contra os escravizados negros, 

à cor da sua pele. 

Como já observamos em Barros (2010), as noções de “negro”, “africano” e 

“escravo” eram pilares do arcabouço ideológico no qual se firmava e sustentava  

o sistema escravista. Essa estrutura ideológica produzia verdadeiros abismos 

identitários nas consciências dos povos colonizados, dos donos daqueles corpos 

“negros”, “africanos” e “escravos”. O escravizado tem a imagem de seu corpo  

refletida em representações negativas, o que resulta na construção de uma  

identidade negativa.  

Apesar de aplicada pelo colonizador, essa identidade negativa, conforme o 

antropólogo Kabengele Munanga (2005, p. 1), “acabou sendo introjetada, interiorizada 

e naturalizada pelas próprias vítimas da discriminação racial”. A imagem depreciativa 

imposta historicamente ao negro afeta profundamente a autoestima do indivíduo de 

pele escura, de maneira que “no mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades 

na elaboração de seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é unicamente uma 

atividade de negação” (FANON, 2008, p. 106). 

Na representação europeia do homem universal, não há espaço para o 

indivíduo de pele negra, condenado à invisibilidade e desprovido de valor histórico nos 

discursos sociais. Embora abolida a escravidão no Brasil, se manteve a estrutura 

ideológica que condena o negro a ser socialmente invisível, desta vez travestida em 

estratégias discursivas como a miscigenação e a democracia racial. 

Entretanto, da mesma maneira que é codificado por uma história pregressa, o 

corpo grava sua própria história no contexto sociocultural em que está inserido. 
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Enclausurado em uma identificação racial que o molda dentro de regras éticas e 

estéticas discriminatórias, o corpo negro, inseparável da consciência, elabora fugas e 

se reconstrói em sua resistência. Essa resistência pode ser identificada em atos 

cotidianos como a manipulação do cabelo. Em sua pesquisa em salões étnicos de 

Belo Horizonte, Nilma Lino Gomes (2003, p. 8) analisa essa questão, discutindo que 

a depender do estilo de penteado e do sentido que lhe é atribuído pela sociedade, o 

cabelo pode ser usado tanto para camuflar o pertencimento étnico, quanto para 

reconhecer e valorizar o mesmo.  

Distante de ser mero dado biológico, o cabelo se mostra inseparável da 

discussão sobre a relação do sujeito de pele escura com a identidade negra, 

configurando-se como mediador simbólico de complexos processos identitários 

vivenciados. No universo cultural, o cabelo pode ser equiparado a um emblema 

identitário (BARTOLOMÉ, 2006), suporte simbólico da identidade negra em tudo que 

esse ato representa socialmente. Assim, o corpo funciona como signo e linguagem, 

mediando a representação social e gerando processos comunicacionais. 

Para o alemão Harry Pross, o corpo é o ponto de partida e chegada da 

comunicação (PROSS, 1971, apud BAITELLO, 2001). Em analogia ao âmbito social 

primário, em que se dão os primeiros meios de entendimento, o corpo é classificado 

como nossa mídia primária (BETH; PROSS, 1990).  Essa percepção pode se dar em 

processos de comunicação que vão desde expressões faciais e gestos até a 

movimentação coletiva de pessoas como em uma passeata, em que os indivíduos 

ocupam as ruas e utilizam seus corpos para comunicar seus descontentamentos e 

reivindicações. Se o corpo carrega informações, suas múltiplas linguagens criam 

condições para a interação dos seres humanos. 

Entretanto, criaram-se ao longo da história aparatos capazes de amplificar o 

alcance da comunicação da mídia primária (BAITELLO, 1999). Dessa maneira, 

podemos citar pinturas corporais, máscaras, vestimentas, instrumentos musicais, 

escrita e uma infinidade de elementos que prolongam ou substituem as mensagens 

do corpo como mídia secundária. Quando os aparatos são usados em ambos  

os lados do processo de comunicação, por emissor(es) e receptor(es), fala-se em 

mídia terciária, categoria em que estão inclusos aparelhos como telefone, televisão, 

fax e rádio. 
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Apesar da evolução tecnológica dos meios e da ampliação das possibilidades 

de comunicação, é na demarcação espacial chamada corpo que estão as raízes de 

todo processo comunicacional. A base primeira da comunicação, como quando nasce 

um bebê, que em seu momento inicial no mundo estabelece seus primeiros vínculos 

se utilizando das linguagens que emanam de seu corpo, como a respiração, a 

temperatura, os sons, os gestos, entre outras expressões corporais (BAITELLO, 

1999). 

A comunicação é compreendida nessa perspectiva como vínculo, a ponte que 

conecta espaços, tanto materialmente quanto simbolicamente. Na concepção de 

Baitello (2008, p. 100), comunicar-se é criar esses ambientes de vínculos, que por sua 

vez precedem de atmosferas afetivas. Do afeto se instaura a atividade vinculadora, 

não se tratando de uma troca de informação em seu sentido funcional. Na geração do 

vínculo está em jogo uma complexidade e potencialidade simbólica que viabiliza, no 

corpo, a ascensão de uma nova dignidade.  

Ao tratarmos o processo comunicacional como ambiente, consideramos as 

relações e significados que o elemento analisado estabelece com seu entorno, como 

mostramos no uso do corpo negro. Como raiz do processo comunicacional, o corpo e 

suas linguagens podem ser estudados em uma diversidade de relações nas quais são 

produzidos e estabelecidos diferentes sentidos, o que só é possível em seu diálogo 

com a cultura que o rodeia. 

Na visão de Yuri Lotman e Boris Uspenski (1978), a cultura pode ser explicada 

como um mecanismo de organização e preservação da informação na consciência da 

comunidade. A cultura se apresenta, portanto, como sistema de simbolização, sendo 

assim inseparável da linguagem. As linguagens do corpo do bebê fazem sentido e 

adquirem significados dentro de um sistema de simbolização que permite sua 

interpretação. Assim como suas linguagens, ao longo da história humana, os próprios 

corpos, em seus traços biológicos, passaram a ocupar lugares distintos em diferentes 

contextos culturais. 

Se pensarmos o corpo como meio de comunicação, subentendemos sua 

capacidade de armazenar, produzir e veicular informações. Trata-se, para fins de 

análise, de um texto. Em seu estudo sobre a criação da obra artística, Yuri Lotman 

(2003) identificou no texto propriedades de uma pessoa com intelecto altamente 

desenvolvido, sobretudo quando esse texto se mostra capaz de entrar em relações 
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complexas com o contexto cultural circundante e o público leitor, condensando 

informações e adquirindo memória. 

Como observamos, o corpo negro, em sua simples existência, carrega não  

só traços biológicos que o caracterizam, mas informações produzidas em sua 

intersecção com o contexto que o rodeia, constituindo-se um sistema complexo  

de textos e signos, que por sua vez se mostraram mutáveis no decorrer da história. 

Assim como o texto da obra artística abordado por Lotman (2003), o corpo negro 

congrega capacidades tanto de transmissão quanto de transformação e geração de 

novas mensagens. 

Enquanto isso, Ivan Bystrina (1996, p. 4) define os textos como complexos de 

signos com sentido que preenchem primordialmente uma função comunicativa, de 

informar, mas que integram ao seu repertório funções estéticas, emotivas e 

expressivas. Na classificação do semioticista, os textos podem ser: instrumentais, 

aqueles produzidos para atingir objetivos técnicos e cotidianos; racionais, que são 

relacionados a textos lógicos, matemáticos e das ciências naturais; e 

imaginativos/criativos, como mitos, rituais e obras de arte. 

Das categorias apresentadas, destacamos os textos imaginativos/criativos, por 

serem os que garantem não só a sobrevivência material, mas psíquica dos indivíduos. 

Isso implica sua conexão com a cultura, entendida como sistema de símbolos no qual 

se organizam um conjunto de atividades que têm como núcleo a criatividade humana. 

Se partirmos da visão de Lotman e Uspenski (1978), para quem a tarefa fundamental 

da cultura é organizar o mundo ao redor do indivíduo, podemos esboçar um quadro 

em que a cultura mantém um diálogo com o corpo, como sugeriu Campelo (1996), 

criando um novo elemento, um texto da cultura, no qual as informações são 

incorporadas, organizadas e transmitidas. 

Em um contexto de luta por reconhecimento quilombola, articula-se o corpo 

negro com a pauta identitária e as ideologias que a envolvem. No entanto, essa 

articulação não estaria completa sem a cultura e seu sistema de simbolização, sua 

capacidade de conectar as facetas políticas do autorreconhecimento com as 

expressões corporais. Organiza-se no âmbito da cultura um sistema de comunicação 

quilombola, engendrador de significados e sentidos que se materializam na expressão 

dos corpos e se expandem quando em um corpo coletivo. 
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4.3 Jogo e territorialidade étnica 

 

Nas práticas sociais caracterizadas pela expressão corporal de seus 

participantes, observa-se a intensificação do funcionamento da mídia primária, o que 

se dá na ação compartilhada dos corpos envolvidos. Ao se unirem simbolicamente 

naquele instante, os praticantes externam significados e sentidos vinculados aos seus 

corpos, àquela prática cultural e à comunidade que representam. Ali, os corpos estão 

inseridos em um jogo, fenômeno cultural do qual extraímos suas qualidades libertária 

e significante.  

Para Johan Huizinga (2001), o jogo transcende as necessidades imediatas da 

vida, conferindo um sentido à ação, ao mesmo tempo em que se caracteriza por ser 

livre. Na sua ação significante e libertária, funciona como uma extensão da vida real, 

executando-se em uma esfera temporária de atividade com orientação própria 

(HUIZINGA, 2001, p. 11). Esse universo existencial é definido por Ivan Bystrina (1995) 

como segunda realidade, onde operam códigos e textos da cultura. Apesar de 

estamos falando na capacidade dos jogos em criar extensões temporárias, é 

importante lembrar que o jogo também impacta o contexto real dentro do qual se 

institui, agregando funções sociais importantes. O carnaval de Mikhail Bakhtin (1987) 

pode ajudar a explicar o que queremos dizer.  

É que durante o período carnavalesco se instaura o que podemos chamar, no 

caminho de Bakhtin, de modo particular de existência, uma espécie de segunda vida 

do povo, sua vida festiva. Não se limitando aos seus fins recreativos, o texto 

carnavalesco se mostra dinâmico, exercendo funções sociais diversas a partir do 

diálogo com seu contexto e participantes. Tal dinamicidade permite, por exemplo, que 

no tempo do período festivo e no espaço da praça pública, o carnaval ponha abaixo 

hierarquias sociais hegemonicamente constituídas e reproduzidas nas festas oficiais. 

Como detalha o autor:   

 
Ao contrário da festa oficial, o carnaval era o triunfo de uma espécie de 
liberação temporária da verdade dominante e do regime vigente, de abolição 
provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus. Era 
a autêntica festa do tempo, a do futuro, das alternâncias e da renovações. 
Opunha-se a toda perpetuação, a todo aperfeiçoamento e regulamentação, 
apontava para um futuro ainda incompleto (BAKHTIN, 1987, p. 8-9). 

 

O carnaval abre espaço para uma infinidade de linguagens nas quais os 

indivíduos se comunicam e produzem sentidos. Na visão do carnaval bakhtiniano, a 
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concretude e sensibilidade da organização carnavalesca se faz notar no corpo. O 

corpo carnavalesco se manifesta tanto individualmente, na dança, canto, suor, riso, 

fantasia e máscara, quanto coletivamente, quando em contato físico com outros 

corpos, tornando-se indissolúvel da coletividade, elemento do corpo popular.  

Para Bakhtin, é em seu estado carnavalesco que o corpo individual cessa, 

renovando-se, ao mesmo tempo em que, integrado à coletividade, sente como povo, 

“sua unidade e sua comunidade concretas, sensíveis, materiais e corporais” 

(BAKHTIN, 1987, p. 222). Portanto, a ascensão do corpo coletivo, sobretudo quando 

inserido na esfera lúdica dos jogo, amplifica os significados e sentidos que serão 

repercutidos na vida social. As reflexões sobre o carnaval são essenciais para 

pensarmos a relevância comunicacional do corpo enquanto texto cultural, ao mesmo 

tempo em que demonstra a contribuição dos ambientes sociais na intensificação e 

ampliação dos processos comunicacionais. 

Se relacionarmos a transição do corpo individual para o coletivo às situações 

de construção e exercício da identidade, a inseparabilidade da consciência individual 

de seu contexto social é ainda mais evidente. Na construção de suas identidades, os 

sujeitos são inegavelmente influenciados pelo quadro de trocas afetivas com que 

convivem desde o início da vida, uma influência exercida por estruturas culturais e 

mecanismos por meio dos quais as sociedades codificam e controlam o cotidiano de 

seus membros (BRANDÃO, 1986, p. 41). Dessa forma, o coletivo transfere seu todo 

para cada ser do grupo, que agrega fatalmente à sua identidade individual elementos 

da identidade grupal. 

No que se refere aos grupos étnicos, podemos analisar o impacto das 

estruturas culturais e mecanismos da vida social do ponto de vista das espacialidades. 

Para Mohammed Elhajji (2002), todo grupo étnico necessita de um fundo espacial 

para sustentar sua comunhão. Uma espacialidade tanto física quanto existencial que 

vai garantir a expressão, concretização e preservação da identidade étnica, de 

maneira que que é com base em sua apreensão no espaço que o grupo constrói seu 

desejo diferencial (ELHAJJI, 2002). 

Em pesquisas realizadas na cidade de Salvador, na Bahia, o antropólogo 

italiano Lívio Sansone (2004, p. 80) atenta que as relações raciais se organizam de 

diferentes maneiras a depender dos espaços de sua ocorrência. Nas áreas “pesadas” 

das relações de cor, a condição de ser negro imprime obstáculos para a inclusão 
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social da população negra. Foram identificados como áreas “pesadas” o trabalho, os 

relacionamentos amorosos e as interações com a polícia. Por outro lado, nas áreas 

“leves”, o fato de ser negro a princípio não representa empecilho nas relações. Ao 

nosso ver, vale ressaltar, que a classificação de tais áreas apresenta potenciais 

controvérsias, sobretudo por posicionar espaços de lazer como torcidas de futebol, 

rodas de samba, entre outros, como áreas “racialmente neutras”, livres de tensões 

raciais e onde haveria uma situação de cordialidade.  

Entretanto, sem aprofundar as controvérsias, direcionamos atenção a um 

terceiro espaço comentado por Sansone (2004). São os espaços classificados como 

explicitamente negros, onde a negritude figura como uma vantagem, tendo como 

exemplos os blocos afro, as batucadas, os terreiros de candomblé e a capoeira, 

reconhecidos socialmente como espaços de cultura negra. São espaços em que a 

população negra experimenta uma liberdade maior de se manifestar, de exibir sua 

negritude sem ameaças das ideias racistas que atravessam as relações sociais no 

cotidiano. Em tais espaços, os brasileiros negros têm a oportunidade de reconstituir 

um orgulho racial cerceado no dia a dia, tornando-se negros, no sentido atribuído por 

Souza (1983). Como espaços de valorização da negritude, se constituem também 

como ponto de partida para a expansão do combate ao racismo e da conquista de 

uma nova dignidade. São ambientes em que a identidade negra, em seu sentido étnico 

e ético, se manifesta em uma posição de força. 

A apropriação dos espaços como estratégia de afirmação da identidade étnica 

corresponde, na visão de Elhajji (2002), a um espécie de guerrilha cultural, na qual as 

práticas sociais do grupo étnico se configuram como marcas existenciais e afetivas 

que se colocam em contraposição aos interesses ético-estéticos da sociedade 

dominante. Portanto, é nas relações espaciais e na produção de suas marcas sociais, 

existenciais e afetivas que o grupo étnico organiza o vínculo fundador de sua 

comunicação e consequentemente de sua continuidade histórica. 

Avançando nas discussões sobre espaço, Muniz Sodré (1988, p. 22) relaciona 

a questão da identidade com a ideia de território, entendido como “o espaço exclusivo 

e ordenado das trocas que a comunidade realiza na direção de uma identidade 

grupal”. Enquanto o espaço se constituiria como sistema indiferenciado quanto à 

posição dos corpos, o território “traça limites, especifica o lugar e cria características 

que irão dar corpo à ação do sujeito” (SODRÉ, 1988, p. 23). Sob essa ótica, os 
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espaços negros citados por Sansone (2004) são compreendidos como territórios, 

sentido similar ao que foi aplicado na definição das comunidades remanescentes dos 

quilombos pelo Estado brasileiro, especificamente no Decreto 4.887, de 2003. 

Se outrora tiveram sua autoestima cerceada pela exclusão social e racismo, os 

territórios dessas comunidades se veem reconfigurados como territórios étnicos, 

construídos e materializados na adesão aos discursos da negritude e do quilombo ao 

vetor da identidade quilombola, que se expressa dentro da estrutura espacial 

comunitária nos modos de organização baseados na autoafirmação política-social-

econômica-territorial (ANJOS, 2013). Isso demonstra que a organização territorial 

quilombola transcende a essência física, se estendendo a um território simbólico a ser 

agenciado, o que nos permite falar até mesmo em estratégias de enunciação da 

identidade fora dos espaços reconhecidos fisicamente pela sociedade como 

vinculados à grupos sociais específicos, como negros e quilombolas. 

Nos grupos étnicos, a criação do território simbólico no qual afirmam sua 

identidade depende do uso dos recursos disponíveis em seus universos 

socioculturais. Nesse sentido, as práticas culturais, pensadas sob o conceito de jogo, 

surgem como estratégias criativas para subjetivação e enunciação da identidade do 

grupo étnico. Ao permitir o reordenamento simbólico do espaço a partir da criação de 

uma segunda realidade, o jogo (re)territorializa simbolicamente o grupo étnico.  

Destaca-se que tais processos produzidos pelos jogos podem não ser 

intencionalmente direcionados para a comunicação da identidade étnica, no entanto 

o fazem indiretamente sob a aparência de atividades recreativas. O exemplo do 

carnaval bakhtiniano demonstra exatamente essa faceta do jogo. Naquele espaço e 

tempo carnavalesco está instituído um ordenamento simbólico próprio de múltiplos 

efeitos na vida social. As manifestações dos sujeitos nesse universo tanto se 

relacionam com a festividade quanto criam possibilidades de rompimento com as 

hierarquias sociais do cotidiano. 

A conquista da propriedade das terras ocupadas historicamente pelas 

comunidades quilombolas está no centro de suas reivindicações por 

autorreconhecimento. Entretanto, para viabilizar a conquista física do território nas 

condições definidas e impostas pelo Estado, os grupos ocupantes reelaboram 

simbolicamente essas terras, o que se efetiva na recriação de sua identidade e 

efetivamente do território. 
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Para que essa atualização identitária seja reconhecida pelo Estado e pela 

sociedade, faz-se necessária a comunicação da identidade, processo que exige da 

comunidade e de seus moradores o compartilhamento de seu sistema de 

simbolização nas situações de interação. Por interação, compreendemos a relação de 

sistemas de comunicação distintos, encontro intersubjetivo em que se compartilham 

valores e se estabelecem vínculos (RIZO; GARCÍA, 2006). 

Em se tratando da emergência de uma etnicidade, como se configura nas 

comunidades remanescentes dos quilombos, a interação em que acontece a 

comunicação da identidade ocorre necessariamente no encontro interétnico, quando 

os membros da comunidade conseguem partilhar sua subjetividade com a sociedade 

envolvente. É onde as práticas culturais surgem como estratégias de comunicação da 

identidade étnica, sobretudo por sua capacidade de criar universos simbólicos e 

agenciar discursos às suas manifestações.  

Perante a dificuldade de ser assimilada na sociedade branca, principalmente 

na transição do sistema escravista para o trabalho livre, a população negra se atém 

às práticas culturais que a singularizam etnicamente para adquirir força social e poder 

de trânsito social. No núcleo dessas manifestações estão os jogos, expressos pelos 

cultos, música e dança, uma matriz cultural por meio da qual os sujeitos constroem 

identidades. Com sua capacidade passagem para uma segunda realidade, mesmo 

que temporária, os jogos permitem a apropriação de espaços próprios e construção 

de territórios por meio dos quais o sujeito negro sensibiliza e se apresenta 

existencialmente, em sua diversidade, ao mundo que o rodeia e oprime.  

Das estratégias de penetração social do negro na sociedade que o rejeita, 

atentamos sobretudo para aquelas viabilizadas por sua relação festiva com o espaço, 

que podem ser identificadas em jogos que envolvem afetividades e emoções, como 

os blocos afros do carnaval baiano, as escolas de samba do subúrbio carioca, além 

da capoeira e dos cultos religiosos, praticados e perseguidos nas cidades.  

Enquanto isso, na zona rural, comunidades negras oprimidas em igual medida, 

expressam suas manifestações culturais no silêncio do esquecimento ao qual foram 

condenadas. Independentemente de localidades, a população negra procurou 

construir sua comunicação real com o mundo, produzindo seu sentidos e imprimindo 

suas marcas, esquecendo a dor e evidenciando afetos que silenciosamente 

edificavam sua identidade. 
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4.4 Diversidade em universo semiótico 

 

A dimensão simbólica da vida social pode ser compreendida no conceito de 

semiodiversidade abordado por Antônio Risério (2002). Ao lado das preocupações de 

preservação da biosfera, resultado de desequilíbrios que põem em risco a 

biodiversidade e criam condições sociais desiguais nas quais vivem os seres 

humanos, está a preocupação com a natureza humana. Na visão do autor, não se 

pode pensar a existência da liberdade e da ética fora do reino dos signos. Por isso, 

para preservar a natureza humana, é essencial ter em mente a diversidade da 

dimensão simbólica da existência humana, sua semiodiversidade (RISÉRIO, 2002). 

O olhar semiótico permite sistematizações e mecanismos analíticos que 

possibilitam a investigação de processos de comunicação essenciais para a 

compreensão dos aspectos da vida, das relações sociais e da luta por reconhecimento 

dos quilombolas. Na definição de Lúcia Santaella (1983, p. 2), a semiótica tem como 

objetivo “o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como 

fenômeno de produção de significação e de sentido”. Para o lançamento desse olhar 

semiótico, utilizamos em particular as ideias produzidas pela Escola de Tartu-Moscou, 

berço da semiótica da cultura e que reúne pensadores da antiga União Soviética, 

tendo como um de seus expoentes Yuri Lotman. 

Em sua tarefa de organizar o mundo ao redor do indivíduo, a cultura se 

estrutura como um sistema de sistemas chamado semiosfera, espaço semiótico 

necessário para a existência e funcionamento das linguagens (LOTMAN, 1990, p. 

123). Enquanto na biosfera está o mundo da natureza, a semiosfera compreende o 

mundo da semiose. Nesse universo estão localizados sistemas semióticos 

organizados responsáveis por tornar possível a realização dos processos de 

comunicação e a produção de novas informações (LOTMAN, 1996, p. 11).  Sobre o 

funcionamento da semiosfera, Edgar Roberto Kirchof (2010, p. 64) detalha que: 

 

A cultura, sendo o lugar da semiosfera, subdivide-se em diferentes 
linguagens, criando-se, dessa forma, ‘subsemiosferas’, que adquirem uma 
identidade própria a partir da maneira específica como organizam a 
informação. No entanto, ao contrário do que se poderia, talvez, supor, Lotman 
não acredita que tais sistemas devam ser estudados de forma abstrata, fora 
do tempo e do espaço em que surgem e são atuantes, pois todo sistema é 
dinâmico e pode variar de contexto para contexto. 
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Como geradora de estruturalidade, a cultura apresenta capacidade de 

transformar as informações circundantes em conjuntos diversificados (MACHADO, 

2010), sistemas que integram a semiosfera, cada um construído à sua maneira, em 

seus recortes específicos, constituindo uma totalidade semiótica heterogênea. 

Organizados em linguagens, os sistemas que compõem a semiosfera podem ser 

modelizantes primários, onde opera a língua natural, ou modelizantes secundários, 

lugar das obras de arte, rituais, dança e música. 

Apesar de sua estrutura modelizada, os sistemas semióticos se caracterizam 

por sua complexidade, dinamicidade e heterogeneidade. Assim como nossa 

abordagem dos corpos negros como textos culturais, a constituição de um sistema 

semiótico se estabelece em diálogo tanto com o contexto ambiental em que seus 

textos e mecanismos de semiose funcionam, quanto com outros sistemas semióticos 

que circundam a semiosfera. Como explicam Lotman e Uspenski (1978, p. 29), esses 

comportamentos provêm do entendimento que “a vida de todo ser representa uma 

interação complexa com o meio que o rodeia. Um organismo, incapaz de reagir às 

influências externas, nem de aí se adaptar, pereceria inevitavelmente”.  

Em seu estar no mundo, o grupo social se vê rodeado por informações e 

exposto a mensagens. É o ponto de onde esse grupo se lança para organizar seu 

mundo e constituir seu sistema cultural, cujas características vão depender do 

contexto ambiental e das relações que se firmam a partir dele. É em seu ambiente de 

vivência que os membros do grupo absorvem informação, constroem seus repertórios 

culturais e produzem textos em processos dinâmicos que envolvem influências 

internas e externas. 

Na relação do sistema semiótico com seu entorno é fundamental esclarecer o 

funcionamento da fronteira. Em sua definição espacial, a fronteira é referenciada como 

uma linha que separa espaços geográficos delimitados, como cidades, estados e 

países. Contudo, essa separação não se resume ao físico, mas também ao simbólico, 

como observamos na construção da identidade nacional de países ou de territórios 

como as comunidades remanescentes dos quilombos.  

Do mesmo modo que é crucial para se pensar a organização das comunidades 

quilombolas, enquanto grupos étnicos, a fronteira é igualmente importante para o 

exame do território simbólico onde os grupos comunicam sua identidade. A fronteira 

semiótica, como colocada por Lotman (1990; 1996), ajuda a pensar no lugar de 
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disputa das representações e identidades, onde são produzidas, reproduzidas, 

significadas e ressignificadas. 

 A fronteira é ambivalente, tanto separa quanto une aqueles que estão em seu 

interior e exterior. No pensamento de Lotman (1990, p.137), a fronteira semiótica 

funciona como mecanismo de tradução, dotado da capacidade de tornar 

compreensível uma linguagem antes incompreensível. O processo de tradução se 

realiza quando o texto estrangeiro é absorvido pela fronteira, atravessando a linha 

simbólica que a mantinha fora de um determinado espaço semiótico, sendo 

recodificado e passando assim a integrá-lo sem que perca suas características. 

 Assim como a identidade não existe sem a diferença, a semiosfera tem sua 

organização interna inseparável da desorganização externa, sendo a fronteira o local 

em que a estrutura interna dialoga com a externa (LOTMAN, 1990, p. 142). Essa troca 

com o meio envolvente se dá em locais chamados de periferia, mais próximos às 

fronteiras e caracterizados pela dinamicidade. Simultaneamente, o núcleo se mostra 

estável, menos apto a transformações. Para Ekaterina Vólkova Américo (2017), os 

textos periféricos representam um catalisador da cultura, gerando novos sentidos e 

novos textos. 

Os mundos semióticos possíveis são lugares onde os sujeitos interpretam ao 

mundo, a si mesmos e os outros. São possíveis porque não existem em um sentido 

restrito, mas podem ser dotados de novos significados. São semióticos porque 

abarcam todas as matérias primas da comunicação. 

Se pensarmos no espaço semiótico comunitário, entendemos que o processo 

de luta por reconhecimento provoca o que Lotman (1999) nomeia como explosão, um 

choque resultado da intensificação das trocas da comunidade com o meio externo, 

em especial o movimento negro organizado e seus ideias políticos e ideológicos. 

Nesse processo, de comunidades rurais majoritariamente negras, passam à condição 

de remanescentes dos quilombos, transição que vem acompanhada de uma intensa 

absorção de conteúdo.  

A fronteira que antes os mantinha distantes do Estado e dos movimentos 

sociais, agora agrega os textos produzidos por esses dois atores. Do Estado, a 

classificação institucional e as normas para alcançar uma melhor condição social. Dos 

movimentos sociais, sobretudo do movimento negro organizado, as ideologias 
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políticas de valorização da identidade que colocam os quilombolas como 

protagonistas de uma resistência histórica. 

A integração da política à semiosfera comunitária aos poucos modificou os 

modos como as comunidades se representam socialmente e comunicam sua 

identidade. Como apontamos, um dos meios privilegiados de ocorrência desses 

processos comunicacionais são as práticas culturais locais, linguagens da semiosfera 

quilombola que passam a agregar as ideologias políticas e a pauta identitária.  

De práticas sociais cotidianas sem pretensões políticas, essas manifestações 

culturais constroem novas narrativas baseadas na questão identitária. Essas 

transformações podem ser associadas ao mecanismo de tradução semiótica, por meio 

do qual a semiosfera quilombola transfere novos referenciais às suas linguagens, que 

por sua vez atuam tanto no ambiente comunitário quanto fora dele, tendo importante 

papel no encontro interétnico, no compartilhamento intersubjetivo que promove com 

membros da comunidade e da sociedade envolvente, colocando em jogo seu sistema 

de comunicação, com seus significados e sentidos que produz. 
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5 CAPOEIRAS: RECONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IDENTIDADES 

 

Era inevitável me perguntar sobre o que encontraria ao término do caminho de 

terra batida que se iniciava no município de Bom Jesus e que me garantiram levar até 

Capoeiras, imaginação interrompida tão logo avistei a placa com o nome da 

comunidade. Uma estrada asfaltada e esburacada se inicia, juntamente com minha 

preocupação em encontrar Seu Manoel, ou melhor, Manoel Batista dos Santos, 

presidente da Associação dos Moradores da Comunidade Quilombola de Capoeiras, 

aquele que atendeu minha ligação e disponibilizou seu tempo para um encontro na 

manhã de 24 de junho de 2016. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Depois de me orientar com moradores, encontrei Seu Manoel em sua casa. 

Com sua tranquilidade habitual, o líder comunitário me convidou até o Ponto de 

Cultura Baobá, onde teríamos um bom lugar para conversar. Lá Seu Manoel contou 

histórias sobre a comunidade, suas manifestações culturais e o que mudou desde que 

Capoeiras foi reconhecida como remanescente dos quilombos. Foram suas palavras 

Figura 1: Entrada da comunidade de Capoeiras. 
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que abriram os caminhos para a investigação e reflexões descritas neste capítulo, 

introduzido pela lembrança desse significativo encontro.  

Como naquela conversa com Seu Manoel, iniciamos o capítulo abordando a 

trajetória de Capoeiras, desde sua formação nos matagais até seu 

autorreconhecimento quilombola. O que mudou de lá para cá? É o questionamento 

inicial que tentamos responder consultando tanto os personagens que participaram e 

ainda participam dessa história quanto trabalhos antropológicos já produzidos sobre 

o grupo (MILLER, 2017; FREIRE, 2012). Foram as fontes que utilizamos para construir 

o contexto que subsidiarão o estudo comunicacional das práticas culturais do pau 

furado e da capoeira. 

Na análise do pau furado e da capoeira, destacamos uma diferença 

fundamental que vai conduzir as perspectivas comunicacionais adotadas no 

desenvolvimento dos estudos sobre ambas. Enquanto o pau furado é uma 

manifestação cultural ancestral da comunidade, a capoeira é uma expressão que 

adquiriu relevância recentemente dentro dos limites comunitários. Ao mesmo tempo, 

o resgate de uma e ascendência de outra no universo comunitário convergem 

exatamente com o contexto político e ideológico vivido por Capoeiras.  

É transitando nesses pontos de diferença e convergência que construímos as 

análises de cada uma delas, observando seus elementos objetivos e traços subjetivos, 

relembrando suas histórias, ouvindo seus personagens e adentrando seus mundos 

simbólicos, a fim de enxergar a expressão dessas práticas culturais em uma 

perspectiva comunicacional.  

 

5.1 História e formação quilombola de Capoeiras 

 

Sem referências precisas sobre quando e como sua área começou a ser 

povoada, Capoeiras tem nos relatos orais a fonte primordial para contar sua história. 

No relatório antropológico coordenado por Francisca de Souza Miller (2017), 

documento com informações históricas, econômicas e socioculturais que subsidiou o 

processo de regularização fundiária da comunidade, consta que o território foi 

inicialmente ocupado por escravizados libertos vindos da Serra de Martins, na região 

serrana do Rio Grande do Norte; do Vale do Açu, no Médio Oeste do estado e no 
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Seridó; do Ferreiro Torto, no município de Macaíba; e de Alcaçuz, no município de 

Nísia Floresta (MILLER, 2017). 

A maneira como se deu essa ocupação possui diferentes versões, conforme 

explica Maíra Sâmara de Lima Freire (2012), bolsista na época da produção do 

relatório antropológico e posteriormente autora de Trabalho de Conclusão de Curso e 

Dissertação sobre Capoeiras, no curso de Ciências Sociais e na Pós-Graduação em 

Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Com base nos 

depoimentos colhidos na produção do relatório antropológico, Miller (2017) identificou 

que os moradores vivem na localidade há mais de dois séculos.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Das vindas de populações de distintas localidades do Rio Grande do Norte, 

construiu-se uma rede de parentesco constituída por quatro famílias: Garcia, Moura, 

Santos e Costa. Foi dentro desse núcleo familiar que a comunidade cresceu. Uma das 

explicações para a preservação dessa rede de parentesco está nos casamentos entre 

primos, tradição que marcou a comunidade e que foi responsável pela constituição de 

Capoeiras como uma grande família, o que põe em jogo um importante sentido de 

pertencimento dos moradores ao território.  

Figura 2: Solar do Ferreiro Torto, em Macaíba. 
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Uma das origens apontadas para o nome da comunidade é explicada pelo 

apelido de um antigo morador, conhecido como João Capoeira, colocado nos 

depoimentos colhidos como um dos primeiros a povoar a comunidade juntamente com 

sua mulher, conhecida como Maria Capoeira. Ao resgatar essa história com base nas 

falas dos moradores, Miller (2017) explica que João Capoeira era assim conhecido 

porque morava em um espaço limpo no meio do mato, uma capoeira, conforme indica 

Câmara Cascudo (1968) ao esclarecer que a palavra significa mato extinto, cortado 

ou destruído. A casa de João Capoeira seria local de encontro dos moradores, o que 

tornou esse personagem uma referência para a comunidade. 

Os laços que unem os moradores de Capoeiras ultrapassam os limites da 

comunidade, se estendendo a duas comunidades próximas chamadas Grossos e 

Pavilhão, também certificadas como remanescentes dos quilombos pela Fundação 

Cultural Palmares. A relação de proximidade entre as comunidades transparece pelos 

relacionamentos e constante trânsito dos moradores desses territórios. A história do 

atual presidente da Associação Quilombola dos Moradores de Capoeiras, Manoel 

Batista dos Santos, conhecido como Seu Manoel, ilustra bem essas relações. A mãe, 

de sobrenome Garcia, nasceu em Capoeiras, ao mesmo tempo em que o pai, da 

família Santos, é do Pavilhão. Em 1956, Manoel nasceu na comunidade do Pavilhão, 

se mudando depois para Capoeiras, onde reside atualmente.  

De acordo com o morador, a comunidade inicialmente era uma só, no entanto 

pela dimensão da área e o espaçamento das casas, ocorreu a divisão em três, 

reforçada com a emancipação política dos municípios aos quais pertenciam. As 

comunidades de Grossos e Pavilhão estão administrativamente localizados em Bom 

Jesus, criado em 1962, na emancipação do município de Senador Elói de Souza. Já 

a cidade de Macaíba, onde está localizada Capoeiras, foi desmembrada, em 1889, do 

município de São Gonçalo do Amarante. Embora pertença à Macaíba, se 

considerarmos os centros administrativos dos municípios, a comunidade de Capoeiras 

fica mais próxima de Bom Jesus. Tanto é que, conforme explica Manoel Batista, 

quando a cidade de Bom Jesus passou a realizar feiras livres, os moradores de 

Capoeiras migraram a venda de seus produtos, antes comercializados na feira 

realizada em Jundiaí, distrito da cidade de Macaíba. Em virtude da ausência de 

transporte público e tampouco de automóveis ou motocicletas próprias, os moradores 
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utilizavam carroças para chegar até Jundiaí, viagem que começava na sexta-feira e 

só terminava na madrugada do sábado, dia da feira. 

Sobre a relação com Grossos e Pavilhão, é comum o deslocamento de pessoas 

entre as comunidades em dias de festas, tanto familiares quanto em datas 

comemorativas, como o Dia da Consciência Negra, que passou a ser celebrado após 

o reconhecimento da comunidade como remanescente dos quilombos. Até mesmo na 

realização de apresentações culturais em locais mais distantes, no interior do Rio 

Grande do Norte e em Natal, os grupos culturais das comunidades costumam dividir 

espaço na viagem e na programação dos eventos. 

De acordo com Seu Manoel, houve um tempo em que o casamento com 

pessoas de fora da comunidade não era bem visto pelos moradores mais velhos, 

barreira que foi se diluindo aos poucos, na medida em que os meios de deslocamento 

evoluíram e as novas gerações passaram a estudar e trabalhar fora, intensificando 

naturalmente o relacionamentos interpessoais para além dos limites comunitários. 

Para o jornalista Sérgio Silva do Nascimento, nascido e criado em Capoeiras, um 

momento determinante ocorreu quando sua geração passou a estudar e criar laços 

de amizade no distrito de Traíras, vizinho a Capoeiras.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 3: Manoel Batista dos Santos, líder comunitário de Capoeiras. 
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No entanto, apesar de importantes historicamente para a inclusão social dos 

moradores da comunidade, os relacionamentos dentro do ambiente escolar foram 

revestidos por casos de preconceito racial, conforme o próprio Sérgio afirma em seu 

depoimento, corroborado em situações relatadas por jovens estudantes a Freire 

(2012), que identificou os casos discriminatórios como uma constante no cotidiano dos 

que frequentam espaços sociais distintos da comunidade. 

A existência da discriminação racial praticada contra os moradores de 

Capoeiras pela sociedade em seu entorno suscita reflexões sobre a unidade familiar 

constituída na comunidade, nos levando a crer que muito mais do que uma rede de 

parentesco, os laços criados representam uma rede de proteção. Assistente social e 

militante do movimento negro organizado, Elizabeth Lima da Silva alerta para a 

percepção de Capoeiras como uma comunidade fechada: 

 

A sociedade que se fechou para a comunidade. A sociedade no entorno 
sempre a isolou, nas políticas públicas e nas relações. Na verdade, é uma 
comunidade resistente, assim como as demais comunidades quilombolas 
(Elizabeth Lima da Silva, novembro de 2017).  

 

A assistente social integrou um dos grupos que visitou comunidades negras do 

Rio Grande do Norte com o objetivo de mapear esses grupos no estado. O 

levantamento aconteceu no contexto de debates sobre a Constituição de 1988, que 

viria a incluir as comunidades remanescentes dos quilombos no texto constitucional. 

Dos debates na Coordenação Nacional das Entidades Negras surgiu a tarefa de 

realizar esse mapeamento, que inicialmente identificou seis comunidades no estado: 

Capoeiras, Grossos, Pavilhão, Boa Vista dos Negros, Jatobá e Riacho dos Negros. 

Embora não possa dar conta de explicar a totalidade do processo de 

constituição de Capoeiras como comunidade que manteve historicamente sua 

unidade étnica, a discriminação racial vivida cotidianamente e historicamente pelos 

moradores em suas relações fora dos limites comunitários é essencial para 

compreendermos a construção do universo subjetivo da comunidade. 

As situações de discriminação racial estabelecem a diferença como um 

elemento desfavorável aos moradores de Capoeiras em suas relações com a 

sociedade do entorno. Como vimos, os efeitos desse valor negativo associado aos 

traços fenotípicos, condição na qual o racismo se manifesta, se mostram nefastos não 

só ao criar barreiras sociais, mas também por afetar potencialmente a autoestima da 
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população negra. Por isso é justificável considerar a rede de parentesco e a unidade 

étnica como mecanismos de proteção e resistência, mesmo que isso acontecesse 

inconscientemente. 

Ao que tudo indica, para a comunidade de Capoeiras, a percepção da diferença 

se dava pelo indicativo racial de seus traços fenotípicos. Uma percepção colhida em 

relações que produziam experiências de desrespeito, instância apontada por Honneth 

(2003) como ponto de partida para a luta por reconhecimento. Sobre a questão, é 

elucidativo o depoimento de Elizabeth Lima da Silva sobre sua primeira visita à 

Capoeiras na condição de militante do movimento negro organizado: 

 

Quando chegamos em Bom Jesus e perguntamos sobre Capoeiras, as 
pessoas ficaram surpresas. ‘O que vocês vão fazer ali?’. Ali já percebíamos 
nítido o racismo da sociedade local e a visão que tinham da comunidade. ‘São 
pessoas que brigam muito, que bebem muito. Os homens têm as unhas 
grandes’. Quando chegamos para discutir a Constituição e a questão de 
identidade, não sabiam (os moradores da comunidade) o que era quilombola, 
como também não se sentiam como negros, se sentiam morenos. ‘Não, não 
sou negro, negro é fulana’. Quando se via, a cor era a mesma (Elizabeth Lima 
da Silva, novembro de 2017). 

 

O depoimento da assistente social é reforçado pelos moradores que ouvimos 

na comunidade. O desconhecimento sobre as discussões acerca da questão 

quilombola era uma realidade. Com isso, Capoeiras parecia se encaixar na 

denominação “terra de pretos”, que emerge na desagregação da plantação açucareira 

e compreende “domínios doados, entregues ou adquiridos, com ou sem formalização 

jurídica, por famílias de ex-escravos”. (ALMEIDA, 2008, p. 146). Uma demonstração 

da associação da comunidade aos traços fenotípicos de sua população aparece 

historicamente no próprio nome. Apesar de se chamar oficialmente Capoeiras, a 

comunidade já foi e por vezes ainda é referenciada como “Capoeira dos Negros”. 

Em que pese o desconhecimento da comunidade sobre a categoria étnica, a 

emergência da identidade quilombola não se dá de maneira repentina, nem tampouco 

em um vazio identitário, mas “como a positivação de uma marca forte e profunda, que 

sempre foi lembrada a essas comunidades pela sociedade circundante” (ARRUTI, 

2015, p. 230). Trata-se da inversão do estigma, como se a identidade quilombola 

representasse uma resposta ao processo de exclusão vivenciado pela comunidade. 

Desde que o assunto foi introduzido no local, com determinante participação do 

movimento negro organizado, o processo de autorreconhecimento se delineou aos 
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poucos, culminando na certificação de Capoeiras como comunidade remanescente 

dos quilombos em 2007.  

O que pudemos notar é que a inserção da luta pelo reconhecimento quilombola 

dentro da comunidade agregou novos sentidos de pertencimento em Capoeiras, não 

só em relação ao território ocupado, mas na maneira como os moradores se 

enxergam. Ser negro e morar em uma comunidade predominantemente negra deixa 

de ser demérito para se transformar em uma fonte de autoestima e de potência social 

no relacionamento com a sociedade e suas instituições. Nesse processo, o morador 

de Capoeiras, agora um quilombola, assume uma nova posição social. 

 

5.2. O quilombo de Capoeiras 

  

No trajeto pela estrada principal de Capoeiras já é possível encontrar indícios 

que evidenciam se tratar de uma comunidade quilombola. Durante a primeira visita à 

comunidade, os estabelecimentos comerciais “Kilombo Lanches” e “Mercadinho 

Encontro do Quilombo” foram as referências visíveis encontradas. No entanto, foi na 

vivência do cotidiano da comunidade, nas conversas com líderes comunitários e 

participação em eventos que elaboramos um quadro elucidativo para compreender a 

experiência de formação quilombola de Capoeiras. Com o objetivo de sistematizar um 

quadro explicativo introdutório, elegemos três aspectos notáveis na construção da 

identidade quilombola: a organização política; a estética corporal; e a celebração do 

Dia da Consciência Negra. 

Na organização política, tem-se o ano de 2003 como marco, com a legalização 

da Associação Quilombola dos Moradores de Capoeiras. Interessante observar que a 

palavra “quilombola” era usada antes da certificação oficial da Fundação Cultural 

Palmares, em 2007, o que demonstra que o autorreconhecimento estava em 

consolidação àquela altura. A organização pelo associativismo permitiu a abertura de 

um canal de diálogo antes inexistente com a sociedade, se concretizando como 

ferramenta de representatividade nos contatos fora das fronteiras comunitárias. 

Destaca-se também a criação da Coordenação Estadual dos Quilombos do Rio 

Grande do Norte (COEQ-RN), que reuniu representantes das comunidades 

remanescentes dos quilombos do estado. Como entidade representativa dos 

quilombolas, a COEQ-RN teve ao longo dos anos atuação próxima de outras 
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instituições do movimento negro organizado e da Coordenadoria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (COEPPIR), criada em 2007 pelo Governo do Estado 

e vinculada à Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania (SEJUC). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Além da criação das entidades representativas, a década de 2000 a 2010 foi 

marcada pela construção do Ponto de Cultura Baobá, viabilizado em seleção pública 

do Ministério da Cultura. O espaço se tornou local de reuniões, debates, eventos e 

apresentações culturais, sendo aberto para usufruto da comunidade. O nome  

Baobá, uma árvore de grande porte, é uma referência ao conhecido baobá  

localizado no Distrito de Jundiaí, em Macaíba. Na comunidade, conta-se que no 

passado a “barriguda”, como foi apelidada essa árvore de tronco grosso, servia como 

ponto de localização para os moradores de Capoeiras durante seu deslocamento 

pelos matagais. 

É nesses espaços quilombolas que são celebradas datas como o Dia da 

Consciência Negra, que começou a ser comemorado após o reconhecimento da 

comunidade como remanescente dos quilombos. Em 2016 e 2017, a celebração do 

20 de novembro, aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, foi realizada no Ponto 

Figura 4: Kilombo Lanches. 
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de Cultura Baobá e na praça da Igreja Católica, respectivamente. Nos dois eventos, 

notabiliza-se a participação de representantes do poder público, de instituições de 

ensino, do movimento negro organizado, das comunidades quilombolas de Pavilhão 

e Grossos, além dos próprios moradores de Capoeiras. A programação dos eventos 

abre espaço para discussões sobre questões de interesse da população negra e 

quilombola, concursos de beleza negra e apresentações dos grupos culturais. 

 

Foto: Elaborada pelo autor. 

 

Durante as celebrações, percebemos a forte adesão dos jovens da comunidade 

de Capoeiras, uma geração que cresceu vivenciando o processo de formação 

quilombola, o que nitidamente influenciou suas percepções sobre ser negro e 

quilombola, conforme indica o estudo de Freire (2012) sobre a juventude de 

Capoeiras. A antropóloga observou que a percepção de ser jovem em uma 

comunidade quilombola se mostra marcada por um processo de politização e 

afirmação de uma identidade étnica, ao qual estão relacionadas perspectivas de 

melhorar a situação local e mudar sua realidade.  

Embora líderes comunitários mais antigos tenham participado ativamente do 

processo de formação quilombola de Capoeiras, é nas gerações mais novas que se 

identifica um discurso mais aproximado das ideias da negritude e do quilombismo. Os 

Figura 5: Mercadinho Encontro do Quilombo. 
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discursos dessa juventude se fazem notar na valorização da estética corporal negra. As 

manipulações do cabelo, com diferentes tipos de tranças afro, são utilizadas principalmente 

pelas jovens, mas se estende às mulheres em geral que marcam presença nos eventos. O 

depoimento de Maria Barbosa, liderança ativa no processo de formação quilombola de 

Capoeiras, resume bem a importância que o discurso da negritude assume sob a perspectiva 

da estética: 

 

É uma luta grande e que nós, mulheres negras, temos que nos dar as mãos 
para conseguir pular essa barreira que é a nossa autoestima. É tão difícil e 
triste você passar num lugar com um aglomerado de pessoas de cabelo liso 
e você chegar com seu crespo, ao natural como ele é, e ser olhada desde o 
dedão do pé até o último fio de cabelo. A sociedade se acha no direito de 
dizer o que a gente deve usar e como usar o nosso cabelo. Queria pedir às 
mulheres negras, e brancas também, para nos apoiar a dizer um não ao liso, 
não aos produtos químicos que acabam com nossa beleza. A minha cor é 
preta, a minha raça é negra e minha etnia é quilombola. O meu cabelo não 
pode ser liso. Se fosse assim, já teria nascido liso. Eu sou bonita assim e é 
assim que a gente tem que se mostrar. Eu visto o que eu quero porque a 
minha moda quem faz sou eu. E meu cabelo é esse e vai ser sempre (Maria 
Barbosa, novembro de 2017). 

 

O discurso de Maria Barbosa converge com a visão de Gomes (2003) sobre o 

uso do cabelo como símbolo étnico que evidencia a autoestima e expressa os ideais 

da negritude. De acordo com essa perspectiva, o cabelo deixa de ser mero elemento 

estético e se transforma em ferramenta política, mesmo que inconscientemente. Por 

meio do cabelo e seus significados, a população negra partilha simbolicamente um 

novo modo de existência e seu desejo por dignidade em uma sociedade intolerante 

com o diverso. 

As abordagens da organização política, da estética negra e das celebrações do 

Dia da Consciência Negra funcionam para termos um quadro introdutório antes de 

adentrarmos o universo das práticas culturais do pau furado e da capoeira. O que atrai 

definitivamente a atenção para se pensar essas manifestações em suas instâncias 

comunicacionais são não só suas capacidades de reinvenção, mas a força expressiva 

que emanam. São formas criativas de comunicação que criam condições ideais para 

a projeção dos novos significados de ser negro, quilombola e morador de Capoeiras. 

Ao materializar tal inscrição simbólica no mundo e na vida social, os repertórios 

culturais mobilizados não só instigam a emergência da dignidade e autoestima dos 

sujeitos, como também proporcionam, por meio do trânsito e das apresentações dos 

grupos culturais fora das fronteiras comunitárias, a oportunidade de compartilhamento 

desses significados em espaços e para pessoas que desconhecem o universo 
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sociocultural quilombola, quando não a própria existência quilombola no Rio Grande 

do Norte. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Indissociável do plano do sensível, sobretudo por estar relacionada ao universo 

das significações e sentidos, a dimensão comunicacional das manifestações  

culturais é instigante para a análise e tentativa de compreensão do processo por meio 

do qual Capoeiras reconstrói simbolicamente sua presença na sociedade. Uma 

explicação que procuraremos captar nos detalhes, nos nomes, nas ideias, nas 

músicas, nos ritmos e evidentemente no balançar dos corpos quilombolas e toda a 

sua maestria em seduzir, agregar e produzir vínculos que permitam a construção de 

uma diversidade sensível.  

 

5.3 Pau Furado: uma tradição recriada 

 

Não se sabe dizer com precisão quando o pau furado começou a ser praticado 

na comunidade de Capoeiras. Seu nome tem origem no instrumento percussivo 

construído artesanalmente por seus praticantes e utilizado para embalar a dança. O 

Figura 6: Elizabeth Lima discursa no Ponto de Cultura Baobá. 
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pau furado consiste em um tronco de árvore que tem sua região interna cavada e tem 

uma das extremidades encoberta com couro curtido, que quando tocado produz o som 

de atabaque. Além desse nome, a dança também recebe a denominação de coco de 

zambê, ou simplesmente zambê. 

A brincadeira se dá da seguinte maneira. Enquanto os instrumentistas ocupam 

seus lugares perante seus instrumentos percussivos e puxam versos, uma roda se 

forma com os brincantes batendo palmas. De lá se deslocam dois de cada vez para 

executar os passos característicos do pau furado no centro da roda, sempre dançando 

em pares, frente a frente, com um movimento característico do gesto da umbigada, 

tradicionalmente adotado em manifestações culturais de matriz africana.  

Enquanto dançam no centro da roda, os praticantes realizam um passo em que 

as pernas são cruzadas e descruzadas a todo instante. O cruzar e descruzar das 

pernas e o movimento da umbigada são traços marcantes e essenciais para que o 

pau furado aconteça, como sentencia José Vicente Bernardo, o Mestre Deba, um dos 

mais antigos praticantes da dança: “o caba vai dançar o zambê, não cruzou as pernas, 

não deu umbigada, a brincadeira não tá feita” (Mestre Deba, dezembro de 2017). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 7: Mestre Deba em apresentação do pau furado em Natal. 
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Em seu Dicionário do Folclore Brasileiro, Luís da Câmara Cascudo (2001) traz 

três definições para o zambê. Uma delas é a de um tambor similar ao usado no pau 

furado, com um metro cilíndrico e pele em uma das extremidades, sendo tocado com 

as duas mãos pelo tocador, que cavalga o instrumento sustentado por tiras de couro. 

Essa definição se assemelha ao modo como os antigos praticantes do pau furado 

descrevem a dança, como Geraldo Silvino dos Santos. 

De acordo com Geraldo, antigamente o pau furado era brincado com 

“pauzinhos pequenos”. O pau ao qual se refere o brincante é o instrumento percussivo 

usado na manifestação cultural. Como o instrumento era de pequeno porte, Geraldo 

conta que era possível amarrar na cintura e dançar com liberdade enquanto se tocava. 

Depois que passaram a ser utilizados instrumentos maiores, a mobilidade dos 

tocadores foi reduzida a um local fixo, no entorno da roda que se forma durante a 

dança. É o que Geraldo explica em seu depoimento: 

 

Quando começamos eram uns pauzinhos pequenos assim. Agora tá esse 
pauzão. Os pequeninhos era bom que o cabra amarrava na cintura e dava 
uma volta, corria, fazia tudo no mundo. Agora é só num canto. Saía brincando, 
pulando por aí, batendo (Geraldo Silvino dos Santos, novembro de 2016). 

 

A lembrança do antigo formato é reafirmada por Mestre Deba. Em seu relato, 

conta que antigamente se utilizavam cordas para amarrar o tambor ao corpo, o que 

permitia “dançar batendo” o pau furado. Além do tambor criado artesanalmente, com 

troncos velhos e couro de animais, os brincantes também usavam da criatividade para 

reproduzir o som do ganzá, instrumento musical assemelhado ao chocalho que é 

tocado por agitação. Em Capoeiras, uma lata de óleo preenchida por pequenas pedras 

se transformava no ganzá improvisado. 

Uma segunda definição de Cascudo (2001) fala no zambê como dança de roda 

com umbigada, o coco de zambê, coco de roda ou bambelô. Em Capoeiras, o zambê 

é exatamente o nome utilizado, sobretudo pelos praticantes antigos, para se referir à 

dança de roda mais conhecida na comunidade como pau furado. No Rio Grande do 

Norte, um outro grupo quilombola tem no zambê uma manifestação cultural 

tradicional. Na comunidade remanescente dos quilombos Sibaúma a prática é 

chamada coco de zambê. 

Por fim, a última definição de Cascudo (2001) é o zambê como festa popular, o 

que pode ser aplicado em determinados contextos em Capoeiras. O presidente da 
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Associação Quilombola, Seu Manoel Batista, assim como Mestre Deba, recordam que 

antigamente o convite para dançar o pau furado se dava em um contexto de realização 

de festa nas casas das pessoas. Um morador convidava o outro para a sua casa para 

fazer uma festa, bater um pau furado.  

Com base nos depoimentos, tudo leva a crer que o pau furado teve sua 

existência perpetuada sendo dançado nos quintais das casas como prática recreativa, 

realizada em momentos de confraternização da comunidade. Ao recontar essa 

história, os moradores costumam citar João Capoeira como pessoa que supostamente 

iniciou, ou que pelo menos teve papel importante nessa dinâmica. Os moradores 

comentam que João Capoeira habitualmente recebia convidados em sua casa para 

conversar, se confraternizar e bater o pau furado. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Até 2002, quando foi realizado o estudo antropológico de Capoeiras, o pau 

furado ainda era praticado majoritariamente por homens. O grupo era constituído à 

época em 70% por homens na faixa etária de 50 anos, enquanto os demais 

componentes eram pessoas jovens. Miller (2017) detalha que a dança era praticada 

a cada duas semanas, aos sábados, mas não tinha data fixa. Na ocasião em que a 

Figura 8: Pau Furado Juvenil no Dia da Consciência Negra. 
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pesquisa foi desenvolvida, o mestre era Severino Pedro, conhecido como Bina. Mestre 

Deba, atualmente mais antigo do grupo, era um dos responsáveis pelos instrumentos. 

Para Deba, a brincadeira do pau furado vem de cedo. Quando criança o mestre já 

brincava zambê, prática que o acompanhou durante toda a vida. Com toda a experiência 

que carrega, é enfático em dizer que o pau furado não é uma dança ensinada. Como que 

conectada ao corpo do indivíduo, a dança se desenvolve naturalmente. “Vem da raiz. Vai 

sambando, vai de lado, vai de qualquer jeito. Toda dança é ensinada, mas o zambê não” 

(Mestre Deba, dezembro de 2017). 

No entanto, quando os antigos praticantes começaram a morrer, o pau furado 

teve sua prática enfraquecida na comunidade. Foi por iniciativa de Mestre Deba e de 

sua família, principalmente de sua filha Ana Cleide da Costa Bernardo, que a 

brincadeira teve força para continuar. Em 2008, Ana Cleide encabeçou a criação de 

um grupo cultural para manter a dança viva. Assim, nasceu o projeto Pau Furado 

Juvenil, responsável por dar ao pau furado uma nova roupagem, com mudanças tanto 

nos modos como a manifestação cultural se organiza e é praticada, quanto em suas 

funções sociais no universo comunitário. 

Se anteriormente a dança tinha como praticantes uma maioria formada por 

homens mais velhos, no Pau Furado Juvenil a manifestação cultural se abriu e reuniu 

a juventude de Capoeiras, principalmente mulheres. Estruturado inicialmente com o 

objetivo de resgatar a dança do pau furado, o grupo cultural representou a articulação 

da juventude da comunidade ao redor de uma antiga tradição, que nesse processo de 

organização reconfigurou seus sentidos e significados. Para que isso acontecesse, 

pesou a efervescência política vivida pela comunidade em sua reivindicação 

identitária, de maneira que o encadeamento dessas pautas, do resgate cultural e da 

luta por reconhecimento, torna-se evidente. 

Em depoimento colhido por Freire (2012), Ana Cleide fala sobre o início de  

seu envolvimento em espaços políticos como encontros, reuniões e eventos 

promovidos pelo movimento negro organizado. Foi nessas participações que se 

projetou como liderança e tomou a iniciativa de criação do Pau Furado Juvenil, que 

parece nascer do cruzamento desse processo de politização com a influência do pai, 

Mestre Deba, sempre envolvido com o pau furado e que agora via o enfraquecimento 

da prática cultural com a morte de seus praticantes mais velhos e desinteresse dos 

mais jovens pela dança. 
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No mesmo passo em que a comunidade se organizava politicamente em sua 

reivindicação identitária, o pau furado se estrutura no formato de um projeto cultural, 

com público alvo e objetivos estabelecidos. Como explicamos, no âmago da iniciativa 

estava a abertura e incentivo para a participação dos jovens e a ideia de que a cultura 

local era um bem simbólico a ser resgatado e valorizado em Capoeiras. É com base 

nessas ideias que nasce o projeto Pau Furado Juvenil.  

Inserido em um projeto cultural, o pau furado começa a acessar circuitos antes 

distantes da comunidade. Destaca-se a participação do Pau Furado Juvenil na ação 

Microprojetos Mais Cultura, que teve sua primeira edição em 2009, com o edital 

Microprojetos para o Semiárido. A ação foi coordenada pela Fundação Nacional das 

Artes e Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da Cultura, tendo como 

realizadores o Banco do Nordeste, o Instituto Nordeste Cidadania e as Secretarias de 

Cultura dos 11 estados que possuem territórios no semiárido – Alagoas, Rio Grande 

do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Espírito 

Santo e Minas Gerais.  

O Pau Furado Juvenil ficou como suplente e acabou contemplado pelo edital 

na terceira chamada. Com o financiamento adquirido foram compradas vestimentas 

padronizadas com o nome do projeto e novos instrumentos, mais sofisticados do  

que aqueles construídos artesanalmente pelos antigos brincantes. A organização 

dentro de um projeto cultural modifica a relação dos participantes com a prática 

cultural, que começa a ser enxergada para além de fins exclusivamente recreativos. 

Como relata Freire (2012), o grupo se encontrava semanalmente, aos sábados,  

para encontros que tinham na programação ensaios, oficinas e palestras sobre 

assuntos não necessariamente relacionados ao pau furado, mas que se estendiam a 

temas como o combate ao racismo e as políticas públicas voltadas para a população 

negra e quilombola. 

Nesse processo de reinvenção, o pau furado estende suas funções sociais.  

Da brincadeira nos quintais, organiza-se em um grupo interessado não só na dança, 

mas em questões sociais e políticas. A politização também pode ser observada nas 

novas composições que embalam a dança, com os versos ganhando temáticas 

vinculadas ao autorreconhecimento da comunidade como remanescente dos 

quilombos. Por sua vez, a execução da dança tem modificações, ganhando um 
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formato de apresentação cultural, o que lhe garante espaço nas programações de 

eventos culturais fora da comunidade. 

Apesar da dificuldade em conseguir novos financiamentos, o Pau Furado 

Juvenil mantém suas atividades tanto na comunidade de Capoeiras quando em 

eventos fora do território comunitário. Nos anos de 2016 e 2017 pudemos acompanhar 

apresentações do projeto em eventos como o Dia da Consciência Negra e o Dia 

Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha, data em que também é 

comemorado o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. 

  

5.3.1. Releituras do patrimônio afro-brasileiro 

 

A recriação do pau furado representa a expansão das funções da cultura na 

comunidade de Capoeiras. Ter consciência desse processo é fundamental para 

identificar os processos comunicacionais gerados na articulação dos conteúdos 

culturais com as ideologias que sustentam a luta quilombola por reconhecimento. No 

contexto dessa expansão, identificamos o uso da cultura como recurso (YÚDICE, 

2006) para consecução de melhorias sociais e políticas, mas sem perder de vista a 

produção de afetos e organização de vínculos essenciais para a realização da 

comunicação da identidade. 

No pau furado, a comunicação da identidade pode ser identificada inicialmente 

na organização do grupo cultural e depois na prática da manifestação cultural. Em sua 

recriação organizacional no formato de projeto cultural, o pau furado absorve novos 

significados e sentidos para seus participantes, bem como para os agentes externos. 

Como detalhamos anteriormente, o contexto de politização é decisivo para essa 

reconfiguração simbólica, o que pode ser notado nas falas da mentora do Pau Furado 

Juvenil, Ana Cleide da Costa Bernardo. 

Por ocasião das comemorações do Dia da Consciência Negra na comunidade 

de Capoeiras em 2016 e 2017, Ana Cleide enfatizou a importância de preservar a 

cultura local e incentivou os jovens da comunidade a participarem das atividades 

políticas e culturais desenvolvidas em Capoeiras. Na mesma oportunidade relatou as 

dificuldades de manter o Pau Furado Juvenil e cobrou o apoio do poder público 

municipal e de instituições que desenvolvem pesquisas na comunidade. 
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Figura 9: Pau Furado Juvenil, no Dia da Consciência Negra 2018. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Percebe-se a questão da preservação da cultura como central nos discursos 

de Ana Cleide, uma ideia que remete ao entendimento do pau furado como patrimônio 

de Capoeiras. Entenda-se patrimônio não dentro de um critério econômico, mas no 

sentido do legado de uma memória coletiva, um bem simbólico comum ao grupo. 

Muniz Sodré (1988) conecta o entendimento de patrimônio ao território, 

especificamente por ser o patrimônio capaz de delimitar, no conjunto da sociedade, 

um grupo distinto. Com isso, é na sua transmissão e preservação que o patrimônio 

simbólico se afirma como território do grupo, sua marca existencial. 

 A releitura do pau furado como patrimônio simbólico acontece em consonância 

com o autorreconhecimento quilombola e a nova condição social que enseja. É a 

reivindicação política da identidade que vai abrir o caminho para essa releitura da 

prática social, o que a põe em conexão estreita com as estruturas ideológicas 

mobilizadas na luta por reconhecimento, de maneira que o pau furado se vê 

reconhecido como expressão das ideias das negritude e do quilombo, tidos como 

ideologias representativas da resistência da população negra e quilombola. Essa 

resistência se manifesta na preservação do pau furado como patrimônio simbólico a 

ser compartilhado pelo grupo étnico tanto internamente quanto externamente, 
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materializando e comunicando a experiência histórica da comunidade. 

 Entretanto, do mesmo modo que a identidade quilombola não se constrói de 

um vazio identitário, a representatividade adquirida por essas práticas sociais não 

pode ser classificada como invencionismo momentâneo e interessado. A origem 

comunitária do pau furado é reconhecida na memória coletiva de Capoeiras, nas 

lembranças dos moradores e seus relatos sobre aquele grupo de homens que 

dançavam e rodopiavam pelos quintais, na beira da lagoa ou onde lhes convinha. Ao 

som de batuques e versos improvisados, os brincantes despertavam sensações como 

curiosidade, mistério, medo, êxtase e alegria.  

 Identifica-se uma conexão ancestral entre o pau furado e a comunidade, de 

onde advém a força representativa que essa dança agrega às reivindicações 

identitárias de Capoeiras. Sendo assim, a construção e comunicação da identidade 

quilombola se dá na apreensão e releitura de uma prática social ancestral da 

comunidade a partir do processo de formação quilombola. 

Não obstante sua conexão ancestral com Capoeiras, uma comunidade negra 

encravada na zona rural do Rio Grande do Norte, o pau furado reúne elementos de 

manifestações culturais de matriz africana. Enquanto prática social, o pau furado se 

caracteriza como componente de um conjunto de manifestações dramático-musicais-

coreográficas que o etnomusicólogo Paulo Dias (1999) intitulou “comunidades do 

tambor”, distintos modos de expressão dos negros no Brasil construídas nos contextos 

históricos nos quais as populações afrodescendentes se estabeleceram no país. De 

acordo com Dias, o uso dos batuques veio da cultura dos povos bantos, de regiões 

da África Central onde se localizam atualmente Angola, Congo e Moçambique.  

Independentemente de suas especificidades e nomes, as comunidades do 

tambor compartilham de um universo comum que tem como peça essencial o ritmo, 

um determinado repertório de padrões rítmicos que se reproduz por todo o Brasil e 

cria laços simbólicos dessas comunidades com a África (DIAS, 1999). Assim como as 

linhagens de parentesco que preservam um traço comum em comunidades 

remanescentes dos quilombos como Capoeiras, a linha rítmica trilha o mesmo 

caminho, diluindo-se em manifestações culturais por todo o território nacional e 

promovendo a reunião das comunidades em torno do tambor em seus rituais e 

celebrações. 
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Originados em celebrações escravas de dança e música que ocupavam os 

reduzidos momentos de lazer, os batuques foram tocados na Colônia e no Império, 

principalmente na zona rural, mas também na zona urbana. Entenda-se batuque como 

termo para designar as diferentes manifestações que envolvem canto, dança e 

tambores, realizadas em comunidades de ascendência africana (DIAS, 2017, p. 67). 

Nos batuques, importante inferir, os escravos se organizavam e vivenciavam aqueles 

eventos enquanto grupo, um elo simbólico que se refletiria mais tarde nas 

comunidades rurais e urbanas que se formaram na desagregação do sistema 

escravista. Ao se preservarem no tempo e espaço, os batuques criam elos dos 

viventes com seus antepassados. 

  

Fonte: Aldair Dantas. 

 

 Enquanto comunidade do tambor, o pau furado se constrói na conexão que o 

jogo propicia com a ancestralidade africana. Na batida dos tambores, é ditada a 

cadência, a temporalidade em que acontecem as ações dos cantadores e dançarinos. 

O batuque, especificamente o ritmo que impõe, é quem integra e orienta o canto e a 

dança, construindo por meio do jogo o território existencial da comunidade quilombola, 

sua segunda realidade. Embora possa ser visto como linha estruturante da brincadeira, 

Figura 10: Apresentação do Pau Furado Juvenil no “Julho das Pretas”. 
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tecedor do fio que promove o encontro da comunidade com sua singularidade histórica, 

o ritmo representa por si só uma origem étnica, um laço sociocultural transatlântico 

que insere essas manifestações culturais, também reconhecidas como comunidades 

do tambor, em um universo simbólico comum. 

Na efervescência dos corpos movidos pelo ritmo vem, então, a umbigada, gesto 

que merece especial menção no pau furado. Na brincadeira, o cruzar e descruzar das 

pernas característico do zambê se alterna com o movimento gestual da umbigada, 

com os dois integrantes da dupla jogando seus corpos para frente e para trás, como 

um vaivém. Por origem ou interpretação, Renata de Lima Silva (2010, p. 189) explica 

que a umbigada remete a uma africanidade herdada pelos afro-brasileiros e tem seu 

sentido relacionado a questões da sexualidade e fertilidade, um entendimento 

sugerido pelo movimento realizado pelo corpo. No pau furado, a umbigada parece ter 

um papel iniciático, como uma porta de entrada para o jogo, como sugere Mestre Deba 

ao afirmar que “sem a umbigada a brincadeira não está feita”. 

O que falar então das cantigas e versos do pau furado. De acordo com as 

descrições de Mestre Deba, os cantadores combinam improvisações com melodias 

fixas, como em uma das antigas cantigas, que é preservada no Pau Furado Juvenil. 

Nela o cantador, em tom melódico, introduz suas palavras com “piamba ê, piamba ô”, 

partindo daí para versos improvisados. Na mesma linha melódica, repetindo as 

palavras iniciais, outro cantador respondia com novos versos, em um formato similar 

ao de desafio com o toque da improvisação. Nos versos rimados das antigas cantigas 

eram narradas experiências cotidianas do universo comunitário. 

Como bem destaca Elio Ferreira de Souza (2006, p. 275), embora o caráter 

competitivo da improvisação apresente contradições quando tentamos abordar uma 

situação de afirmação grupal, o improviso instiga a criação do indivíduo no interior da 

coletividade, indicando novas perspectivas para o grupo e o sujeito negro. No jogo 

negro de ascendência escrava, o improviso do verso pode também ser interpretado 

como liberdade, de contar sua história sob uma ótica própria, sem amarras, 

combinando a oralidade com a musicalidade e a dança para diversão, até mesmo sem 

saber que naquela experiência cultural, instante de comunicação, está se transmitindo 

um saber, um modo de viver e se relacionar com o mundo.  

Na dança de ascendência africana, consequentemente se evidencia o elo 

simbólico com o passado e se elabora o espaço para comunicação da identidade. No 
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centro do complexo rítmico que impulsiona música e dança, o corpo realimenta sua 

singularidade e seu pertencimento, colocando-se em uma posição de força e potência 

social. Está constituído ali o jogo, com temporalidade e espacialidade próprias. 

Momentaneamente, no íntimo da comunidade, as experiências de desrespeito se 

dissolvem e o grupo exibe sua semiodiversidade, seu lócus existencial, agindo com 

liberdade em seu momento de autorrealização e autoestima. 

Com isso, o pau furado se configura não apenas como uma forma cultural que 

pode ser descrita em suas características técnicas ou enquadrada em um gênero 

musical, mas como uma tecnologia de agregação social (SODRÉ, 2014, p. 16), por 

meio da qual a comunidade se relaciona consigo mesma e com a sociedade. Em um 

contexto histórico de reivindicação política da identidade quilombola, essa tecnologia 

de agregação social ganha novo impulso quando conectada com as estruturas 

ideológicas mobilizadas no processo de formação quilombola. Portanto, em sua 

releitura como patrimônio e símbolo cultural de Capoeiras, o pau furado materializa a 

experiência histórica que se direciona para a construção da identidade quilombola, 

transmitida e compartilhada a cada batuque, a cada cantiga e a cada umbigada. 

 

5.3.2 Performances quilombolas 

 

A despeito da modificação dos sentidos que lhe são atribuídos no novo contexto 

comunitário, o pau furado ganhou uma nova organização no formato de sua prática. 

Enquanto no passado era dançado informalmente nos quintais de Capoeiras por 

brincantes aparentemente desinteressados politicamente e sob pretextos 

exclusivamente recreativos, a dança começa a se situar em espaços políticos, como 

as celebrações de datas comemorativas relacionadas à história da população negra 

no Brasil. Não é incomum tais eventos serem coordenados por entidades 

pertencentes ao movimento negro organizado e possuírem em suas programações a 

discussão de questões políticas naturalmente enxergadas de um ponto de vista 

ideológico. Na verdade, os próprios eventos realizados dentro da comunidade 

ganharam um viés político, como por exemplo o Dia da Consciência Negra, data que 

começou a ser celebrada em Capoeiras somente após o processo de politização e 

formação quilombola da comunidade. 

No entanto, a despeito dos locais de apresentação terem se alterado, o que 

atrai nossa atenção é sobretudo a expressão performática do pau furado, nos moldes 
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de uma apresentação cultural a ser assistida por um público. Apesar de não ter 

deixado de ser dançando em situações de espontaneidade e com fins recreativos, o 

surgimento e fortalecimento do pau furado em sua faceta performativa se notabiliza 

nesses eventos festivos dentro e fora da comunidade. Para Richard Schechner 

(2003), a performance pode ser explicada entre ser, fazer, mostrar-se fazendo e 

explicar ações demonstradas. Se o ser é a própria existência, o fazer e o mostrar-se 

fazendo são ações, sendo o fazer a atividade de tudo que existe e o mostrar-se 

fazendo justamente o ato de performar, apontando, sublinhando e demonstrando a 

ação. Por último, explicar ações demonstradas é o esforço para compreender o 

mundo da performance e o mundo como performance (SCHECHNER, 2003). 

A performance, como conceito que abarca todo um conjunto de experiências 

humanas, pode ser examinado em qualquer ação ou comportamento cotidiano. Nas 

apresentações do pau furado, tem-se um ato performático delimitado por elementos 

como o espaço político, o contexto de luta social e o uso de uma tradição cultural, que 

em suas confluências servirão para investigar a execução dessa prática social como 

performance. Se performances “afirmam identidades, curvam o tempo, remodelam e 

adornam corpos, contam histórias” (SCHECHNER, 2003, p. 27), enxergamos esses 

atos como geradores de processos comunicacionais.  

No esforço de compreender a articulação das construções ideológicas da 

identidade negra com as performances culturais afro-brasileiras, Silva e Falcão (2015) 

atestam ser imprescindível reconhecer a complexidade com que a cultura negra foi 

assimilada, disseminada e é constantemente atualizada. Na visão das autoras, as 

manifestações de danças populares, categoria onde estão inclusas práticas como 

jongo, tambor de crioula, samba de roda e na qual identificamos o pau furado, 

estruturam-se na intersecção o jogo, performance e ritual, tendo como função forjar e 

fortalecer a identidade de uma comunidade, o que pode acontecer na forma de 

diversão e entretenimento (SILVA; FALCÃO, 2015, p. 107). 

O que é importante inferir sobre as performances, principalmente quando 

falamos no que comunicam essas ações, é que os impulsos performativos possuem 

a capacidade de criar a própria realidade social encenada, não podendo ser reduzidos 

a um mero faz de conta. Afinal, a identidade quilombola, como já enfatizamos, não se 

constrói de um nada significativo. Da mesma forma, as eventuais alterações nas 

formas originais de práticas sociais como o pau furado precisam ser encaradas como 
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acertos (SODRÉ, 1988), compreendidos nas negociações implícitas suscitadas tanto 

pela luta por reconhecimento e por uma nova dignidade, quanto pela resistência 

simbólica de grupos étnicos em sua diversidade e semiodiversidade. 

As manifestações culturais de origem negra historicamente sofreram acertos 

que modificam de certa maneira seus modos de organização e expressão, resultado 

do impacto de fenômenos diversos, como o processo de urbanização, o turismo, a 

apropriação comercial e até mesmo as políticas de salvaguarda dessas práticas 

sociais enquanto bens simbólicos (SILVA e FALCÃO, 2015). Entretanto, a despeito 

desses acertos, não se pode perder de vista que no princípio da estruturação desses 

modos de relacionamento e comunicação com o mundo está a comunidade, como 

núcleo fundador da existência e experiência histórica dessas comunidades. 

 Embora reúna elementos que indicam a existência de uma matriz afro-brasileira 

em sua estruturação, o pau furado só vem a se expressar explicitamente como uma 

manifestação cultural de origem negra após sua vinculação com o discurso político e 

ideológico da negritude e do quilombismo, entrelaçamento traduzido no 

autorreconhecimento quilombola. A semiosfera quilombola, constituída na articulação 

da experiência histórica da comunidade com suas atuais reivindicações, elabora e 

comunica seu território simbólico na releitura de suas práticas sociais, o que acontece 

na turbulenta fronteira que simultaneamente diferencia e une a comunidade à 

sociedade circundante. 

É exatamente nessa fronteira semiótica que o pau furado produz seus 

processos comunicacionais e traduz a semiodiversidade quilombola, tornando o 

universo existencial da comunidade compreensível para o outro. Uma demonstração 

dessa tradução, enquanto mecanismo característico da fronteira, está nas novas 

cantigas cantadas por Mestre Deba no âmbito do projeto Pau Furado Juvenil. A 

temática quilombola, anteriormente inexistente nos versos dos cantadores do pau 

furado, aparece nas palavras que embalam a dança na atualidade. Das “músicas 

novas”, Mestre Deba se põe a cantar:   

 

Quilombola meu amigo 

Eu vou buscar meu ganzá 

Nós somos um bocado de gente 

Que tem mistura e bicho do mato 

Que nós somos já quilombola 
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(...) 

Quilombola meu amigo 

No tempo de antigamente tu era discriminado 

Chamava negro safado, negro rabugento 

Agora não pode chamar  

Que nós somos quilombola 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

Na afirmação da identidade quilombola, como vimos, a cultura é o terreno 

simbólico em que a diferença é construída e comunicada. Dessa forma, no seu 

distanciamento das funções recreativas, o pau furado assume uma função discursiva 

de agenciamento identitário, transformando-se verdadeiramente em uma marca de 

pertencimento quilombola, por meio do qual os indivíduos de Capoeiras elaboram seu 

esquema de comunicação. Na participação do pau furado em eventos festivos 

pudemos identificar fortes indícios desse agenciamento discursivo. 

A política da identidade, enquanto maneira por meio da qual as comunidades 

quilombolas reivindicam seus direitos grupais, está decisivamente vinculada às 

ideologias que pautam as ações do movimento negro organizado. Na comunicação 

da singularidade social de Capoeiras, que vai guiar a luta por reconhecimento, o pau 

Figura 11: Pau Furado no Dia da Consciência Negra 2017, em Capoeiras. 
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furado atrela à sua prática os modelos ideológicos associados à negritude e ao 

quilombo. Utilizado para explicar a construção e manutenção do Pau Furado Juvenil, 

o resgate cultural aparece fatalmente associado a um discurso de resistência negra e 

quilombola. Portanto, a retomada da dança não é só uma questão cultural, mas 

política e identitária. 

Nos espaços negros, onde ser negro e quilombola configura uma potência 

social nas relações, o agenciamento discursivo da identidade e sua comunicação se 

delineiam de maneira muito elucidativa na dança do pau furado. O mês de novembro 

costuma ser um período em que a agenda de apresentações do Pau Furado Juvenil 

tende a estar cheia por ocasião das comemorações do Dia da Consciência Negra. Em 

2017, o grupo se apresentou em eventos festivos referentes ao 20 de novembro em 

pelo menos três locais: na Praça André de Albuquerque, em Natal; na comunidade 

quilombola de Grossos; e na própria comunidade quilombola de Capoeiras. 

No dia 25 de julho, pudemos acompanhar outra apresentação, dessa vez na 

Pinacoteca Potiguar, localizada no Palácio da Cultura, em Natal, durante as 

comemorações do Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha, 

data criada no I Encontro de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-caribenhas, 

realizado em 1992, em Santo Domingo, na República Dominicana; e do Dia Nacional 

de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, instituído, em 2014, pelo governo federal. 

Um importante aspecto a se observar nas apresentações citadas é o fato de 

terem acontecido em eventos comemorativos de relevante significado para as lutas 

sociais do movimento negro organizado historicamente e mais recentemente às 

reivindicações políticas das comunidades remanescentes dos quilombos. São 

espaços negros (SANSONE, 2004) e por isso é natural que se abra espaço em tais 

celebrações para a participação dos grupos culturais quilombolas, no entanto, sob 

outro ponto de vista, o cenário em questão é mais uma demonstração de como a 

política agrega uma marca significante às práticas culturais. 

Isso se evidencia na performance do Pau Furado Juvenil. Ao invés de 

simplesmente se apresentar para o público, os integrantes do grupo incentivam a 

participação das pessoas na roda de dança. Aqueles que os assistem se tornam 

participantes da roda. Esse processo participativo acontece após decorrido um 

determinado tempo do início da apresentação. Conforme a dança se desenrola, os 

integrantes do Pau Furado Juvenil se deslocam da organização original e estendem 
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as mãos para o público. Ao dar as mãos aos quilombolas, os que estão fora são 

introduzidos no espaço central da dança e de mãos dadas, frente a frente ao parceiro 

de dança, repetem os movimentos característicos do pau furado, o cruzar e descruzar 

das pernas, e o movimento para frente e para trás, representação da umbigada. 

A repetição dos gestos é representativa no sentido que inaugura a participação 

efetiva dos indivíduos na dança. Como lembra Mestre Deba, sem o cruzar e descruzar 

das pernas, sem a umbigada, a brincadeira não se realiza. Quando aceita o convite 

para a roda e repete os passos do quilombola, os sujeitos aceitam compartilhar não 

só o espaço físico, como o universo simbólico, mesmo que exclusivamente nos 

instantes em que o jogo se perfaz. O processo comunicacional se completa na 

instalação do comum, materialmente visível no contato interétnico, no instante em que 

a relação com o outro é aceita dentro do espaço privilegiado desse outro, do jogo e 

do espaço negro. 

Ao abandonarem o espaço central da dança para convidarem o público, os 

quilombolas expandem a roda, que nessa desorganização física se reorganiza 

simbolicamente. Os puxadores e tocadores saem de suas posições nas laterais, 

trocam de lugar com os que dançam. Enquanto um de seus filhos começa a puxar o 

coco, Mestre Deba lança seus passos no centro da roda, que a essa altura já deixou 

de ser visualmente uma roda. Os brincantes dançam de todas as maneiras, 

individualmente, em dupla, em grupos maiores, mas permanecem todos vinculados 

ao todo, ao comum, criando um ambiente de vínculos, como na concepção de Baitello 

(2008). 

Na atmosfera afetiva do jogo se instaura a atividade vinculadora, não se 

tratando de uma troca de informação em seu sentido funcional. Na geração do vínculo, 

está em jogo uma complexidade e potencialidade simbólica que viabiliza, na dança 

quilombola, a ascensão de uma nova dignidade. 

Ao transitar da organização para a desorganização, a apresentação do Pau 

Furado Juvenil instiga a lembrança das palavras de Mestre Deba sobre o não-ensino 

do zambê. Quando afirma que o pau furado vem da raiz, não podendo ser ensinado, 

Deba exalta a liberdade permitida pelo jogo, de se deixar levar pelo movimento do 

corpo. Um de seus filhos, capoeirista, percussionista e puxador de cocos, se equilibra 

de ponta a cabeça, antes de saltar e rodopiar no ar, agregando àquele momento de 

dança do pau furado os movimentos característicos da capoeira. 
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Figura 12: Mestre Deba, um dos mais antigos brincantes do pau furado. 

Fonte: Aldair Dantas. 

 

Se pensarmos a performance quilombola na perspectiva da semiótica da 

cultura, a apresentação do pau furado é equiparável à explosão, no sentido  

atribuído por Lotman (1999), o momento de ruptura produzido no encontro dos 

sistemas semióticos. Na dança praticada fora das fronteiras comunitárias, o  

grupo promove o encontro do rural com o urbano, do quilombola com a sociedade  

do entorno, apresentando seu modo de se manifestar culturalmente em espaços  

antes inacessíveis.  

Que fique claro, uma explosão que se torna possível graças aos novos 

significados e sentidos incorporados ao pau furado, forjados em um encontro anterior 

com o urbano, com as ideias de negritude e do quilombo, levadas ao ambiente 

comunitário pelo movimento negro organizado. O desencadeamento dessa nova 

explosão, portanto, vem de um processo explosivo fundador, gestado na politização 

da comunidade e seu processo de construção da identidade quilombola. 

Depois de recodificado em sua explosão interna, que alterou seus modos de se 

perceber e atuar na vida social, os sujeitos expressam abertamente, em seus corpos, 

suas mídias primárias, a identidade quilombola, que ao ser manifestada 

coletivamente, no jogo, reconfigura o espaço social, o convertendo em território 
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simbólico de potência social. Ao mesmo tempo, sem exibicionismos, partilham sua 

territorialidade com aqueles que os assistem, criando a atmosfera afetiva na qual se 

organizam os vínculos e o comum, onde o diverso é vivenciado, sentido e comunicado. 

 

5.4 Guerreiros do quilombo 

 

 A televisão proporcionou a José Cordeiro de Freitas o primeiro contato  

com a capoeira. A dança cadenciada pelo ritmo dos berimbaus e os movimentos 

acrobáticos dos personagens do filme Only The Strong, televisionado no Brasil  

sob o título de Esporte Sangrento, surpreenderam o menino de dez anos. A película 

norte-americana produzida em 1993 ficou conhecida por inserir a capoeira nos  

filmes de ação, reforçando o processo de globalização desta expressão cultural de 

origem afro-brasileira.  

Enquanto isso, em uma comunidade negra rural, uma criança conhecia pela 

televisão, em uma produção cinematográfica estadunidense, aquele jogo que viria a 

descobrir depois como “prática integrada de luta, dança, canto, toque e forma de 

pensar o mundo” (SODRÉ, 2005 p. 22). O mesmo José Cordeiro de Freitas se 

transformaria em Fumaça, idealizador do grupo de capoeira Guerreiros do Quilombo.  

Apesar de ter a construção de uma academia própria somente em 2005, 

quando pode ampliar sua atuação na comunidade, o grupo de capoeira Guerreiros do 

Quilombo teve seu embrião plantado ainda na década de 1990, quando Fumaça se 

encantou pela capoeira na televisão. A plasticidade com que os personagens do filme 

gingavam, golpeavam e rodopiavam no ar foi o que primeiro saltou aos olhos do 

Mestre, conforme o mesmo reconhece. 

Foi contra a vontade da mãe e do pai que José Cordeiro de Freitas pedalava 

em sua bicicleta até o município de Bom Jesus, onde começou a praticar capoeira em 

um grupo local. Em Bom Jesus, Fumaça também conheceu o maculêlê, prática 

cultural que tem sua origem brasileira no Recôncavo Baiano, consistindo em um jogo 

de bastões que foi incorporado nas apresentações de grupos de capoeira pelo Brasil. 

Depois de sua iniciação em Bom Jesus, Fumaça foi aluno do Mestre Canelão, 

do grupo Capoeira Boa Vontade, localizado no bairro periférico do Bom Pastor, na 

Zona Oeste de Natal, de onde saiu para formar o próprio grupo. A capoeira 

proporcionou andanças pelo Brasil, com destaque para a Bahia, onde conheceu o 
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Mestre Itapoan, discípulo de Manoel dos Reis Machado, mais conhecido como Mestre 

Bimba, criador do estilo regional e lenda do universo da capoeira.  

 

Fonte: http://capasdefilmesbr.blogspot.com/. 

 

Ao resgatar a história da capoeira regional, Maria José Somerlate Barbosa 

(2005) explica que o estilo nasce da tentativa de Mestre Bimba em retirar a capoeira 

das ruas, fugindo da perseguição policial e legitimando sua prática em um espaço 

cultural afro-brasileiro, o que lhe rendeu a simpatia de classes dirigentes interessadas 

no uso da capoeira como elemento para construção de uma identidade nacional.  

Com isso, montou-se uma estrutura organizada para a prática, o que incluiu um 

manual detalhado do método resgatado por Muniz Sodré (2002) na obra que escreveu 

sobre Mestre Bimba. De acordo com um folheto publicado na década de 1960 com o 

título Curso de Capoeira Regional, o método é organizado em três partes: 

 

1. Sequência: Trata-se de um conjunto de golpes, que funciona como a 
base da regional. Antes de tudo vem a ginga, movimentação em pé por meio 
da qual o capoeirista arma ataque e defesa com pés e mãos. No “curso”, 
escrito por discípulos e aprovado pelo Mestre, diz-se que “o gingado é um 
movimento de vaivém, tomando-se apoio sobre o pé que fica atrás e 

Figura 13: Capa do filme Only The Strong. 
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conservando-se o tronco levemente inclinado para diante. Os braços são 
levados até a altura da fronte, numa constante proteção à face e ao tronco”. 
Ginga ou gingado é realmente a posição fundamental da capoeira “chave de 
sua agilidade e deslocamento”. 
 Uma vez iniciada a ginga, na sequência o capoeirista dá início a uma 
série de golpes de ataque e defesa (...) 
 
2. Cintura desprezada: Esta parte é, como prática sistemática, uma 
invenção de Bimba, destinada a preparar o capoeirista para as situações de 
luta agarrada, condicionando-o a cair sempre em pé (...) 
Cintura deve ser entendida como postura e tônus corporais, enquanto 
desprezada tem a ver com o abandono da rigidez muscular e da flexibilidade. 
Aprende-se aí não a dar o golpe, mas a neutralizá-lo acrobaticamente ou com 
uma torção defensiva do corpo. 
 
3. Roda: É o lugar e o instante em que se realiza o jogo solto, isto é, a 
prática dos golpes da sequência e da cintura desprezada. Na roda, cabe ao 
capoeirista demonstrar equilíbrio e reflexo, podendo escolher entre um jogo 
mais duro ou simplesmente um floreado, em que exibe sua capacidade 
criativa. (SODRÉ, 2002, p. 68-69) 

 

No folheto, estão nomeados tanto golpes de ataque e defesa, como duas-de-

frente, armada, queda-de-cocorinha, negativa, saída-de-aú, martelo, benção, 

godeme, galopante, arpão-de-cabeça, joelhada, meia-lua-de-compasso, vingativa, 

saída-de-rolê, banda-de-costa, asfixiante, banda traçada, rasteira, conjunto ao qual 

foram agregados golpes como ponteira e voo de morcego; quanto os balões usados 

para neutralizar os golpes, como balão cinturado, balão de lado, gravata cinturada, 

açoite-de-braço, tesoura, colar de força, bochecho, quebra-pescoço, cruz, aos quais 

foram adicionados mais movimentos como salto mortal, balão costal, entre outros 

(SODRÉ, 2002). 

A riqueza descritiva da capoeira regional e sua organização em um manual 

representa bem a dinâmica das práticas socioculturais afro-brasileiras, 

principalmente em seu ímpetos de sobrevivência e inserção social na sociedade 

brasileira. De maneira distinta à capoeira angola, estilo que tem como grande nome 

o Mestre Pastinha e ao qual é atribuída uma autenticidade ancestral conectada 

com as raízes africanas deste jogo, a capoeira regional acontece em roda mais 

aberta, abrindo espaço para um jogo mais físico e de maior atletismo. Enquanto na 

angola o ritmo se caracteriza por ter uma maior cadência e movimentos rasteiros, 

a regional tem na exibição atlética dos capoeiristas um traço marcante e que de 

fato fascina os observadores. 

Aproveitando-se do esforço da intelectualidade e de camadas dirigentes para 

se construir uma identidade nacional e uma cultura popular após a Revolução de 1930, 
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Mestre Bimba leva a capoeira regional a novos espaços. Com a primeira academia 

fundada em 1932 no Engenho Velho de Brotas, bairro pobre onde Bimba nasceu, a 

capoeira regional progressivamente se dissemina na capital baiana, alcançando um 

marco histórico em sua apresentação no Palácio do Governo em 1953, dia marcado 

pelo discurso do então presidente Getúlio Vargas, que se referiu à capoeira como 

“único esporte verdadeiramente nacional”. Apesar das palavras de Getúlio Vargas e 

até da revogação da lei que criminalizava a capoeira e o candomblé, essas práticas 

culturais deveriam ser exercidas em recintos fechados por determinação do poder 

público (SODRÉ, 2002). 

Embora vigiada, a liberdade para a prática da capoeira proporcionou seu 

crescimento pelo Brasil e depois pelo mundo, em um processo de globalização que 

pode ser enxergado na criação de grupos em diversos países e na apropriação da 

capoeira pela indústria do entretenimento, como na produção cinematográfica Only 

The Strong. Interessante ressaltar o processo pelo qual a capoeira sai de um espaço 

negro marginalizado socialmente para globalizar-se e depois regressa ao espaço 

negro, como a comunidade quilombola de Capoeiras. 

A despeito do que seu nome possa sugerir, Capoeiras não teve historicamente 

vinculação com a capoeira, pelo menos não que se tenha registro na oralidade local. 

Entretanto, por ironia do destino, Fumaça assistiu e se fascinou por aquele filme 

estadunidense, dando início à sua incursão no universo da capoeira. Inicialmente com 

poucos alunos, o Mestre explica que os moradores tinham receio em permitir que os 

filhos praticassem aquela luta, considerada violenta e que na ótica deles serviria para 

brigar. 

De fato, historicamente a capoeira teve sua representação social associada à 

violência, processo que pode ser identificado tanto nas leis repressivas do Estado, 

quanto na atuação violenta de determinados grupos de capoeiristas, como aqueles 

que ficaram conhecidos como maltas no Rio de Janeiro do século XIX4. Entretanto, 

de suas vivências como capoeirista, Fumaça trouxe para a comunidade uma 

concepção muito mais recreativa e educativa da capoeira, mas sem esquecer a 

essência física do jogo. 

Aos poucos o Mestre atraiu a comunidade para sua academia, construída com 

o apoio dos alunos em 2005. Para isso também contou com a ajuda do Mestre 

                                                           
4 Ver Conde (2003). 
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Canelão, da Capoeira Boa Vontade, e da Organização Não-Governamental S.O.S 

Brasil, conhecida por meio de um casal de holandeses que visitou Capoeiras e se 

interessou pelo trabalho dos Guerreiros do Quilombo. No início do grupo, Fumaça e 

seus alunos realizavam as rodas de capoeira em um espaço construído pela família 

do Mestre para o casamento da sua irmã, onde posteriormente foi erguida a academia. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Além do apoio financeiro, a S.O.S Brasil possibilitou o intercâmbio de dois 

alunos para a Holanda. Em contrapartida, Fumaça recebeu um grupo de holandeses 

na comunidade. Posteriormente, em virtude do falecimento de um coordenadores da 

ONG, não foi possível continuar com o apoio financeiro, que se não chegava a ser de 

grande monta, ajudava na compra de lanches para os alunos após os treinamentos. 

Depois de superada a desconfiança da comunidade, a quantidade de crianças 

e adolescentes interessadas na capoeira cresceu consideravelmente. A academia 

abre gratuitamente três vezes na semana, quando crianças, adolescentes e jovens da 

comunidade, bem como moradores das comunidades quilombolas vizinhas – Grossos 

e Pavilhão – se reúnem na academia para jogar capoeira. 

Figura 14: Mestre Fumaça em treinamento na academia em Capoeiras. 
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No entanto, a atuação dos Guerreiros do Quilombo se estende para além dos 

limites comunitários. As saídas do grupo acontecem para participação em rodas de 

outros grupos de capoeira, para onde Fumaça costuma levar seus capoeiristas mais 

experientes. Da mesma forma, com o reconhecimento dentro da comunidade e o 

processo de formação quilombola consolidado, o grupo começou a receber convites 

para apresentações culturais em Natal e região metropolitana, locais em que os 

Guerreiros do Quilombo apresentam sua capoeira regional e maculêlê.  

 

5.4.1. Da trajetória da capoeira ao reencontro com o quilombo 

 

Apesar da ausência de pesquisas históricas sobre a capoeira no período que 

vai do século XVI ao XVIII, Letícia Vidor de Sousa Reis (1994) sugere a conexão da 

capoeira com os quilombos brasileiros, onde os escravizados faziam de seus corpos 

as armas para se defender da repressão colonial. Do mesmo modo, a falta de fontes 

dificulta a reconstrução do processo de deslocamento dessa prática social do campo 

para a cidade, onde se têm seus registros históricos iniciais e nos quais é possível 

descrever sua trajetória. Da perseguição imperial, passando pela proibição em 1890 

e posterior liberação no Estado Novo, até a sua popularização e exportação. 

Ao resgatar decretos e referências aos capoeiras nas cidades brasileiras no 

século XIX, Reis (1994, p. 223) identifica a associação da capoeira ao crime e menções 

aos seus praticantes como “escravos”, “malfeitores” ou “suspeitos”. No Rio de Janeiro 

do século XIX, os relatos históricos colocam os capoeiras em diversas relações dentro 

da cidade, das quais podemos citar aquelas originadas na aproximação com questões 

políticas e desordens urbanas. No universo político do Rio de Janeiro, os capoeiras 

podem aparecer como capangas de figuras políticas; como componentes de um grupo 

chamado de Guarda Negra, antirrepublicana e defensora dos interesses monarquistas; 

ou como agitadores abolicionistas (SODRÉ, 2002, p. 42).  

Por outro lado, o capoeira também surge como causador de desordens 

urbanas, principalmente no contexto de organização e atuação de grupos conhecidos 

como maltas, que utilizavam a capoeira para se enfrentarem em suas disputas 

territoriais. Não era incomum que nesses confrontos, além dos golpes com pés e 

mãos, fossem usadas navalhas e porretes. Embora não tenha se organizado com o 

intuito declarado de reconstituir e fortalecer uma identidade e pertencimento étnico, a 
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capoeiragem carioca o fez no século XIX. A mobilização de elementos identitários é 

observável nas maltas, que com o uso de sinais distintivos, como as cores das 

vestimentas, cortes de cabelo, chapéus e os modos de usá-los (REIS, 1994,  

p. 225), procuraram fortalecer sua diferenciação e singularidade perante os demais 

grupos, alargando assim seu espaço de domínio político. 

Para Bernardo Velloso Conde (2003, p. 2), diferentemente de ritos africanos 

como o candomblé, que reconstruíram uma identidade étnica apoiados na refundação 

de uma tradição de ancestralidade africana, a capoeira constituiu sua identidade na 

absorção de novas informações culturais que a permitiram garantir seu espaço social. 

Na capoeiragem carioca, como indicam os exemplos históricos, o conflito era a 

ferramenta pela qual se afirmava um lugar de diferença, de identidade e 

pertencimento, bem como permitia um certo poder político e trânsito social. Nesse 

processo, a capoeira forjou um tipo social, “o capoeira”, que agregando elementos 

identitários que o singularizavam no universo social carioca, permitiu a descoisificação 

de sua condição de escravo (CONDE, 2003, p. 2).  

Ao relembrarmos Barros (2010), para quem as noções de “negro”, “africano” e 

“escravo” se tornaram indissociáveis no sustentáculo ideológico do sistema 

escravista, concluímos que mesmo que não remeta de maneira intencional a uma 

identidade étnica, o mecanismo pelo qual capoeira fixa sua singularidade no Rio de 

Janeiro não pode ser descolado do viés étnico, sobretudo quando pensamos que os 

ex-escravizados, negros e descendentes de africanos, conquistavam novos espaços 

sociais, mesmo que associados à violência. 

Embora perseguida no Império, foi apenas na República que a capoeira sofreu 

um dos mais significativos atos repressivos à sua prática. Os “vadios e capoeiras” 

ganharam um capítulo no primeiro Código Penal do Brasil, promulgado pelo Decreto 

847, de 1890. O artigo 402 estabelecia uma pena de dois a seis meses de prisão 

àquele que: 

 

Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal 
conhecidos pela denominação capoeiragem; andar em correrias, com armas 
ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando 
tumultos ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo 
temor de algum mal (BRASIL, Decreto nº 847, 1890). 

 

O mesmo artigo considera circunstância agravante se o capoeira pertencer a 

uma banda ou malta. Aos chefes, a pena seria dobrada. No artigo 403, o Código Penal 
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especifica que em caso de reincidência, é imposta ao capoeira uma pena de até três 

anos a ser cumprida em colônias penais localizadas em ilhas marítimas e nas 

fronteiras do território nacional. Um ponto interessante do artigo é a menção aos 

capoeiras estrangeiros, que seriam punidos com deportação se enquadrados no crime 

descrito. A participação estrangeira foi verificada historicamente tanto na prática da 

capoeira de maneira geral quanto nas maltas da metade para o fim do século XIX 

(REIS, 1994; CONDE, 2003).  

No século XX, o interesse de brancos brasileiros e estrangeiros pela capoeira se 

consolida na sociedade brasileira, bem como no processo de internacionalização dessa 

prática cultural de origem afro-brasileira. Se no século XIX, a capoeira fixava sua 

presença na sociedade por meio do conflito, estruturando consequentemente sua 

representação social como luta perigosa e temida, no século XX são os aspectos 

culturais e esportivos que vão funcionar como meios de agregação e conquista de 

espaço social para os grupos de capoeira. Nessa transição, a capoeira tem sua 

representação social reconfigurada, da prática violenta e desordeira, torna-se jogo, o 

que Reis (1994, p. 232) identifica como resultado de uma transformação simbólica que 

posiciona a capoeira como esporte e a converte de símbolo étnico em símbolo nacional. 

Apesar de acontecer nos termos de um ajuste civilizatório, o que rendeu 

apontamentos sobre seu possível embranquecimento, a transformação da capoeira 

em esporte e símbolo nacional pode ser enxergada sob a ótica da dinâmica complexa 

das práticas culturais. A associação da capoeira à identidade nacional foi aproveitada 

por personagens como Mestre Bimba, antigo praticante do estilo angola e criador do 

estilo regional. O mestre baiano negocia, por essa via simbólica, o deslocamento da 

capoeira das ruas para as academias, o que permite a maior aceitação social e 

progressiva ascensão da prática na sociedade brasileira. 

Como relembra Sodré (2002), a década de 1930 foi especialmente significativa 

no processo de penetração social da capoeira, quando na Bahia, Mestre Bimba leva 

o estilo regional a espaços antes imagináveis. É nesse período que o grupo de 

capoeira de Bimba se apresenta no Palácio do Governo da Bahia, à época sob 

intervenção federal, e participa do cortejo cívico de 2 de julho, data da independência 

baiana. As inserções provocaram reações preconceituosas da imprensa e elites, no 

entanto, sob o espírito nacionalista do Estado Novo, Bimba obteve em 1937 o registro 

de diretor de curso de Educação Física na então Secretaria de Educação, Saúde e 
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Assistência Pública. Na mesma época ensinava a capoeira regional no quartel do 

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro. Essa série de 

eventos culmina na enigmática apresentação para Getúlio Vargas em 1953 (SODRÉ, 

2002, p. 67). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Não obstante os interesses em sua nacionalização e a incorporação de 

elementos da sociedade dominante, a capoeira regional criada por Mestre Bimba pode 

ser vista, de maneira errônea ao nosso ver, como uma versão embranquecida, 

folclorizada e empobrecida etnicamente. Essa visão é corroborada pelo antropólogo 

argentino Alejandro Frigerio (1999), em texto intitulado Capoeira: de arte negra a 

esporte branco, no qual é traçado um comparativo dos estilos de capoeira angola e 

regional, indicando que a legitimação e integração da capoeira ao sistema dominante 

custou a perda de características próprias, de origem étnica, e a absorção de novos 

traços que tornavam a expressão artística aceitável para as classes mais abastadas. 

Para comprovar seu ponto de vista, Frigerio (1999) esmiúça oito características 

que diferenciam a capoeira angola e a definem como arte: malícia, complementação, 

jogo baixo, ausência de violência, movimentos bonitos, música lenta, importância do 

Figura 15: Parede da casa onde mora o Mestre Fumaça. 
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ritual e teatralidade. Na sequência, o antropólogo argentino aponta a influência que o 

desenvolvimento da capoeira como esporte e arte marcial teve sobre essas oito 

características, identificando na capoeira regional uma suposta perda de originalidade 

e embranquecimento da capoeira angola. 

Entretanto, vale ressaltar que o reconhecimento da capoeira como arte negra 

já vem de um processo de alteração na maneira como essa expressão cultural era 

manifestada por seus praticantes. Como esclarece Sodré (2002), já havia uma 

predisposição social em culturalizar aquela luta proibida por lei e perigosa perante os 

olhos da sociedade, movimento que pode ser percebido na substituição de seu 

formato de combate pelo jogo de movimentação corporal embalado por instrumentos 

musicais e cantigas (SODRÉ, 2002, p. 62).  

Portanto, ao em vez de enxergar determinadas dinâmicas culturais 

simplesmente como cooptação interessada e ideológica, adotamos uma postura de 

que esse processo, a despeito das mudanças que produz nas práticas sociais, tem 

capacidade de gerar ganhos. Assim como apontamos em nossa análise sobre o pau 

furado, essas alterações representam acertos (SODRÉ, 1988), traduzidos no universo 

social como resistência simbólica de grupos étnicos em sua diversidade e 

semiodiversidade, lutas por reconhecimento e dignidade. 

A consolidação da capoeira como prática cultural e desportiva nacional tem 

como um de seus efeitos a criação de um ambiente propício para sua formatação 

como produto de consumo global. O antropólogo Ricardo César Carvalho Nascimento 

(2015), ao analisar a internacionalização da capoeira, seleciona um conjunto de 

fatores que facilitaram esse processo, como a internacionalização da música popular 

brasileira, as viagens internacionais de grupos folclóricos da Bahia, a emigração 

brasileira nas décadas de 1980 e 1990, a invenção dos grupos de capoeira no período 

pós Mestres Bimba e Pastinha, a tradução dos livros do Mestre Nestor Capoeira para 

várias línguas e a entrada da capoeira no cinema norte-americano5. 

Dos pontos selecionados por Nascimento (2015), relembramos a aparição da 

capoeira na produção cinematográfica norte-americana, sobretudo com o filme Only 

The Strong, significativo no fluxo mundial do imaginário da capoeira como arte marcial, 

mas de padrão distinto das artes marciais orientais já globalizadas àquela altura 

(NASCIMENTO, 2015, p. 105). Embora se discuta a visão da capoeira disseminada 

                                                           
5 A análise mais detalhada desses fatores pode ser vista em Nascimento (2015). 
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pelo filme, que ao modo norte-americano acaba por transmitir a cultura estrangeira 

como exótica e caricata, Only The Strong pode ser considerado um dos mais bem 

sucedidos impulsionadores da capoeira tanto ao redor do mundo quanto no Brasil.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

É irônico pensar que o filme norte-americano representa o primeiro contato do 

morador de uma comunidade negra brasileira com a capoeira. Apesar do fascínio 

pelos movimentos acrobáticos ter sido o ponto de impacto inicial para José Cordeiro 

de Freitas, é inegável que esse contato com uma versão da capoeira formatada nos 

parâmetros hollywoodianos de espetáculo, abriu as portas para que aquele garoto de 

dez anos conhecesse em profundidade a capoeira regional de Mestre Bimba, 

repassando esses conhecimentos para novas gerações na academia dos Guerreiros 

do Quilombo. 

O acontecimento é exemplar para reforçarmos os acertos e reinterpretações 

inerentes às dinâmicas culturais. No entanto, mais do que isso, é carregado de 

simbolismo se o pensarmos como um reencontro da capoeira com suas raízes, o 

Figura 16: Quadro de Mestre Bimba na academia de capoeira. 
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quilombo, onde o corpo se fez arma contra a repressão colonial e onde hoje a capoeira 

resgata e comunica uma identidade negra e quilombola. 

 

5.4.2. A roda de capoeira como território comunicacional 

 

É dia de capoeira na comunidade quilombola de Capoeiras. Enquanto 

aguardam a chegada do Mestre Fumaça, que ainda se desloca de sua oficina de 

motocicletas em Bom Jesus, crianças e adolescentes se reúnem na academia para o 

treinamento. Lá, os alunos ensaiam golpes e esquivas, arriscam saltos e brincam uns 

com os outros. Na capoeira, a luta, a dança e a brincadeira representam distintas 

facetas do jogo, o que lhe torna uma manifestação que pode produzir múltiplos 

sentidos e sensações, em quem pratica e em quem assiste. 

Os significados produzidos na capoeira se encontram primordialmente no corpo 

de seus praticantes. Na cultura negra, ao lado da oralidade, o corpo é transmissor 

primordial das mensagens geradas no âmbito da cultura. É onde a ancestralidade se 

manifesta, as tradições emergem e as reinterpretações transparecem. Essa função 

do corpo se acentua na capoeira, em que os movimentos corporais fascinam, 

seduzem e marcam a diferença. 

Na maneira como o corpo se comporta na roda de capoeira é possível, por 

exemplo, diferenciar o estilo angola e regional. Na angola, o movimento cadenciado e 

jogo rasteiro. Na regional, o movimento rápido e jogo ereto. Entretanto, em um plano 

mais amplo, o corpo do capoeirista comunica antes de tudo uma identidade 

proeminentemente afro-brasileira. Quando jogada pelos quilombolas de Capoeiras, 

essa significação é interpenetrada pelas ideologias e luta política da comunidade.  

O Mestre Fumaça adentra a academia, pede que os alunos organizem a roda 

e conecta uma caixa de som para um aquecimento inicial. No centro da academia e 

da roda que se forma está o símbolo do grupo de capoeira: a figura de uma mão negra 

tocando berimbau ao mesmo tempo em que rompe uma corrente. A imagem fica 

dentro de um círculo, contornado pelo nome Guerreiros do Quilombo. Do nome e do 

símbolo retiramos uma tranquila conclusão de que a representatividade identitária 

daquele grupo de capoeira se evidencia sem delongas. 
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A escolha do nome, como parece evidente, é uma menção ao processo de 

autorreconhecimento quilombola de Capoeiras, como atesta Fumaça. O Mestre 

explica que decidiu simbolizar o momento vivido pela comunidade com uma 

referência ao período da escravidão, quando o negro escravizado era ceifado de 

sua liberdade pelas correntes. A destruição da corrente representa a revolta do 

escravizado, que foge do cativeiro para formar o quilombo, ao tempo que, aplicado 

ao contexto político de Capoeiras, está representado o momento em que a 

comunidade se percebe como grupo étnico e abraça sua ancestralidade afro-

brasileira, exibindo sua força e potência social. 

. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Sobre o berimbau, trata-se de um instrumento simples, mas representativo da 

capoeira. Um arco de madeira que tem em suas extremidades um fio de aço estendido 

e uma cabaça na base. Para tocar o fio e produzir o som é utilizado um dobrão, moeda 

portuguesa que circulava no período colonial e que se manteve com esse nome nas 

rodas de capoeira. Com presença registrada em outras partes do mundo, o berimbau 

chegou ao Brasil com africanos e teria sido trazido por ambulantes que o utilizavam 

para atrair fregueses (SODRÉ, 2002, p. 77). No período colonial e imperial, aponta-se 

Figura 17: Academia dos Guerreiros do Quilombo, em Capoeiras. 
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ainda seu uso para avisar a chegada de senhores de engenho e capitães-do-mato, 

bem como da polícia posteriormente (BARBOSA, 2005, p.79). 

A quantidade de berimbaus utilizados na roda de capoeira varia de acordo com 

o estilo. De acordo com Sodré (2002, p. 79), na angola são três berimbaus, o gunga, 

o médio e o viola, enquanto que na regional Mestre Bimba reduziu para um berimbau, 

a mesma sistemática adotada por Mestre Fumaça, que eventualmente acrescenta um 

atabaque e pandeiros. Entretanto, durante os treinamentos, como frisamos, os 

instrumentos entram depois. Antes disso, a caixa de som é que solta as cantigas para 

embalar as crianças e adolescentes. 

A roda se forma e o jogo começa aos olhos do mestre. A presença de alunos 

mais antigos tranquiliza Fumaça, que apenas observa entre uma conversa e outra. 

Em nenhum momento interfere no aquecimento dos alunos nem aponta erros ou 

indica correções. Um comportamento similar ao que Sodré (2005) infere sobre o 

mestre capoeirista negro: 

 

(...) o mestre capoeirista negro não ensina ao seu discípulo - ao menos da 
maneira como a pedagogia ocidental entende o verbo ensinar, ou seja, o 
mestre não verbaliza nem conceitua seu saber para doá-lo metodicamente 
ao aluno. Também não interroga nem decifra. Ele cria as condições de 
aprendizagem (formando a roda de capoeira) e assiste a elas. É um processo 
sem qualquer intelectualização, em que se busca um reflexo corporal 
comandado não pelo cérebro, mas por algo indeterminado resultante dessa 
iniciação do corpo (SODRÉ, 2005, p. 160). 

 

Enquanto a caixa de som toca as cantigas, os alunos marcam o ritmo na palma 

da mão, dando candência ao jogo dos capoeiristas no centro do círculo. Antes de 

entrar na roda, a dupla toca duas as mãos, como um convite para o jogo que se 

desenvolve. Da mesma maneira que o Mestre não fala, na roda a comunicação verbal 

é mínima, quase inexistente entre participantes. O que se ouve são as cantigas, a 

batida da palma das mãos, os risos e os sons do jogo, dos pés gingando pelo solo, 

das rasteiras deslizando pelo chão e das pernas cortando o ar. Ali, naquele instante, 

as relações e conflitos acontecem e se resolvem com a mediação corporal. Sem 

verbalizações, são os corpos que comunicam. 

Em determinado momento um aluno maior e um menor jogam. O menor se vê 

acuado perante os movimentos mais ofensivos do maior. É quando um dos mais 

experientes do grupo entra na roda e sem alterar o ritmo do jogo, dá uma espécie de 

lição ao aluno maior, interceptando seus movimentos e se impondo, no que 
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aparentava ser um aviso de que é preciso respeitar e ser camarada. As animosidades 

se desenrolam e se resolvem no jogo com a roda funcionando como espaço de 

ajustamento social (NASCIMENTO, 2017, p. 208).  

O que guia esse ajustamento nos Guerreiros do Quilombo é o código de 

conduta que tem como um de seus princípios a camaradagem. Quando a roda é 

usada para pura demonstração de poder de um jogador sobre o outro, esse princípio 

é violado. Além disso, esse comportamento culmina na quebra do diálogo dos 

corpos, dando lugar a um monólogo, o que é perceptível do ponto de vista da 

comunicação, do que a linguagem corporal transmite, da informação que está 

codificada nas atitudes e gestos. 

Questionado sobre esses ajustamentos, Mestre Fumaça explica que quando o 

aluno não se comporta conforme os princípios do grupo, transgressão que pode 

acontecer tanto dentro, como fora da academia, costuma-se impor uma lição dentro 

do jogo. Quando fica sabendo que alunos seus arrumaram confusão fora da 

academia, Fumaça costuma não confrontá-los com palavras, mas na roda de 

capoeira, e fez questão de fazê-lo pessoalmente em ocasiões passadas. A depender 

da gravidade, a transgressão pode significar até mesmo a expulsão do grupo, no 

entanto não sem antes a situação ser acertada no jogo, onde esse código de conduta 

é narrativizado, tornando-se identificável aos olhos do observador. 

O jogo continua. Os alunos sorriem, brincam, enquanto o Mestre observa e 

entra na roda, jogando com os discípulos mais novos. Os movimentos são leves, 

harmônicos, impondo uma cadência e ritmo que vai sendo captado, como se os 

ensinamentos fossem transmitidos pelo corpo. Fumaça deixa o centro da academia e 

junto com outros alunos toca o atabaque e o berimbau. A velocidade do jogo evolui e 

os discípulos se animam conforme o ritmo se acelera. 

Antes da roda de capoeira se encerrar, o Mestre traz para a academia bastões 

utilizados no maculêlê, dançado pelos Guerreiros do Quilombo em suas 

apresentações. No Brasil, essa prática cultural de ascendência africana tem sua 

origem vinculada a Santo Amaro da Purificação, cidade do Recôncavo Baiano. Lá 

começou a ser dançada por escravizados do Engenho Partido, em meados do século 

XIX, sendo resgatada no século XX por Paulino Andrade de Almeida, conhecido como 

Mestre Popó, que recria o maculêlê agregando novos elementos musicais e se 

destaca por sua difusão, experimentada de maneira mais notável em datas 
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comemorativas do município, como a Festa de Nossa Senhora da Conceição, em 8 

de dezembro, e a Festa de Nossa Senhora da Purificação, em 2 de fevereiro. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O maculêlê é identificado por Edison Carneiro (1982) como originado nos 

antigos cucumbis, autos negros em que os personagens se enfeitavam com penas 

e peles de animais e arcos e flechas. Ao mesmo tempo em que esse folguedo 

desapareceu, o maculêlê teria permanecido autônomo, sendo praticado no 

Recôncavo Baiano e incorporado por grupos de capoeira como os Guerreiros do 

Quilombo, que executa o maculêlê em suas apresentações. Essa incorporação 

acabou levando a confusões sobre essa prática cultural ter se originado da  

capoeira, ideia refutada por intelectuais e praticantes originários de Santo  

Amaro da Purificação6.  

É exatamente para uso nas apresentações que os Guerreiros do Quilombo 

agregaram o maculêlê. No treinamento em Capoeiras, os bastões são distribuídos e 

o Mestre Fumaça controla o ritmo no atabaque. Enquanto o som percussivo ecoa, os 

alunos interpretam o que aparenta ser um ritual guerreiro, batendo os bastões uns nos 

                                                           
6 Depoimentos nesse sentido podem ser encontrados no documentário Que fale Santo Amaro: Em 
busca da verdade sobre a dança do Maculelê, dirigido por Lucas Jasper e disponível em: 
https://vimeo.com/29271025. 

Figura 18: Apresentação de maculêlê no Dia da Consciência Negra. 
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outros, soltando gritos e finalizando com um dos participantes soltando fogo pela boca, 

ato que no ensaio é realizado de maneira meramente interpretativa. Nas 

apresentações, além do manuseio do fogo ser real, os Guerreiros do Quilombo 

utilizam vestimentas que se assemelham a peles de animais, de modo similar aos 

cucumbis citados por Carneiro (1982).  

Como analisamos, o jogo, em seu tempo e espaço próprios, tem a capacidade 

de instaurar uma segunda realidade, onde crianças e adolescentes podem ser 

capoeiras e guerreiros, diluindo naqueles instantes o estigma que lhes é imposto por 

sua origem e cor da pele. Entretanto, lembramos que mesmo com a roda desfeita, o 

jogo deixa seus ensinamentos e princípios. Como Fumaça lembra aos seus 

discípulos, o capoeira não é capoeira só dentro da roda, mas também fora dela, uma 

lembrança de que os princípios do respeito e camaradagem devem ser levados para 

a vida. 

Se em Bom Jesus, em sua oficina de motocicletas, José Cordeiro de Freitas é 

um trabalhador comum, na comunidade de Capoeiras e na academia dos Guerreiros 

do Quilombo, ele é Mestre Fumaça, assim como seus discípulos mais antigos, 

agricultores e trabalhadores da indústria, ao mesmo tempo capoeiras. A emergência 

dessa potência social se dá prioritariamente na roda, que apesar do espaço mínimo, 

emana força e representatividade, se constituindo mais do que um espaço quilombola, 

um território comunicacional onde o grupo produz coesão em direção a uma 

identidade que lhe confere dignidade. 

No reencontro simbólico da prática cultural de origem negra com a 

comunidade que se autorreconhece quilombola, os significados políticos e 

ideológicos são transferidos para o território comunicacional da roda, 

independentemente de onde o jogo seja jogado. Do mesmo modo que o Pau 

Furado Juvenil, os Guerreiros do Quilombo expandem a comunicação de sua 

identidade, construída no cotidiano da academia e da comunidade. Esse processo 

acontece nas apresentações para as quais o grupo é convidado fora de Capoeiras, 

ocasiões que se diferenciam das rodas de capoeira dentro da comunidade, 

sobretudo pelo impulso performático que estimulam. 

Apesar da tendência de interpretar essas performances como desvirtuação 

ou transformação de práticas culturais ancestrais em produtos comerciais, voltamos 

a enfatizar a importância desse momentos para os grupos culturais, principalmente 
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pela possibilidade de produzir vínculos afetivos, o que se dá primordialmente em 

situações de interação e partilha de significados. No espaço mínimo da roda, os 

Guerreiros do Quilombo organizam seu território comunicacional e partir dele 

partilham e comunicam sua identidade. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O modo como a comunicação funciona na roda é mais compreensível se 

pensarmos o desenvolvimento da capoeira como um diálogo (BARBOSA, 2005), 

interação dos corpos que se realiza em sua plenitude nas corporalidades, que têm a 

roda como mediadora de suas ações. No território comunicacional gerado pelo jogo 

se desdobram diferentes sentidos de afirmação. Na capoeira, o negro se distancia de 

sua condição subalterna e desvalorizada, adquirindo uma identidade que contribuiu 

historicamente para a desconstrução das associações negativas às quais estava 

atrelado, embora essa batalha persista perante a permanência do racismo nas 

entranhas da sociedade brasileira. 

O olhar social se altera no percurso histórico do negro praticante da capoeira, 

o que é bem simbolizado no processo através do qual essa prática social é 

descriminalizada e passa a ser reconhecida como patrimônio nacional. O que é 

Figura 19: Treinamento na academia dos Guerreiros do Quilombo. 
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importante destacar é que mesmo antes de sua valorização, o capoeira foi um 

personagem social que embora escravizado e criminalizado, utilizou-se de seu jogo 

para se afirmar socialmente, estratégia recorrente na história social do negro no Brasil. 

Quando escravizado e excluído do mercado de trabalho, o negro enfrenta sua 

exclusão e negocia seu espaço social por intermédio de suas práticas culturais, 

movimento que podemos assimilar a um jogo de perdas e ganhos, recriação e 

resistência. Na negociação que empreende com a sociedade dominante, a capoeira 

se utiliza de seus múltiplos significados e representações. É luta que aparenta ser 

dança e dança que aparenta ser luta. Assim como na roda, o capoeira demonstra 

malícia e com mandinga ludibria seu adversário, se esconde no mistério de seus 

movimentos para surpreender e mostrar seu valor. 

Nas diferentes representações sociais que adquiriu no Brasil, da arma corporal 

contra os senhores de escravo, dos combates das maltas por seus territórios no século 

XIX, da criação e consolidação dos estilos angola e regional, o que a capoeira 

conserva inegavelmente é a sua conexão simbólica com a identidade negra. Se por 

vezes pode ter sido acobertada em determinados momentos da trajetória histórica da 

capoeira, a identidade negra, enquanto raiz desse jogo, ressurge de maneira evidente 

no grupo Guerreiros do Quilombo, onde identificamos a comunicação da identidade 

negra e quilombola centrada no sentimento de ser capoeira. 

Embora o discurso político e ideológico não tenha uma adesão tão explícita 

quanto no Pau Furado Juvenil, os Guerreiros do Quilombo inegavelmente também 

simbolizam a etnogênese vivida pela comunidade de Capoeiras. Se o sentido de 

resgate do pau furado está relacionado à preservação e fortalecimento de uma prática 

ancestral da comunidade, na capoeira, esse resgate tem um sentido amplificado pela 

ideia de reencontro do quilombo com a capoeira.  

Ao acionar elementos representativos de sua origem negra e quilombola, o que 

se faz notar em seu nome e símbolo, o grupo Guerreiros do Quilombo expressa seus 

vínculos comunitários de modo elucidativo tanto em sua comunicação interna, voltada 

para seus componentes e comunidade, quanto externa, para o público que assiste a 

suas apresentações. Do reencontro simbólico da capoeira com o quilombo se 

organiza um território comunicacional comum no qual a identidade negra e quilombola 

é expressada e partilhada. Portanto, ser capoeira em Capoeiras é também se dizer e 

se afirmar negro e quilombola. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Quando decidido que as práticas culturais da comunidade quilombola de 

Capoeiras configurariam a questão central desta pesquisa, lançava-se um desafio um 

tanto intrigante. Como pensar as manifestações da cultura sob o ponto de vista da 

comunicação e mais especificamente dos estudos da mídia? Um questionamento que 

permeou todo o desenvolvimento do projeto, do início ao fim, nos levando a uma 

perspectiva de comunicação ampliada, que fugisse dos tradicionais aparatos técnicos 

midiáticos, como televisão, rádio, jornais impressos ou computadores e smartphones 

com acesso à internet. 

Na tentativa de encontrar a dimensão comunicacional das manifestações 

culturais de Capoeiras, direcionamos nosso olhar ao fenômeno do (res)surgimento 

das comunidades remanescentes dos quilombos no Brasil. Para entender o processo 

e de que forma poderíamos relacioná-lo à comunicação, adentramos o campo da 

antropologia, que concentra uma produção mais robusta sobre o tema. Durante esses 

estudos, além da consulta a obras e trabalhos acadêmicos, conversamos com 

professores da Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRN, responsáveis pela 

produção de relatórios antropológicos que subsidiaram o reconhecimento de 

comunidades rurais do Rio Grande do Norte como remanescentes dos quilombos.  

Dessa pesquisa inicial, encontramos na questão da identidade a chave para a 

emergência e organização desses grupos em torno da categoria jurídica gestada na 

Constituição de 1988. Afinal, como enfatizamos ao longo do trabalho, há uma 

importante transição a ser observada nessas comunidades, que de grupos rurais que 

tinham em comum a moradia, a condição social e a predominância de uma cor da pele 

em comum, passaram a se autorreconhecer e se organizar como grupos étnicos, na 

definição que Barth (2000) deu ao termo. Ao assumir essa condição étnica, adquiriam 

novas percepções sobre si mesmos, além de novos sentidos de pertencimento 

comunitário.  

Importante ressaltar ainda que a consolidação do processo de construção da 

identidade depende da elaboração de representações que sustentem simbolicamente 

a diversidade quilombola no domínio real, sua existência enquanto grupo social. No 

caso quilombola, essa dimensão simbólica comunitária tem como elementos 

imprescindíveis os afetos e ideologias produzidos no encontro de sua experiência 
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histórica com as vivências da luta por reconhecimento, um cruzamento no qual são 

edificados novos significados.  

É com naturalidade que esses significados são transferidos para o cotidiano, 

tornando-se perceptíveis na observação das práticas sociais, onde encontramos os 

saberes, fazeres e expressões através dos quais a comunidade recria e materializa 

seus vínculos, no sentido de uma partilha existencial possível, tanto dentro dos limites 

comunitários quanto fora deles, no contato com outro, entendido como a sociedade 

do entorno. Os vínculos são produzidos quando esses sujeitos se sentem 

existencialmente como quilombolas, encontrando novos sentidos de pertencimento, 

uma identificação cujo cimento são os afetos e o imaginário (PAIVA; GABBAY, 2018) 

coletivamente sustentados e compartilhados. 

Da conexão dessas formas criativas de comunicação com o contexto político 

de luta por reconhecimento encontramos o ponto chave para empreender um estudo 

comunicacional. Isso porque a comunicação não se esgota na linguagem, mas na 

produção das relações, dos significados e dos sentidos. Desse encontro se constroem 

e se organizam novos vínculos, uma existência em comum que vemos como essência 

dos processos comunicacionais estudados. 

Ultrapassando o conteúdo recreativo, passamos a investigar as maneiras como 

essas práticas culturais são impulsionadas e impulsionam conteúdos políticos e 

ideológicos, o que nos exigiu o aprofundamento histórico e teórico sobre o 

pensamento político e ideológico no qual se edificou a história da população negra e 

quilombola no Brasil. Foi a reconstituição dessas conjunturas que nos deu a 

segurança para identificar e explorar os conteúdos políticos e ideológicos dentro das 

criações culturais. 

Por meio de discursos que exaltam a identidade, os quilombolas descortinam a 

dimensão de invisibilidade historicamente imposta por distintas estratégias 

repressivas, forjadas na colonialidade do poder (QUIJANO, 2005) e nas ideologias da 

mestiçagem e da democracia racial, determinantes para o apagamento simbólico do 

negro e seus referenciais culturais no Brasil. Foi exatamente em suas práticas 

culturais que o negro lutou por seu espaço social e negociou sua autonomia na 

sociedade brasileira, mesmo que isso tenha acontecido mediante um difícil jogo de 

recuos e avanços. 
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Destituído de sua realidade sociocultural enquanto batalhava por sua 

sobrevivência dentro dos círculos sociais hegemônicos, o subalterno, negro e 

quilombola, teve seu direito a fala negado historicamente. Na verdade ele é falado, ele 

é o outro na relação com a sociedade. Com base nessa reflexão nos perguntamos 

onde o quilombola de Capoeiras se expressa enquanto sujeito social, lugar esse que 

encontramos inicialmente no espaço quilombola e especificamente nas práticas 

culturais da comunidade, o pau-furado e a capoeira. 

No período em que está no espaço do trabalho diário, nas fábricas, nas casas 

de famílias ou outras ocupações similares, o sujeito que se autorreconhece quilombola 

corre o risco de ter sua identidade e o vínculo que partilha com a comunidade 

camuflado pelos papéis que representa cotidianamente, sobretudo nos ambientes 

distantes dos limites comunitários. Ao mesmo tempo, é nessas esferas sociais esse 

sujeito está mais exposto aos atos discriminatórios e racistas, como pudemos 

constatar nos relatos descritos neste trabalho. 

Isso eleva a importância do espaço comunitário para a fala quilombola, valendo 

ressaltar que não se tratam exclusivamente de espaços físicos, mas também 

simbólicos, como aqueles produzidos no momento das celebrações e de execução 

das práticas culturais, que independentemente de onde aconteçam, geram processos 

comunicacionais e vínculos.  

Em seu funcionamento característico dos jogos, entendidos na perspectiva de 

Huizinga (2001), que aprofundada por Bystrina (1994) dá conta da produção da 

segunda realidade, extensão da vida real, as manifestações culturais quilombolas 

usufruem de liberdade para agregar conteúdo, se recriar e organizar um território 

comunicacional independente, onde são reunidas as condições para a construção da 

identidade e autoafirmação. 

Como destaca França (2001, p. 4), os grupos sociais acessam o universo das 

representações e constroem identidades pela palavra, na construção de projetos e 

lugares de fala. Portanto, é discursivamente que os quilombolas se comunicam e 

geram uma visibilidade própria na sociedade. A fala, enquanto elemento estruturante 

do sujeito social (FRANÇA, 2001, p. 7), permite ao quilombola encontrar uma nova 

posição social e se relacionar a partir dela com a sociedade. Essa nova condição 

emerge como uma contraposição ao processo de apagamento simbólico vivido pela 

população negra ao ter sua fala historicamente negada. 
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Para nós, o pau furado e a capoeira representam exatamente a oportunidade 

que a comunidade tem de falar, se comunicar e compartilhar uma nova existência, 

elaborada com base na recriação dos vínculos comunitários e instauração de um novo 

comum. Depois de estruturar um arcabouço teórico que pudesse abarcar as práticas 

culturais em uma perspectiva comunicacional, procuramos analisar ao longo do 

trabalho essas práticas culturais quilombolas tanto em seu significados mais amplos, 

enquanto estratégias de continuidade simbólica da comunidade, quanto em seus 

detalhes, observáveis nas normas de funcionamento, corpos, músicas e ações, 

recobertas de novos sentidos. 

No resgate do pau furado, prática ancestral recriada no âmbito do novo 

contexto histórico e político, bem como no reencontro simbólico com a capoeira, 

manifestação cultural negra absorvida pelo grupo que se autoafirma remanescente 

dos quilombos, encontramos formas de comunicação criativas que projetam a 

identidade quilombola e proporcionam a criação de vínculos, entendidos não apenas 

no sentido interativo e relacional, mas como vinculação compreensiva, na qual o 

quilombola e a comunidade remanescente dos quilombos é acolhida em suas 

existências enquanto sujeito e grupo social. 

  



127 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 
AMÉRICO, Ekaterina Vólkova. O conceito de fronteira na semiótica de Iúri Lotman. 
Bakhtiniana, São Paulo, n. 12, v. 1, 2017. 

 
ANJOS, Rafael Sânzio. A territorialidade dos quilombos no Brasil contemporâneo: 
uma aproximação. In: SILVA, Tatiana Dias Silva; GOES, Fernanda Lira, (Org.). 
Igualdade racial no Brasil: reflexões no Ano Internacional dos Afrodescendentes. 
Brasília: Ipea, 2013. 

 
______. Geografia, cartografia e o Brasil africano: algumas representações, Revista 
do Departamento de Geografia, Volume Especial Cartogeo, 2014. 

 
______. As geografias oficial e invisível. GEOUSP, São Paulo, v.19, n. 2, 2015. 
 
ALDAYA, Vivian Romeu; GARCÍA, Marta Rizo. Interculturalidad y fronteras internas: 
una propuesta desde la comunicación y la semiótica. In: VELÁSQUEZ, Teresa. 
deSignis: publicación de la Federación Lationamericana de Semiótica, n. 13, Buenos 
Aires: La Crujía, 2009. 
 
APPADURAI, Arjun. Dimensões culturais da globalização: a modernidade sem 
peias. Lisboa: Teorema, 2004. 
 
ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Os quilombos e as novas etnias. In: O’DWYER, 
Eliane Cantarino (Org.). Quilombos: Identidade étnica e territorialidade. Rio de 
Janeiro: Editora FGV e ABA, 2002. 
 
ARRUTI, José Maurício. A emergência dos “remanescentes”: notas para o diálogo 
entre indígenas e quilombolas. Mana, v. 3, n. 2, 1997. 
 
______. Quilombos. In: PINHO, Osmundo; SANSONE, Lívio (Org.). Raça: Novas 
perspectivas antropológicas. Salvador: EDUFBA, 2008. 
 
______. Etnicidade In: SANSONE, Lívio; FURTADO, Cláudio Alves. Dicionário 
crítico das ciências sociais dos países de fala oficial portuguesa. Salvador: 
EDUFBA, 2014. 
 
______. Quilombos e cidades: breve ensaio sobre processos e dicotomias. In 
BIRMAN, Patrícia; LEITE, Márcia Pereira; MACHADO, Carly & SÁ CARNEIRO, 
Sandra de. Dispositivos urbanos e trama dos viventes: ordens e resistências. Rio 
de Janeiro: Editora FGV, 2015. 
 
______. Entre campo e cidade: quilombos, hibridismos conceituais e vetores de 
urbanização. (In): OLIVEIRA, Osvaldo Martins de, Direitos quilombolas & dever de 
Estado em 25 anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Associação 
Brasileira de Antropologia, 2016. 
 
BAITELLO, Norval. O animal que parou os relógios. Ensaios de semiótica da cultura 
e da mídia. São Paulo: Annablume, 1997. 
 



128 
 

 
 

______. A mídia antes da máquina. JB online, Caderno Idéias, sábado, 16/10/1999. 
Acesso em: 20 de janeiro de 2007. 
 
______. O tempo lento e o espaço nulo. Mídia primária, secundária e terciaria. In 
FAUSTO NETO, Antônio et al. (Org.). Interação e sentidos no ciberespaço e na 
sociedade. Porto Alegre, EDIPUCRS, 2001. 
 
BAITELLO, Norval. Corpo e imagem: Comunicação, ambientes e vínculos. In: 
RODRIGUES, David (Org.). Os valores e as atividades corporais. São Paulo: 
Summus, 2008. 
 
BARBOSA, Maria José Somerlate. Capoeira: A gramatica do corpo e a dança das 
palavras. Luso-Brazilian Review, v. 42, n.1, 2005. 
 
BETH, Hanno; PROSS, Harry. Introducción a la ciencia de la comunicación. 
Barcelona: Editorial Anthropos, 1990.  
 
BARROS, José D'Assunção. A construção social da cor e a desconstrução da 
diferença escrava: reflexões sobre as ideias escravistas no Brasil colonial. OPSIS, 
Catalão, v. 10, n. 1, 2010. 
 
BARTH, Frederik. Os grupos étnicos e suas fronteiras. In:______. O guru, o iniciador 
e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contracapa, 2000. 
 
BARTOLOMÉ, Miguel Alberto. Movilizaciones étnicas y crítica civilizatoria: un 
cuestionamiento a los proyectos estatales en América Latina. Perfiles 
Latinoamericanos, México, n. 24, 2004. 
 
______. As etnogêneses: velhos atores e novos papéis no cenário cultural e político. 
Mana, v. 12, n. 1, 2006. 
 
______. Las dinâmicas identitárias étnicas en México. Revista de Ciências Sociais, 
Fortaleza, v. 43, n. 2, 2012. 
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Identidade e etnia: construção da pessoa e resistência 
cultural. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
 
BRASIL. Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. Coleção de Leis do Brasil – 
1890. Página 2.664, v. Fasc. X (Publicação original). Disponível em 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-
503086-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em março de 2018. 
 
______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília: Senado Federal, 1988. 
 
______. Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil. Brasília, 2003. Disponível em 
<http://portal.imprensanacional.gov.br/> Acesso em dezembro de 2016. 
 
_____. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Guia de 



129 
 

 
 

Políticas Públicas para Comunidades Quilombolas: Programa Brasil Quilombola. 
Brasília, 2013. 
 
______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Quilombos do 
Brasil: Segurança alimentar e nutricional em territórios titulados. PINTO, Alexandre 
Rodrigues; BORGES, Júlio César; NOVO, Marina Pereira; PIRES, Pedro Stoeckli 
(Org.). Cadernos de Estudos Desenvolvimento Social em Debate, n. 20, Brasília, 
2014. 
 
______. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Integração de 
dados do Programa Brasil Quilombola, Brasília, 2014. 
 
______. Secretaria especial de políticas de promoção da igualdade racial. Sistema 
de Monitoramento das Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Disponível em: 
<http://monitoramento.seppir.gov.br>. Acesso em dezembro de 2016. 
 
BYSTRINA, Ivan. Tópicos de semiótica da cultura. São Paulo: PUC/SP, 1995. 
 
CAMPELO, Cleide Riva. Caleidoscorpos: um estudo semiótico do corpo e seus 
códigos. São Paulo: Annablume, 1996. 
 
CANDEIA; ISNARD. Escola de samba: a árvore que esqueceu a raiz. Rio de Janeiro: 
Lidador/SEEC, 1978. 
 
CUNHA, Manuela Carneiro da. Etnicidade, indianidade e política. In: CUNHA, 
Manuela Carneiro da. Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 
2009. 
 
CAVIGNAC, Julie Antoinette. A etnicidade encoberta: 'índios' e 'negros' no Rio Grande 
do Norte. In: Mneme, v. 5, n. 8, 2003. 
 
______. Os Troncos Velhos e os Quilombinhos: memória genealógica, território e 
afirmação étnica em Boa Vista dos Negros (RN). Revista Ruris, v. 2, n. 2, 2008. 
 
CONDE, Bernardo. Identidade e conflito: as maltas de capoeira do século XIX. In: 
Simpósio Nacional de História, 22., 2003, João Pessoa. Anais do XXII Simpósio 
Nacional de História: História, acontecimento e narrativa. João Pessoa: ANPUH, 
2003. CD-ROM. 
 
DIAS, Paulo. Comunidades do Tambor. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mre000116.pdf. 
Acesso em: maio de 2018. 
 
DIRETORIA GERAL DE ESTATÍSTICA. Recenseamento geral do Império em 1872. 
Disponível em: <htt p://biblioteca.ibge.gov.br/>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2018. 
 
DOMINGUES, Petrônio. Movimento da Negritude: uma breve reconstrução histórica. 
Mediações: Revista de Ciências Sociais, Londrina, v. 10, n.1, 2005. 
 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mre000116.pdf


130 
 

 
 

______. Movimento negro brasileiro: alguns apontamentos históricos. Tempo, v.12, 
n. 23, 2007. 
 
ELTIS, David. Um breve resumo do tráfico transatlântico de escravos. In: Voyage: The 
Transatlantic Slave Trade Database. Emory University, 2007. Disponível em: 
http://www.slavevoyages.org/assessment/essays#. Acesso em: fevereiro de 2018. 
 
ELHAJJI, Mohammed. Memória coletiva e espacialidade étnica. Galáxia, n. 4, 2002. 
 
FANON, Frantz. Pele Negra, Máscaras Brancas. Salvador: EDUFBA, 2008 
 
FRANÇA, V. R. V. Paradigmas da comunicação: conhecer o quê?. X Encontro 
Nacional da Compós, 2001, Brasília. Compós, 2001. 
 
______. Convivência urbana, lugar de fala e construção do sujeito. Intexto, v. 2, 2001. 
 
______. Representações, mediações e práticas comunicativas. In: PEREIRA, Miguel; 
GOMES, Renato Cordeiro; FIGUEIREDO, Vera Lúcia Follain de. Comunicação, 
representação e práticas sociais. Rio de Janeiro: PUC; Aparecida: Ideias & Letras, 
2004. 
 
______. O objeto e a pesquisa em comunicação: uma abordagem relacional. In: 
MOURA, Cláudia Peixoto de; LOPES, Maria Immacolata Vassallo (Org.). Pesquisa 
em comunicação: metodologias e práticas acadêmicas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2016. 
 
FREIRE, Maíra. “É a luta da gente!”: Juventude e etnicidade na comunidade 
quilombola de Capoeiras (RN). Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - 
Departamento de Antropologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
2012.   
 
FRIGERIO, Alejandro. Capoeira: de arte negra a esporte branco. Revista Brasileira 
de Ciências Sociais, n. 10, v.4, 1989. 
 
GARCÍA, Marta Rizo. Intersubjetividad y comunicación intercultural: reflexiones desde 
la sociología fenomenológica como fuente científica histórica de la comunicología. 
Perspectivas de la comunicación, v. 2, n. 2, 2009. 
 
GOMES, Flávio dos Santos. Mocambos e quilombos: uma história do campesinato 
negro no Brasil, São Paulo: Claro Enigma, 2015. 
 
GOMES, Nilma Lino. Corpo e cabelo como símbolos da identidade negra. In: II 
Seminário Internacional de Educação Intercultural; Gênero e Movimentos Sociais, 
Florianópolis, 2003. Anais. 
 
HALL, Gwendolyn Midlo. Escravidão e etnias africanas nas Américas: restaurando 
elos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. 
 
HALL, Stuart. Quem precisa de identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). 
Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000.  



131 
 

 
 

 
______. Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 
 
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: 
Perspectiva, 2004. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTIC. Censo Demográfico 
2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: http://censo2010.ibge.gov.br. 
Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 
 
KIRCHOF, Edgar Roberto. Yuri Lotman e a Semiótica da Cultura. Prâksis, v. 2, 2010. 
 
LARA, Silvia Hunold. Do singular ao plural: Palmares, capitães-do-mato e o governo 
dos escravos. in: REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos (Org.). Liberdade por 
um fio: História dos quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
 
LE BRETON, David. A sociologia do corpo. Petrópolis: Editora Vozes; 2006 
 
LINS, Cyro H. de Almeida. "O zambê é nossa cultura": o coco de zambê e a 
emergência étnica em Sibaúma, Tibau do Sul-RN. 2009. Dissertação (Mestrado em 
Antropologia Social) - Departamento de Antropologia, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2009. 
 
LOPES, Nei. Enciclopédia Brasileira da Diáspora Negra. São Paulo: Selo Negro 
Edições, 2011. 
 
LOTMAN, Yuri; USPENSKI, Boris. On the semiotic mechanism of culture. New 
Literary History, Baltimore, v. 9, n. 2, 1978. 
 
LOTMAN, Yuri. Universe of the mind: A semiotic theory the culture. London/New 
York: I.B Tauris & Co Ltd, 1990.  
 
______. Acerca de la semiosfera. In: ______. La semiosfera I. Semiótica de la cultura 
y del texto. Madrid: Cátedra, 1996. 
 
______. Cultura y explosion: Lo previsible e lo imprevisible en los processos de 
cambio social. Barcelona: Editorial Gedisa S.A, 1999. 
 
______. La semiótica de la cultura y el concepto de texto. Entretextos: Revista 
Electrónica de Estudos de la Cultura, n. 2, 2003. 
 
MACHADO, Irene. Cultura em campo semiótico. Revista USP, São Paulo, n. 86, 2010. 
 
MARIANI, Daniel; RONCOLATO, Murilo; ALMEIDA, Rodolfo; e TONGLET, Ariel. 
Censo de 1872: retrato do Brasil da escravidão, Nexo Jornal, 2017. 
 
MATTOS, Hebe de Castro. Remanescentes das comunidades dos quilombos: 
memórias do cativeiro e políticas de reparação no Brasil. Revista USP, São Paulo, n. 
68, 2006. 
 

http://censo2010.ibge.gov.br/


132 
 

 
 

MONTERO, Paula; ARRUTI, José Maurício; POMPA, Cristina, Para uma antropologia 
do político. In: LAVALLE, Adrian Gurza (Org.), O Horizonte da Política: Questões 
Emergentes e Agenda de Pesquisa. São Paulo, Unesp, 2011. 
 
MOURA, Clóvis. A quilombagem como expressão de protesto radical. In: MOURA, 
Clóvis. Os quilombos na dinâmica social do Brasil. Maceió: EDUFAL, 2001. 
 
MILLER, Francisca. Comunidade quilombola de Capoeiras (RN). Relatório 
antropológico. Convênio FUNPEC/UFRN/INCRA(RN), 2007. 
 
MUNANGA, Kabengele. Negritude: usos e sentidos. São Paulo: Ática, 1988. 
 
______. Origem e histórico do quilombo na África. Revista USP, São Paulo, n. 28, 
1996. 
 
MUNANGA, Kabengele. Diversidade, etnicidade, identidade e cidadania. (Palestra 
proferida no 1º Seminário de Formação Teórico Metodológica – SP). s/d. 
 
______. Negritude e identidade negra ou afrodescendente: um racismo ao avesso? 
Revista ABPN, v. 4, n. 8, 2012. 
 
NASCIMENTO, Ricardo César Carvalho. Mandinga for export: a globalização da 
capoeira na Europa. 2015. Tese (Doutorado) - Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2015. 
 
NASCIMENTO, Beatriz. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. 
Revista Afrodiáspora, ano 3, n. 6 e 7, abr./dez. 1983. 
 
PAIVA, Raquel e GABBAY, Marcello. Cidade, Afeto e Ocupações: ou a transfiguração 
do espaço público no Brasil contemporâneo. RUA [online], v. 1, n. 24, 2018. 
 
PEREIRA, Camila da Silva. Política de regularização de terras quilombolas: 
identidades e territorialidades negras em Portalegre-RN. 2014. 157 f. Dissertação 
(Mestrado em Geografia) - Departamento de Geografia, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal. 
 
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: 
LANDER, Edgardo (Org.). A colonialidade do saber: Eurocentrismo e ciências sociais. 
Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLASCO, 2005. 
 
REIS, João José. Quilombos e revoltas de escravos no Brasil. Revista USP, 1996. 
 
REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos (Org.). Liberdade por um fio: história 
dos quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
 
RISÉRIO, Antônio. Em defesa da semiodiversidade, Revista Galáxia, n. 3, São Paulo: 
EDUC, 2002. 
 



133 
 

 
 

ROSÁRIO, Nísia Martins do; AGUIAR, Lisiane M. Implosão midiática: corporalidades 
nas configurações de sentidos da linguagem. Significação: Revista de Cultura 
Audiovisual, v. 41, n. 42, 2014. 
 
SANSONE, Livio. Negritude sem etnicidade: o local e o global nas relações raciais 
e na produção cultural negra do Brasil. Salvador/Rio de Janeiro, Edufba/Pallas, 2004. 
 
SANTAELLA, Lúcia. O que é Semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
 
SANTOS, Joel Rufino (2001). A inserção do negro e seus dilemas. Parcerias 
Estratégicas, n. 6, São Paulo: Projeto Brasil 2020. 
 
SCHECHNER, Richard. O que é performance?. O Percevejo. Tradução Dandara, Rio 
de Janeiro: UNIRIO, n. 12, 2003. 
 
SIDER, Gerald M. Lumbre Indian Cultural Nationalism or Ethnogenesis. Dialetical 
Anthropology, v. 1, n. 2, 1976. 
 
SILVA, Joelma Tito. O Riacho e as Eras: memórias, identidade e território em uma 
comunidade rural negra no Seridó potiguar. Dissertação (Mestrado em História Social) 
- Departamento de História, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2009. 
 
SILVA, Renata de Lima. O corpo Limiar e as Encruzilhadas: a capoeira Angola e os 
sambas de Umbigada no processo de criação em Dança Brasileira Contemporânea. 
2010. Tese (Doutorado em Artes) - Instituto de Artes, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, 2010. 
 
______; FALCÃO, José Luiz Cirqueira. Identidades negras em movimento: entre 
passagens e encruzilhadas. Repertório, n 24, Salvador: UFBA, 2015. 
 
SILVA, Tomaz Tadeu da. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA, 
Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 
Petrópolis: Vozes, 2000.   
 
SODRÉ, Muniz. O Terreiro e a Cidade. Petrópolis: Vozes, 1988. 
 
______. Claros e escuros: identidade, povo e mídia no Brasil. Petrópolis: Vozes, 
1999. 
 
______. Mestre Bimba: corpo de mandinga. Rio de Janeiro: Manati, 2002. 
 
______. Verdade seduzida: por um conceito de cultura no Brasil. Rio de Janeiro: 
DP&A Editora, 2005. 
 
______. As estratégias sensíveis: afeto, mídia e política. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2006. 
 
______. Diversidade e Diferença. Revista Científica de Información y 
Comunicación, Sevilha, n.3, 2006a. 
 



134 
 

 
 

______. Sobre a identidade brasileira. Revista Científica de Información y 
Comunicación, Sevilha, n. 7, 2010. 
 
______. Cultura, corpo e Afeto. Dança,. UFBA: Salvador, v. 3, n. 1, 2014. 
 
______. A ciência do comum: notas para o método comunicacional. Petrópolis, RJ, 
Vozes: 2014. 
 
SOUZA, Neusa Santos. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro 
brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Graal, 1983.  
 
SOUZA, Bárbara Oliveira. Aquilombar-se: panorama histórico, identitário e político 
do Movimento Quilombola Brasileiro. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) 
- Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília, Distrito Federal, 2008.    
 
SOUZA, Elio Ferreira. Poesia Negra das Américas: Solano Trindade e Langston 
Hughes. 2006. Tese (Doutorado em Literatura) - Centro de Artes e Comunicação, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006. 
 
SPIX, Johann Baptist von; MARTIUS, Karl Friedrich Philipp von. Viagem pelo Brasil: 
1781-1826. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1938. 
 
YÚDICE, George. A conveniência da cultura: usos da cultura na era global. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2006. 


