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RESUMO 

A preservação de rituais e tradições que formatam a cultura afrodescendente nos remanescentes 

quilombolas, relaciona-se diretamente ao contexto de defesa do patrimônio cultural 

significativo à formação cultural brasileira. O passar dos anos, a incidência de ações e pessoas 

exteriores às comunidades, além da falta de interesse de novas gerações afrodescendentes aos 

ensinamentos passados pelos mais velhos, têm sido fatores incidentes do enfraquecimento desta 

cultura. Diante das adversidades enfrentadas por alguns dos moradores do Cafundó, o turismo 

tem sido analisado e a ideia de sua exploração potencializada para juntos servirem como 

ferramentas de captação de recursos e fortalecimento do que permeia os hábitos 

afrodescendentes, antes praticados na comunidade e que tanto interessam a investigação de 

pesquisadores e visitação do público em geral. A reestruturação da comunidade para o 

atendimento do turismo é o grande desafio nas articulações de preservação do grupo, visto 

jamais terem captado recursos que os permitissem viabilizar a visitação de público, ainda que 

se faça isto na emblemática Festa de Santa Cruz, principal chamariz para o turismo local. A 

referida pesquisa tem como objetivo geral, analisar o panorama cultural e religioso do Cafundó, 

sua cultura ainda preservada, - Entender o contexto de formação do Quilombo do Cafundó, 

compreender os rituais de adoração e o sincretismo religioso, além de identificar as práticas 

culturais e religiosas na comunidade quilombola Cafundó, tal como identificar aspectos de 

comensalidade e religiosidade, sua manutenção na comunidade e a valorização da memória 

como patrimônio imaterial. A metodologia baseia-se em análise bibliográfica que dá suporte 

teórico às questões da temática, além de roteiros de entrevistas aplicados a líderes comunitários, 

que auxiliam na definição de parâmetros para o bom andamento da pesquisa.Diante da busca 

de informações e efetiva pesquisa, evidenciou-se estar ocorrendo gradativamente, a perda 

cultural de hábitos e tradições afrodescendentes no grupo, visto a falta de motivação de novas 

gerações e de incentivos governamentais. Aplicou-se também como metodologia a etnografia, 

que teve como base a observação e participação, possibilitando também o olhar do pesquisador 

como visitante, ainda que esta, tenha sido prejudicada pelo pouco acesso à comunidade e 

abertura dos moradores em terem contato com a pesquisa, visto que, nesta tentativa de contato 

mais próximo, portas se fecharam e os líderes também se calaram em alguns momentos, mas 

que justificaram o silêncio por acreditarem já terem sido explorados demais por outros 

pesquisadores, sem resposta dos resultados obtidos em outras pesquisas.  

 

Palavras-chave: Comensalidade. Religiosidade. Memória. Patrimônio cultural. Cafundó. João 

de Camargo. Sincretismo. Candomblé. Congregação 
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1 Introdução 

Num mundo em que a pós-modernidade é avassaladora na mudança de culturas, 

símbolos, conceitos, a visão de um passado de escravidão, lutas, fugas e constituição de 

quilombos, o universo simbólico neles envolvidos, delineando uma lógica social em que a 

interação, o convívio e o isolamento influenciam na construção de uma identidade cultural, a 

análise do Quilombo do Cafundó em seu prisma cultural e religioso é primordial por sua 

especialidade.  

Visa esta pesquisa a apresentação do quilombo Cafundó, remanescente situado no 

município Salto de Pirapora, interior do Estado de São Paulo, localizado à 121km da capital 

paulistana, na região metropolitana de Sorocaba, e a partir deste ponto evidenciar o interesse de 

sua população na exploração da comunidade por meio do turismo, e reestruturação já em prática 

do território, com o objetivo de potencializar sua visitação.  

Busca-se também explicitar a relação dos quilombolas residentes com as tradições que 

a eles pertencem. O Cafundó fica próximo à cidade de Sorocaba e não tão distante do centro de 

Salto de Pirapora, e, portanto, não totalmente isolado, como outros remanescentes semelhantes 

e como os antigos quilombos espalhados pelo Brasil.  

A proximidade com o centro urbano propicia, conforme será visto no decorrer da 

pesquisa, a interferência externa na preservação do patrimônio cultural da comunidade e a 

incidência de novos hábitos, costumes e apegos que, unidos à carência da prática de tradições, 

facilita o distanciamento dos quilombolas de suas origens.  

Os rituais festivos, religiosos e de comensalidade relacionados à cultura negra são 

escassos, porém ainda mantidos pelos moradores do Cafundó. No entanto, são atualmente as 

“ferramentas” de manutenção do patrimônio cultural que junto à descendência, histórico de 

escravidão e as facetas da discriminação racial e social sofridas, permitem a aproximação dos 

moradores da comunidade e a sociabilidade por meio do reconhecimento de si no outro.  

O imaginário da vida de um quilombola contrasta-se à realidade atual dos remanescentes 

e à aparente transformação cultural que incide na perda das tradições afro-descendentes.  

Para o Cafundó, em especial, o desafio de se tornar lugar de visitação faz-se ainda mais 

intenso quando em comparação com outros quilombos, que por anos aproveitaram-se de seu 

valor cultural para terem em troca um retorno financeiro do turismo à que se expuseram em 

prol de sua sobrevivência como comunidade.  

Os primeiros contatos com o Cafundó e seus moradores como fim efetivo desta 

pesquisa, deram-se em 12 de Dezembro de 2017. A descrição das atividades mais antigas que 
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resistem na memória dos moradores do Cafundó é prevista no decorrer dos argumentos da 

pesquisa que destaca, entre outros aspectos, as práticas de comensalidade e sociabilidade do 

grupo, como exemplo de memória transformada pela ação do tempo, da interferência humana 

de fora da comunidade e da discriminação racial. Para tanto, faz-se relevante apresentar os 

conceitos das temáticas demarcados no estudo.  

Outro fator recorrente das relações entre os moradores da comunidade e que incentivam 

os processos de repetição de rituais e tradições necessário a ser abordado resulta da atual relação 

do quilombo com a religiosidade de seus quilombolas, e adiciona subsídios à compreensão das 

transformações culturais do Cafundó ao passar dos anos.  

Ainda que atualmente o Brasil não sofra mais com a escravidão, fez-se pertinente o 

estudo das transformações nos quilombos remanescentes no Estado de São Paulo, com foco, 

aqui abordado, o Cafundó e o estudo das permanências culturais e de tradições do povo e de 

seus artefatos.  

A sociabilidade e a comensalidade, que aqui são analisadas como dimensões da 

hospitalidade, são aspectos de identificação de um povo, além das festas, que constituem lugar 

de hospitalidade e da religião, de modo a referenciar e dar suporte à abordagem da temática que 

se dá especificamente no estudo do Cafundó e de sua relevância como local de memória e de 

história.  

A relação entre memória e história pode confundir-se entre si, mas necessita ser 

direcionada ao que de fato cada uma representa. Segundo Nora (1993), a memória vive no 

presente, já que com ela está a afetividade e as diversas sensações ocasionadas em função da 

lembrança de um passado.  

Por esse motivo, a memória é subjetiva, já que se baseia nas percepções do indivíduo 

que a tem e, além disso, a memória se apega a objetos, lugares, pessoas. Tudo que remeta a ela 

pode ativá-la. Já a história, ainda de acordo com Nora (1993, p. 9) “é a reconstrução sempre 

problemática e incompleta do que não existe mais”.  

Esta se atém aos fatos e não pertence a ninguém, apesar de pertencer a todos (NORA, 

1993). De acordo com Brusadin (2015), o conceito de patrimônio cultural é demasiadamente 

recente, em especial no Brasil, visto inclusive a preocupação inicial com o tema que se referia 

especificamente à proteção de obras de arte, restritas à arquitetura, escultura e pintura.  

O pensamento que definia então o que se denominava como patrimônio cultural, partia 

do princípio da necessidade de que a ele se somasse a característica da materialidade, de um 

bem. Ainda segundo o autor, as artes antigas diversas, tais como a dança, encenação, música e 

a literatura, ainda que patrimônios, “por não terem a mesma materialidade que as anteriores, 
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era complexa sua qualificação como “bens”, daí seu esquecimento das preocupações oficiais 

com a questão do patrimônio em outros tempos” (BRUSADIN, 2015, p.68).  

A necessidade da preservação cultural dos chamados patrimônios imateriais se dá em 

função da percepção e sentimento de perda vivenciados nas sociedades contemporâneas em 

contraposição aos benefícios da globalização.  

A busca pela compreensão do contexto atual das comunidades de quilombos 

remanescentes se dá paralelamente à esta perda de identidade e necessidade de atenção ao 

enfraquecimento cultural, que procura novas ferramentas ou mesmo as antigas reestruturadas 

para novas aplicações, com o objetivo de interferir positivamente à preservação cultural.  

Na pesquisa em pauta, busca-se apresentar a importância da manutenção que assegura 

o vínculo com as tradições e por meio disto, sugerir o turismo na operacionalização este 

processo de intervenção. 

A origem do Cafundó nos remete ao fim do século XIX, a partir da doação de terras do 

antigo senhor, Joaquim Manoel de Oliveira, a sua ex-escrava, Ricarda (que era casada com 

Joaquim Congo). O documento dessa doação não foi encontrado, segundo Carlos Vogt e Peter 

Fry (VOGT, 1996), mas os relatos dos antigos e atuais moradores confirmam esse episódio.  

Entretanto, em Sorocaba, nessa época, apesar das doações de terras não serem 

cotidianas, também não eram raras acontecer - os remanescentes de quilombo vizinhos ao 

Cafundó (Caxambu, Pilar e Fazendinha) também tiveram origem a partir da doação de terras a 

ex-escravos -, pois muitas dessas doações além de o doador não ter herdeiros para quem deixar 

as terras, também constituíam uma política de domínio do senhor sobre o escravo, como 

argumenta os autores a partir da análise que fizeram: 

À promessa do prêmio pelo comportamento desejado estava ligada a ameaça 

de punição: o cancelamento da promessa, a revogação dos prêmios já 

concedidos e, no limite, a violência, para aqueles que não observavam o 

código senhorial. (VOGT, 1996) 

A história do Cafundó com sua evolução social, cultural e religiosa baseia-se na história 

oral contada pelos líderes da comunidade, ali denominados “Grios”, que são os mais velhos 

e/ou mais experientes, moradores do Cafundó (especialmente Srs. Marcos e Jovenil).  

É de grande importância tal quilombo, por colocar em evidência a história de 

comunidades negras rurais no interior de São Paulo, e também por contar alguns aspectos da 

sociedade sorocabana do século XIX, como as doações de terras feitas a ex-escravos nessa 

região. 



10 

10 

 

 

Torna-se relevante o pioneirismo do trabalho ora apresentado, pela análise mais 

profunda da cultura e religiosidade do citado quilombo, mui especialmente no que se trata ao 

léxico africano falado nessa comunidade (o cupópia).  

Entender como a cultura e a religião influenciam na organização social e incidem sobre 

a identidade e a subjetividade desta comunidade em questão deste trabalho.  

1.1 Hipótese e Objetivos 

 Esta pesquisa parte da hipótese de que o isolamento territorial e manutenção das suas 

áreas de forma quase intocadas, mesmo sobre influência de grandes centros que o rodeiam, a 

existência de somente duas famílias no quilombo, que se mantem através da consanguinidade 

seus traços culturais, permitindo que o Cafundó mantivesse uma cultura própria. Inclusive com 

um dialeto próprio denominado de Cupópia. Assim provavelmente a religiosidade é fulcrada 

em ritos africanos como o candomblé, todavia, deverá existir um sincretismo religioso que 

talvez abra espaço para possibilitar, aos sujeitos da comunidade, um possível diálogo com 

outras ideologias religiosas de cunho protestante. 

Com isso o objetivo desta pesquisa pode ser dividido da seguinte forma: 

1.2 Objetivo Geral 

O principal objetivo desta pesquisa é analisar o panorama sincrético e sua influência na 

cultura da Comunidade Quilombola do Cafundó na cidade de Salto de Pirapora/SP  

1.3 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos esta pesquisa estabeleceu: 

- Entender o contexto de formação do Quilombo do Cafundó; 

- Compreender os rituais de adoração e o sincretismo religioso;  

-Identificar as práticas culturais e religiosas na comunidade quilombola Cafundó.  

1.4 Justificativa 

Esta pesquisa é de grande relevância entre outras coisas, tendo em vista que o Quilombo 

do Cafundó, apesar de ser um dos mais importantes e preservados do Estado de São Paulo, não 

possui estudo específico sobre sua cultura e religiosidade.  

A identidade do Quilombola envolve toda a sua cultura e religiosidade e é construída 

socialmente em um contexto que demarca relações de poder e em que resistem a uma posição 

estigmatizada, desde a escravidão até a atualidade (CALHEIROS & STADTLER, 2010). É o 

que esta pesquisa irá demonstrar. 
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1.5 Organização do Trabalho 

Este trabalho está estruturado em 6 capítulos, iniciado pelo capítulo 1, a introdução, que 

contextualiza o tema e apresenta o objetivo, justificativa e a organização do trabalho.  

O capítulo 2 traz a revisão da literatura, enfoca a formação das comunidades 

quilombolas de uma forma geral.  

Já no capítulo 3 verifica-se o foco no Quilombo do Cafundó, sua origem, identidade 

cultural e sua religiosidade. 

A metodologia é descrita no capítulo 4, com as duas etapas da pesquisa, a entrevista 

semi-estruturada, e a documental. A entrevista semi-estruturada é apresentada através do 

desenvolvimento de seu instrumento (questionário), com forma hábil de coleta dos dados e 

posterior análise, de forma a responder os objetivos desta pesquisa. Também é descrita a 

pesquisa documental, sua forma de coleta e como serão analisados os diversos autores de obras, 

teses e dissertações, com a utilização da análise de conteúdo.  

O capítulo 5 conclui o trabalho mostrando como foram alcançados os objetivos da 

pesquisa e suas implicações. Apresenta também as limitações da pesquisa e sugestões para 

trabalhos futuros. 

Nos capítulos 6, 7,8 e 9 deste projeto, encontram-se as Referências Orais, Material de 

Vídeo, Legislação Consultada e Referências Bibliográficas que basearam o todo teórico desta 

pesquisa. 

 

2 Percurso metodológico da pesquisa 

De um modo geral, pesquisas de cunho qualitativo exigem a realização de entrevistas, 

quase sempre longas e semiestruturadas. Nesses casos, a definição de critérios segundo os quais 

serão selecionados os sujeitos que vão compor o universo de investigação é algo primordial, 

pois interfere diretamente na qualidade das informações a partir das quais será possível construir 

a análise e chegar à compreensão mais ampla do problema delineado. A descrição e delimitação 

da população base, ou seja, dos sujeitos a serem entrevistados, assim como o seu grau de 

representatividade no grupo social em estudo, constituem um problema a ser imediatamente 

enfrentado, já que se trata do solo sobre o qual grande parte do trabalho de campo será 

assentado. 

A pesquisa que gerou as reflexões trazidas neste trabalho (Duarte, 2000), tinha como 

objeto de estudo o processo de formação dos quilombos no Brasil com enfoque especial ao 
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Quilombo do Cafundó, bem como seu panorama cultural e religioso e, nesse caso, a escolha 

dos entrevistados esteve vinculada à necessidade de compreender o referencial simbólico, os 

códigos e as práticas daquele universo cultural específico, que apresenta contornos muito bem 

definidos. 

 A partir de que critérios passam-se a ser considerados membros de uma comunidade 

remanescente quilombola em especial ao Cafundó? categoria profissional desse tipo? Essas 

questões precisaram ser respondidas antes do início do trabalho de campo. 

A enorme dificuldade encontrada para a delimitação do universo de estudo e busca a 

solução empregada foi a de trabalhar com três abordagens diferentes – uma genealógica: origem 

social do termo “realizador”; uma empírica: verificar, mediante a pesquisa qualitativa, como os 

quilombolas do Cafundó se percebem e a partir da comunidade que organizam e por último a 

bibliográfica: análise de textos especialistas e de documentos. 

Vencida essa etapa, considerou-se possível traçar um esboço da resolução das questões 

retro descritas, partindo para a elaboração de um cadastro com dados biográficos dos sujeitos 

reconhecidos pelo meio quilombola. Esses dados foram obtidos por meio de  entrevistas semi-

estruturadas com representantes do Cafundó. Com isso, organizou-se um banco de dados com 

referências de todos os realizadores naquele momento. Do banco de dados foram selecionados 

os sujeitos que viriam a ser entrevistados por meio de surveys. 

A pesquisa também exigiu um mapeamento da população do quilombo do Cafundó em 

estudo e a adoção de critérios bem definidos para a seleção dos entrevistados. Nesse caso, 

optou-se pelo sistema de rede, no qual se busca um “ego” focal que disponha de informações a 

respeito do segmento social em estudo e que possa “mapear” o campo de investigação, 

“decodificar” suas regras, indicar pessoas com as quais se relaciona naquele meio e sugerir 

formas adequadas de abordagem. 

De um modo geral, as pessoas indicadas pelo “ego” sugerem que se procurem outras ou 

fazem referência a sujeitos importantes do seu meio e assim se vai, sucessivamente, amealhando 

novos “informantes”. Essa é uma alternativa muito utilizada em pesquisas qualitativas e se tem 

mostrado produtiva. Alguém do meio, a partir do próprio ponto de vista, tem, relativamente, 

melhores condições de fornecer informações sobre esse meio do que alguém que observa, 

inicialmente de fora. 

2.1 Delimitação do universo de sujeitos a serem entrevistados 

Numa metodologia de base qualitativa o número de sujeitos que virão a compor o quadro 

das entrevistas dificilmente pode ser determinado a priori – tudo depende da qualidade das 
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informações obtidas em cada depoimento, assim como da profundidade e do grau de recorrência 

e divergência destas informações. Enquanto estiverem aparecendo “dados” originais ou pistas 

que possam indicar novas perspectivas à investigação em curso as entrevistas precisam 

continuar sendo feitas. 

À medida que se colhem os depoimentos, vão sendo levantadas e organizadas as 

informações relativas ao objeto da investigação e, dependendo do volume e da qualidade delas, 

o material de análise torna-se cada vez mais consistente e denso. Quando já é possível 

identificar padrões simbólicos, práticas, sistemas classificatórios, categorias de análise da 

realidade e visões de mundo do universo em questão, e as recorrências atingem o que se 

convencionou chamar de “ponto de saturação”, dá-se por finalizado o trabalho de campo, 

sabendo que se pode (e deve) voltar para esclarecimentos. 

No que diz respeito ao número de pessoas entrevistadas, o procedimento que se tem 

mostrado mais adequado é o de ir realizando entrevistas (a prática tem indicado um mínimo de 

20, mas isso varia em razão do objeto e do universo de investigação), até que o material obtido 

permita uma análise mais ou menos densa das relações estabelecidas naquele meio e a 

compreensão de “significados, sistemas simbólicos e de classificação, códigos, práticas, 

valores, atitudes, idéias e sentimentos” (Dauster, 1999, p. 2). 

Eventualmente é necessário um retorno ao campo para esclarecer dúvidas, recolher 

documentos ou coletar novas informações sobre acontecimentos e circunstâncias relevantes que 

foram pouco explorados nas entrevistas. 

Na pesquisa a que se refere este texto, o trabalho de campo foi interrompido quando se 

avaliou que com o material obtido seria possível: 1) identificar padrões simbólicos e práticas 

empregadas no universo estudado; 2) descrever e analisar diferentes trajetórias profissionais e 

construir hipóteses relativas ao processo de formação e de socialização profissional; 3) 

identificar valores, concepções, idéias, referenciais simbólicos que organizam as relações no 

interior desse meio profissional, buscando compreender seus códigos, o ethos, 3) profissional, 

mitos, rituais de consagração e legitimação, diferentes visões de cinema e concepções de 

aprendizagem do ofício e 4) configurar algum nível de generalização no que dizia respeito a 

essa categoria profissional, ao seu sistema de aprendizagem, regras de funcionamento, relação 

com o trabalho, rituais de ingresso e de consagração e assim por diante.  

Para Dauster (idem), esse tipo de trabalho de campo tem como objetivo “compreender 

as redes de significado a partir do ponto de vista do ‘outro’, operando com a lógica e não apenas 

com a sistematização de suas categorias” (p. 2) e não deve ser interrompido enquanto essa 

lógica não puder ser, minimamente, compreendida. 
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2.2 Situação do contato 

As situações nas quais se verificam os contatos entre pesquisador e sujeitos da pesquisa 

configuram-se como parte integrante do material de análise. Registrar o modo como são 

estabelecidos esses contatos, a forma como o entrevistador é recebido pelo entrevistado, o grau 

de disponibilidade para a concessão do depoimento, o local em que é concedido (casa, 

escritório, espaço público etc.), a postura adotada durante a coleta do depoimento, gestos, sinais 

corporais e/ou mudanças de tom de voz etc., tudo fornece elementos significativos para a 

leitura/interpretação posterior daquele depoimento, bem como para a compreensão do universo 

investigado. 

Entrevistas realizadas em locais de trabalho, por exemplo, geralmente trazem problemas 

difíceis de solucionar: situações externas freqüentemente as interrompem (um telefonema 

“importante”, uma decisão “urgente”, a secretária, recados etc.), fazendo com que o 

entrevistado perca o “fio da meada” e se veja obrigado a retomar a narrativa de um outro ponto 

ou, até mesmo, a desistir de vez daquele assunto. Pessoas conversando e transitando por salas 

contíguas, telefones tocando, a agenda aberta sobre a mesa a lembrar outros compromissos, 

enfim, a presença marcante dos sinais que caracterizam ambientes designados como “de 

trabalho”, costumam aguçar a ansiedade com relação ao tempo de duração do depoimento, 

interrompendo o livre fluxo de ideias e precipitando a interrupção do depoimento. 

Em geral esse tipo de entrevista flui muito mais tranquilamente quando realizada na 

residência da pessoa entrevistada, o que foi o caso aplicado nesta pesquisa. 

 Em ambiente doméstico, privado, parece haver mais liberdade para expressão das idéias 

e menos preocupação com o tempo. Por essa razão, essas costumam ser entrevistas mais longas 

e, de modo geral, mais densas e produtivas. Vale a pena sugerir, quando da solicitação da 

entrevista, que o depoimento seja colhido na residência de quem vai concedê-lo. 

Outras formas de contato podem também integrar estratégias de investigação qualitativa 

como conversas informais em eventos dos quais participam pessoas ligadas ao universo 

investigado (desde que registradas de algum modo – de preferência, no diário de campo) e 

coleta de informações adicionais, realizadas de forma mais ou menos regular, por telefone e/ou 

por correio eletrônico. Nesse caso, trata-se de um material complementar à pesquisa e, embora 

não se constitua foco central da análise, participa significativamente desta. 

2.3 A realização das entrevistas 

Aprender a realizar entrevistas é algo que depende fundamentalmente da experiência no 

campo. Por mais que se saiba, hipoteticamente, aquilo que se está buscando, adquirir uma 
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postura adequada à realização de entrevistas semi-estruturadas, encontrar a melhor maneira de 

formular as perguntas, ser capaz de avaliar o grau de indução da resposta contido numa dada 

questão, ter algum controle das expressões corporais (evitando o máximo possível gestos de 

aprovação, rejeição, desconfiança, dúvida, entre outros), são competências que só se constroem 

na reflexão suscitada pelas leituras e pelo exercício de trabalhos dessa natureza. 

Entrevista é trabalho, alerta Zaia Brandão (2000), e como tal “reclama uma atenção 

permanente do pesquisador aos seus objetivos, obrigando-o a colocar-se intensamente à escuta 

do que é dito, a refletir sobre a forma e conteúdo da fala do entrevistado” (p. 8) – além, é claro, 

dos tons, ritmos e expressões gestuais que acompanham ou mesmo substituem essa fala – e isso 

exige tempo e esforço. 

À medida que perguntas vão sendo feitas diversas vezes, para diferentes pessoas, em 

circunstâncias diversas, e passamos a ouvir nossa própria voz nas gravações realizadas é que se 

torna possível avaliar criticamente nosso próprio desempenho e ir corrigindo-o gradativamente. 

Elaborar roteiros de entrevistas e formular perguntas podem, inicialmente, parecer tarefas 

simples, mas, quando disso depende a realização de uma pesquisa, não o é. 

Em situações de coleta de depoimentos orais, posturas mais formais do tipo “respostas 

diretas a perguntas idem” não costumam produzir bons resultados e, quando acontecem, poucas 

vezes resistem às primeiras interrogações referentes a experiências de caráter pessoal. Falar de 

gostos e interesses pessoais, da relação com os pais, do ambiente familiar, da própria infância 

e juventude, dos amigos, de experiências escolares, de um modo geral, deixa as pessoas mais 

livres para expressarem idéias, valores, crenças, significações, expectativas de futuro, visões de 

mundo e assim por diante. Essas situações de contato exigem atenção redobrada por parte do 

pesquisador, pois ele corre o risco de ver a entrevista escapar-lhe completamente das mãos e 

perder-se dos objetivos da pesquisa, restringindo-se a divagações ou, mesmo, resvalando para 

uma espécie de “troca de experiências” mútuas, que compromete bastante a qualidade do 

trabalho. 

O recurso a entrevistas semiestruturadas como material empírico privilegiado na 

pesquisa constitui uma opção teórico-metodológica que está no centro de vários debates entre 

pesquisadores das ciências sociais. Em geral, a maior parte das discussões trata de problemas 

ligados à postura adotada pelo pesquisador em situações de contato, ao seu grau de 

familiaridade com o referencial teórico-metodológico adotado e, sobretudo, à leitura, 

interpretação e análise do material recolhido (construído) no trabalho de campo. 

Para Queiroz (1988), a entrevista semi-estruturada é uma técnica de coleta de dados que 

supõe uma conversação continuada entre informante e pesquisador e que deve ser dirigida por 
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este de acordo com seus objetivos. Desse modo, da vida do informante só interessa aquilo que 

vem se inserir diretamente no domínio da pesquisa. A autora considera que, por essa razão, 

existe uma distinção nítida entre narrador e pesquisador, pois ambos se envolvem na situação 

de entrevista movidos por interesses diferentes. 

Camargo (1984) concebe esse formato de entrevista menos como técnica de pesquisa 

do que como opção metodológica, pois implica uma teoria, e enfatiza as contribuições 

oferecidas nesse campo pela Antropologia e pela História. A seu ver, essas disciplinas, mais 

consensuais e homogêneas que as demais, oferecem uma experiência comum ao procedimento, 

bem como um legado teórico aceito, que devem ser tomados como referência na perspectiva de 

acumulação de saber científico nesse campo. 

Durhan (1986) alerta para as muitas armadilhas embutidas no processo de identificação 

subjetiva que se estabelece nesse tipo de coleta da dados, especialmente quando entrevistador 

e entrevistado compartilham um mesmo universo cultural. 

Nesses casos, adverte, corre-se sempre o risco de começar a explicar a realidade pelas 

categorias “nativas”, ou seja, de passar a olhar a realidade exclusivamente pela ótica do 

interlocutor. 

De acordo com Velho (1986), o risco existe sempre que um pesquisador lida com 

indivíduos próximos, às vezes conhecidos, com os quais compartilha preocupações, valores, 

gostos, concepções. No entanto, assinala que, quando se decide tomar sua própria sociedade 

como objeto de pesquisa, é preciso sempre ter em mente que sua subjetividade precisa ser 

“incorporada ao processo de conhecimento desencadeado”, o que não significa abrir mão do 

compromisso com a obtenção de um conhecimento mais ou menos objetivo, mas buscar as 

formas mais adequadas de lidar com o objeto de pesquisa. Esse autor sublinha que o uso de 

depoimentos colhidos nesse tipo de investigação implica a produção de um texto no qual os 

recortes das falas, os indivíduos privilegiados, os temas destacados e tantas outras formas de 

intervenção expressam menos as dúvidas e opiniões dos informantes que o posicionamento do 

pesquisador- autor. A preocupação teórica particular deste, referida à formação e aos interesses 

próprios, estabelece o distanciamento necessário para que seu discurso nunca se confunda com 

o de seus interlocutores. 

Analisando a forma como foram colhidos os depoimentos que compõem La Misère du 

Monde, livro de Pierre Bourdieu sobre pessoas “miseráveis”, Nonna Mayer (1995) critica, 

exatamente, a ausência desse distanciamento. Segundo a autora, a maior parte das entrevistas 

realizadas pela equipe dirigida por Bourdieu contradiz, de forma sistemática, os princípios 

defendidos pelo próprio autor, em trabalhos anteriores, quanto à natureza do papel do sociólogo 
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como aquele que, dotado de um “habitus científico”, é capaz de reinserir o discurso do 

interlocutor no contexto social e cultural do qual ele é produto. 

 

Figura 1 - Entrevista com Sr. Jovenil – Grio (Líder) da Comunidade – Autor: Ms. José Maria Dias – Universidade 

Federal de São Carlos (2018) 

Embora reconheça o papel inovador da equipe que desenvolveu esse trabalho, bem 

como o valor da obra, a autora contesta a opção feita por Bourdieu de intensificar a proximidade 

social e cultural entre entrevistados e entrevistadores (que teriam sido incentivados, inclusive, 

a entrevistar amigos e parentes), reduzindo, portanto, o distanciamento. Essa postura, a seu ver, 

permitiu uma excessiva interferência no discurso do interlocutor, assim como inversões no 

papel do sociólogo que, ao se colocar atrás da voz do entrevistado, teria ficado reduzido a um 

écrivain public, a quem cabe apenas apresentar, sem traí-las, as mensagens que lhe são 

confiadas. 

 

3 As comunidades quilombolas 

A palavra "Quilombo” tem origem africana. Vem dos termos "kilombo" ou 

"ochilombo”. Na áfrica, significava apenas um lugar de descanso utilizado por viajantes ou 

nômades deslocamento. Podia significar também um local de parada para caravanas que 

comercializavam escravos ou outros produtos de valor. No brasil, o quilombo passou a ser 

sinônimo de refúgio, um lugar seguro e afastado da vida desgraçada de escravo, um lugar onde 

os escravos imaginavam encontrar a tão sonhada liberdade. Quilombolas era a denominação 

dada aos moradores dos quilombos. 

A escravidão negra consistiu em um dos fatos que mais marcaram a história e a 

organização sócio-espacial brasileira. Durante mais de três séculos representou a base de 

sustentação do sistema de exploração colonial, baseado na exportação de produtos agrícolas 

tropicais e minérios (PRADO JR., 1994), estabelecendo desde os primórdios a desigualdade 
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social e racial entre, de um lado, aqueles que eram os detentores de terras, poderes e privilégios, 

e do outro as levas de africanos trazidos forçadamente para o trabalho em cativeiro, assim como 

os indígenas, brancos e mestiços desprovidos dos meios de produção (MARTINS, 1990).  

Embora oficialmente o trabalho compulsório e a economia colonial façam parte do 

passado brasileiro, algumas de suas consequências sociais, econômicas, religiosas e territoriais 

ainda podem ser constatadas hoje em dia: as atividades agroexportadoras que resultam na 

concentração de terra e capital, a continuidade de um processo tardio de industrialização – 

marcado pela dependência tecnológica e do capital provenientes dos países capitalistas ditos 

avançados ou centrais – e um dos piores índices mundiais de desigualdade social e econômica 

(VIOTTI DA COSTA, 1998). 

Nesse aspecto, as principais abordagens historiográficas (KOWARICK, 1994; PRADO 

JR, 1994; VIOTTI DA COSTA, 1998) convergem. Dentre essas, no livro “Formação do Brasil 

Contemporâneo”, escrito em 1942, Caio Prado Jr. afirmava que a economia do país ainda 

possuía raízes coloniais, marcadas pela produção extensiva destinada aos mercados externos e 

pela articulação frágil do mercado interno.  

A abordagem histórico-geográfica tem auxiliado na compreensão das origens do atual 

arranjo da economia, da sociedade e da (re) produção do espaço brasileiro, assim como no 

entendimento das principais causas do estabelecimento e da permanência por tempo prolongado 

da escravidão, enquanto forma de sujeição do trabalho à produção capitalista (MARTINS, 

1990) que constituiu a causa principal do surgimento das comunidades quilombolas (PRADO 

JR., 1994).  

No século XVIII, Sorocaba consolida-se como um centro de comercialização de muares 

e gados, trazidos de fazendas instaladas nos campos do sul do país. Esses animais eram 

amansados e deixados durante um período em fazendas denominadas “invernadas”, situadas 

principalmente em Itapetininga, cidade próxima de Sorocaba, para recuperar o peso perdido 

durante a longa viagem (STRAFORINI, 2001).  

Enquanto outras regiões, como o Vale do Paraíba, Campinas e posteriormente o 

conjunto do Oeste Paulista conhecem o ciclo da cafeicultura, a agricultura de Sorocaba, assim 

como a de Salto de Pirapora, esteve voltada para a produção de alimentos destinados ao 

abastecimento interno do país, além da produção de algodão (STRAFORINI, 2001). 

Embora não tenha conhecido a expansão cafeeira, Sorocaba e seu entorno foram por ela 

influenciados indiretamente, pois o crescimento da produção e a concentração de escravos nas 

áreas de expansão cafeeira ampliavam a demanda por animais utilizados no transporte, assim 
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como pelo fornecimento de alimentos, tanto para o abastecimento das tropas como também das 

fazendas de café (STRAFORINI, 2001).  

Localizado em Salto de Pirapora, município vizinho a Sorocaba, no interior do Estado 

de São Paulo esta pesquisa procura incorporar a discussão, iniciada a partir dos debates 

realizados no âmbito da Antropologia e da História, que tem resultado na ampliação do conceito 

de quilombo para além do binômio “fuga-resistência” (SCHMITT, 2002). 

As concepções antropológicas e históricas de quilombo, anteriores a tais debates, 

entendiam essas formações territoriais unicamente como reminiscências do passado, originadas 

a partir da fuga de escravos e da criação de núcleos de resistência e luta pela liberdade 

(ALMEIDA, 1999).  

A partir de uma revisão histórica, sociológica e política contemporânea, o conceito de 

quilombo passa a abranger não somente as comunidades diretamente originadas a partir da fuga 

de escravos, incluindo também aquelas surgidas a partir da ocupação de terras devolutas por 

escravos libertos e das doações de terras de antigos senhores a escravos alforriados (ALMEIDA, 

1999; 2006).  

3.1 O quilombo contemporâneo 

O conceito de espaço a partir da acumulação de materialidades produzidas nas 

especificidades dos diferentes modos de produção ou de seus diferentes momentos, propondo 

a não separação das categorias de tempo e espaço, conforme realizado pelo pensamento 

kantiano clássico.  

Sendo assim no estudo da organização do espaço social, a partir do momento em que 

espaço e tempo são entendidos dentro da totalidade do modo de produção, manifestada no 

presente e de forma indissociada, não se concebe a história como fator de explicação da 

geografia; pelo contrário, é necessário pensar a geografia historicamente (SANTOS, 1986), 

pensamento que converge com a concepção de Moraes (2000), em análise do ambiente 

geográfico na formação cultural e histórica de terminada comunidade. 

 A conceituação do espaço apresentada por Santos (2004) permite o entendimento de 

que ele corresponde ao tempo materializado, através do trabalho humano, de acordo com o 

modo de produção e a divisão internacional do trabalho (SANTOS, 1986; 2004). 

 É possível afirmar que os espaços se diferenciam tanto do ponto de vista da valorização, 

da história, da natureza e das relações estabelecidas com outros pontos do planeta (MORAES, 

2000).  
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Nesse sentido “espacializar é de imediato particularizar, pois as determinações oriundas 

das características do meio (natural e construído) acabam dando às relações próprias de um 

modo de produção tonalidades locais específicas em cada lugar” (MORAES, 2000).  

Os lugares aparecem como a mediação entre a totalidade da formação econômico-social 

e as particularidades temporais e espaciais. Desse modo, podemos entender a espacialidade 

como um elemento particularizador dos fenômenos históricos (MORAES, 2000). 

Nessa perspectiva, “do ponto de vista teórico e epistemológico, o conceito de espaço 

precede o conceito de lugar. (...) O que se passa em um lugar depende da totalidade de lugares 

que constroem o espaço” (SANTOS, 1986: 121-122).  

O entendimento do espaço enquanto categoria teórica e realidade empírica, 

“considerado como um conjunto de relações realizadas através de funções e de forma que se 

apresentam como testemunho de uma história escrita por processos do passado e do presente” 

(SANTOS, 1986: 122), representa uma importante contribuição para a compreensão geográfica 

dos quilombos contemporâneos.  

Tais formações territoriais surgiram no contexto das estruturas econômicas, sociais e 

políticas do passado, como formas de contestação e luta contra a opressão representada pela 

escravidão, ou mesmo enquanto organizações sociais subordinadas à divisão do trabalho 

hegemônica (PRADO JR., 1994).  

Sua permanência até os dias de hoje as torna, assim, representativas dos processos e 

estruturas sócio-econômicas do passado e ao mesmo tempo partes significativas da constituição 

do espaço e da sociedade no momento histórico atual. Por ser produzido através do trabalho 

humano, que por sua vez é contextualizado historicamente, o espaço deve ser entendido como 

um fato social, o que implica a “recusar sua interpretação fora das relações sociais que o 

definem” (SANTOS, 1986: 130).  

Todas as relações sociais se dão no espaço e são influenciadas por sua organização, 

desde a escala local até a mundial, ao mesmo tempo em que o espaço é produzido e modificado 

de acordo com a organização da sociedade em cada momento histórico (SANTOS, 1986).  

O espaço humano, a “matéria trabalhada por excelência”, embora seja uma obra 

humana, pelo fato de ser socialmente construído, a partir do acúmulo e da sobreposição de 

materialidades representativas de diferentes épocas, exerce significativa influencia sobre a 

sociedade. Sendo assim, Santos (1986) atribui ao espaço o caráter de instância social, ao 

incorporá-lo em sua compreensão teórica da sociedade, a qual inclui também a base econômico-

produtiva, a organização político-jurídica e a superestrutura ideológica.  
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O conceito de território, intrinsecamente relacionado ao de espaço, também tem sido 

fundamental nas reflexões teóricas. Nesse aspecto, Raffestin (1993) oferece importantes 

contribuições, ao conceituar o território enquanto uma fração do espaço definida a partir de 

relações de poder. Segundo o autor, “o espaço é anterior ao território. 

O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um 

ator sintagmático em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, 

o ator territorializa o espaço” (RAFFESTIN, 1993: 143).  

Moraes (2000), por outro lado, entende a formação do território enquanto resultado 

empírico do processo abstrato de valorização do espaço.  

A operacionalização do conceito, frequentemente em associação com a geopolítica dos 

Estados Nacionais e com a delimitação destes por meio das fronteiras, fez com que a ideia de 

território se tornasse carregada desse sentido (HAESBAERT, 2012).  

De acordo com Moraes (2000), o conceito de território foi retomado no contexto do 

movimento de renovação crítica do pensamento geográfico, ocorrido a partir da década de 1960, 

que tornou hegemônico o marxismo histórico-dialético enquanto orientação teórico-

metodológica.  

Ao ser privilegiada a reflexão sobre a realidade política e econômica, o conceito de 

território, entendido enquanto expressão da relação sociedade-espaço recupera sua centralidade 

na análise geográfica.  

Nessa orientação prevalece uma concepção que qualifica o território pelo seu uso social 

e na qual o uso pressupõe a apropriação e o domínio (MORAES, 2000). 

 Por outro lado, na abordagem antropológica, o território é definido como um espaço de 

referência cultural, qualificado de acordo com os significados a ele atribuídos por um dado 

grupo social. “Para essa concepção antropológica, diversas territorialidades exercitam-se, 

sobrepondo-se num mesmo espaço, rompendo com a ideia de ‘exclusividade’ presente nas 

visões anteriores” (MORAES, 2000).  

Fica evidente ao se constatar através de exemplos empíricos de que os quilombos 

tiveram seus direitos territoriais garantidos, ao menos na lei, por um decreto federal; que os 

órgãos responsáveis por prestar assistência técnica e jurídica às comunidades quilombolas 

fazem parte da estrutura do Estado; e que o território quilombola faz parte do território de um 

município, influenciando e sendo influenciado pela sua organização social, econômica e 

espacial. 

Para dar conta das esferas políticas, econômicas e culturais que se manifestam 

empiricamente no território quilombola, é também necessária uma concepção abrangente de 
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território, que incorpore a concepção de espaço como um híbrido, formado a partir da interação 

sociedade-natureza e possuindo dimensões políticas, econômicas e culturais (HAESBAERT, 

2012). 

 O território pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas relações 

de poder, do poder mais material das relações econômico-políticas ao poder 

mais simbólico das relações de ordem mais estritamente cultural. 

 Em uma perspectiva dialética, é possível afirmar que, em todas as sociedades, os 

aspectos materiais e simbólicos da cultura se influenciam mutuamente, constituindo um todo 

indissociável. 

Desse modo, a partir de uma abordagem integradora, a relação dos quilombolas com o 

território, assim como a garantia dos seus direitos territoriais, pode ser entendida em termos 

econômicomateriais, políticos e simbólico-culturais (HAESBAERT, 2012).  

Os quilombos contemporâneos apresentam particularidades relacionadas com a herança 

cultural africana, que influencia suas práticas produtivas, sua organização interna e as diferentes 

formas de conceberem e se relacionarem com os seus territórios (ARRUTI, 1999). 

 Esse aspecto diferenciado dos quilombos, em relação ao conjunto do campesinato1 

(MARTINS, 1990), manifesta-se por meio das várias formas de identidade com o território e 

com as raízes étnico-culturais (SCHMITT, 2002).  

Por um lado, o fortalecimento das identidades, no caso dos quilombolas, pode 

representar a evocação de um processo histórico de resistência ocorrido no passado e se basear 

em “uma relação de diferença calcada na subalternidade e na diferença de classes” (SCHMITT, 

2002), mas por outro lado pode contribuir no sentido da organização social e econômica baseada 

na autonomia das comunidades, por meio da garantia dos seus direitos territoriais.  

Sendo assim, as comunidades quilombolas incorporam um sentido étnico, carregado de 

ancestralidade, ao processo luta pela terra, de modo que a sua inserção na discussão mais ampla 

voltada à apropriação camponesa da terra permite politizar e ampliar o contexto do debate 

relacionado à temática (ARRUTI, 1999).  

Podemos considerar o reconhecimento do território quilombola enquanto uma conquista 

subordinada às políticas de ordenamento sócio-territorial promovidas pelo Estado, com base 

nos dispositivos constitucionais e na legislação subseqüente, regulamentando a demarcação e a 

titulação das áreas ocupadas pelas comunidades.  

As práticas agrícolas desenvolvidas pelos quilombolas, embora realizadas a muitas 

gerações, deparam-se ainda com dificuldades decorrentes da baixa fertilidade e grande 

vulnerabilidade do solo à erosão, o qual é de tipo arenoso, exigindo muitos cuidados em 
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adubação e conservação, para os quais os agricultores dispõem de poucos recursos (SÃO 

PAULO, 1999), ficando dependentes dos órgãos governamentais e de verbas provenientes de 

emendas parlamentares, para conseguirem insumos e assistência técnica.  

 Nesse sentido, a influência urbana e a expansão dos meios de comunicação possuem 

um duplo aspecto, podendo contribuir simultaneamente para a perda das referências culturais 

locais e para o fortalecimento das iniciativas locais de resgate das tradições, a visibilidade da 

comunidade perante os conflitos fundiários ainda presentes, a reivindicação de direitos e as 

trocas de várias naturezas com outras comunidades quilombolas, aldeias indígenas, 

assentamentos de reforma agrária, dentre outras formas de movimentos sociais presentes no 

campo brasileiro. 

A abordagem cultural permite tratar de aspectos, além do âmbito econômico e 

estritamente material, relacionados à dimensão simbólico-cultural do território, que, entendido 

a partir de uma perspectiva integradora (HAESBAERT, 2012), incorpora ainda uma dimensão 

econômico-material e outra de caráter político-jurídico. Se a dimensão simbólico-cultural do 

território se associa aos aspectos culturais e identitários, suas dimensões econômico-material e 

político-jurídica são respectivamente relacionadas às atividades econômicas e ao processo de 

reconhecimento do território quilombola por parte do Estado. 

Desse modo, a cultura aparece como um dado importante para a compreensão das 

relações estabelecidas entre a comunidade e o território no plano simbólico (CLAVAL, 2007; 

HAESBAERT, 2012), relações de grande importância, no caso em questão, para a estruturação 

político-jurídica e material-econômica da fração quilombola do território, a partir da garantia 

da permanência nas terras ocupadas, por meio do reconhecimento oficial enquanto quilombolas. 

Caberá agora analisar a maneira como se concretizarão esses direitos territoriais.  

3.2 Conceito histórico no Brasil Colonial 

Historicamente o sistema escravista introduziu-se na América no período colonial, com 

a chegada de diversos grupos de negros trazidos do continente africano pelos colonizadores 

europeus. 

Esta prática foi um dos eixos principais de acumulação de capitais para metrópole, ao 

contrário da escravidão indígena, cujo lucro não chegava aos centros. 

A partir de 1454, século XV, o papa Nicolau II autoriza o rei de Portugal a escravizar 

qualquer nação do mundo africano, desde que a igreja pudesse batizar os cativos. Essa prática 

acarretou diversas formas de rebeldia dos negros africanos contra o “sistema que o 

escravizava”. 
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Muitos africanos, trazidos de varias regiões do continente, quando descobriam que 

estavam sendo levados da África para América para serem escravizados, jogavam-se no mar. 

Antes dos negros, os europeus tentaram subjugar os povos indígenas, que reivindicaram sua 

liberdade através de fugas sistemáticas e envenenamentos, tanto como método de assassino dos 

exploradores quanto como forma de suicídio. 

Na Colômbia, Cuba, Haiti, Jamaica, Peru, Guianas, finalmente onde quer que 

a escravidão existisse, o negro marrom, o quilombola, portanto, apareceu 

como sinal de rebeldia permanente contra o sistema que o escravizava. Em 

Cuba, eram os palenques, muitos deles famosos. (MOURA, 1993, p. 11). 

Os quilombos na América foram formas de resistência e defesa dos negros não só contra 

a escravidão, mas também contra a barbárie. No Brasil, temos os quilombos; palenques na 

Colômbia e Cuba; cumbes na Venezuela; marrons no Haiti e em outras ilhas do Caribe francês; 

comunidades de cimarrones, em muitas partes da América Espanhola e maroons, na Jamaica, 

no Suriname e no sul dos Estados Unidos2. 

No Brasil, como em outros países da América onde um regime de escravidão se instalou, 

houve resistência, como já foi citado, manifestadas sob várias formas. Os cativos que não 

aceitavam serem submetidos aos senhores em seus engenhos e cafezais recorriam às fugas em 

massa dessas fazendas. Longe da tirania do escravista, formavam quilombos livres em espaços 

geográficos afastados. Como afirma Abdias do Nascimento: 

Quilombo é um movimento amplo e permanente que se caracteriza pelas 

seguintes dimensões: vivência de povos africanos que se recusavam à 

submissão, à exploração, à violência do sistema colonial e do escravismo; 

formas associativas que se criavam em florestas de difícil acesso, com defesa 

e organização sócio-econômico-política própria; sustentação da continuidade 

africana através de genuínos grupos de resistência política e cultural. 

(NASCIMENTO, 1980, P. 32). 

Outra formação de quilombo foi através de doações dos senhores de terras às famílias 

dos ex-escravos e a compra de terra também pelos ex-escravos, a partir da Lei de Terra de 1850, 

e mais tarde com a Lei Áurea de 13 de Maio de 1888 que “dava fim à escravidão negra”. 

Entende-se que os quilombos não foram só movimentos de resistência e rebeldia, mas também 

como afirma Associação Brasileira de Antropologia: 

Quilombo tem novos significados na literatura especializada, também para 

grupos, indivíduos e organizações. Ainda que tenha conteúdo histórico, vem 

sendo ressemantizado para designar a situação presente dos segmentos negros 

em regiões e contextos do Brasil. Quilombo não se refere à resídua ou 

resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. 

Também não se trata de grupos isolados ou de população estritamente 

homogênea. Nem sempre foram constituídos a partir de movimentos 
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insurrecionais ou rebelados. Sobretudo consistem em grupos que 

desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manutenção e na 

reprodução de modos de vida característicos, e na consolidação de território 

próprio. A identidade desses grupos não se define por tamanho nem número 

de membros, mas por experiência vivida e versões compartilhadas de sua 

trajetória comum e da continuidade como grupo. Constituem grupos étnicos 

conceituados pela antropologia como tipo organizacional que confere 

pertencimento por normas e meios de afiliação ou exclusão. (O’DWYER, 

1995). 

Apesar da abolição da escravatura, as comunidades quilombolas permaneceram na 

história da ocupação territorial brasileira. Foram reconhecidas juridicamente na Constituição de 

1988, artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT: “Aos 

remanescentes das comunidades quilombolas que estejam ocupando suas terras é reconhecida 

a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. 

Em 2003 foi sancionado o decreto nº. 4.887, que rege e reconhece a propriedade das 

terras ocupadas por comunidades quilombolas, e determina ainda que compete a Fundação 

Cultural Palmares – FCP, a emissão da certidão de auto-definição. Sendo assim, remanescentes 

de quilombos são compreendidos como:  

Os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória 

histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção 

de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica 

sofrida. (Decreto 4887/03 art. 2°). 

 A lógica predatória e imediatista do conquistador instaurou‐se desde sua chegada às 

terras brasileiras, subjugando a natureza, bem como os povos originários e posteriormente os 

negros escravizados. Houve o consumo da natureza e dos homens, ambos coisificados.  

Contudo, enquanto a conquista e consequente consumo dos recursos naturais 

avançavam, transformando drasticamente as paisagens naturais, os povos que resistiam a serem 

explorados ou literalmente escravizados, no processo de desenvolvimento que se instalava, 

buscavam refúgio em áreas afastadas, sobretudo florestas, as quais consistiam em abrigo e 

possibilidade de vida em liberdade.  

Desta forma, pode‐se afirmar que a história do negro no Brasil não se constitui somente 

de submissão, houve também diversas formas de resistência à escravização, como revoltas, 

fugas, assassinato de senhores, abortos e a formação de quilombos, sendo essa forma de 

materialização da resistência que nos interessa na presente reflexão. 

Podemos dizer que os quilombos foram uma das primeiras formas de defesa dos negros, 

contra não só a escravização, mas também contra a discriminação racial e o preconceito que se 

estenderam para além da abolição da escravatura.  
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Especialmente no que concerne às populações negras, a fuga tendo como destino as 

matas ainda não consumidas pelo conquistador consistiu em importante forma de resistência à 

escravização e uma das primeiras formas de constituição de territorialidade negra no Brasil.  

Os negros escravizados, tornados mercadorias, antes e depois da abolição da escravatura 

foram marginalizados, pois a constituição da ideia de uma suposta superioridade branca em 

relação ao negro arraigou‐se em nossa sociedade, impedindo que os negros deixassem de ser 

vistos como seres inferiores.  

Os remanescentes das florestas atlânticas e de outros ambientes naturais espalhados pelo 

país que ainda não haviam sido capitalizados pela agricultura de exportação ou pela urbanização 

tornaram‐se, em muitos casos, o lugar de sobrevivência dos povos excluídos, marginalizados 

ou escravizados pelo sistema vigente. Muitos negros procuraram seus meios de subsistência nas 

florestas residuais e desenvolveram ali um modo de vida, uma territorialidade ajustada à 

exploração de recursos florestais e à pequena agricultura.  

Antes e depois da abolição da escravatura, o território brasileiro esteve marcado pela 

presença de comunidades negras que, recusando‐se à escravidão e fugindo da discriminação, 

ocuparam a fronteira florestal do país, constituindo‐se, assim, pontos de resistência e 

reafirmação de seus direitos, resistindo às pressões de fazendeiros, de especuladores 

imobiliários e até mesmo do poder público.  

Atualmente, muitas são as comunidades quilombolas no Brasil que lutam pela 

permanência ou reconquista de seus territórios ancestrais, e via de regra estas entram em choque 

com os mais diversos interesses, sejam eles do poder público ou privado, pois seus territórios 

continuam a ser vistos ou como áreas disponíveis à expansão de atividades econômicas, ou 

como reservas intocáveis destinadas à preservação ambiental.  

Existem hoje no país, segundo a Fundação Cultural Palmares, 3.000 comunidades 

quilombolas certificadas; 93 comunidades tituladas; e 996 processos de regularização fundiária 

em curso. Estes dados mostram que as comunidades estão em um contínuo processo de 

organização para garantir seu direito às terras que ocupam e a morosidade do processo por parte 

do poder público.  

A questão quilombola passou a fazer parte da agenda política de forma mais contundente 

a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, por meio de seu artigo 68 do ADCT 

(Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), que reconhece a propriedade das terras 

ocupadas por comunidades quilombolas, sendo o Estado obrigado a emitir‐lhes títulos 

pertinentes.  
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Embora esse dispositivo legal represente um grande avanço, uma conquista para o 

movimento negro do país, não se pode deixar de fazer sua crítica e analisá‐lo no contexto em 

que foi aprovado.  

Segundo Arruti (2006), o artigo 68 teria sido incorporado à Constituição de 1988 no 

“apagar das luzes”, em uma formulação amputada e mesmo assim devido às intensas 

negociações políticas levadas por representantes do movimento negro do Rio de Janeiro. A 

construção do artigo pela “Comissão de Índios, Negros e Minorias” teria acontecido sem o 

devido aprofundamento das discussões, contudo, não teria sido aprovado em outras 

circunstâncias.  

O momento político de redemocratização do país e o centenário da abolição da 

escravatura propiciaram o contexto para sua aprovação. Arruti (2006) afirma também que o 

desconhecimento dos constituintes acerca do número, situação e localização das comunidades 

ajudou a aprovação do artigo. 

Além disso, os constituintes, no calor daquele momento, tinham medo da pecha de 

racistas.  

Votado e aprovado como parte dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, 

e não como uma obrigação permanente do Estado, infere‐se que a visão que predominou nesse 

processo foi a de transitoriedade da situação, que vê o país em processo de embranquecimento, 

que segundo Guimarães (2004) “pode ser entendido como o processo pelo qual indivíduos 

negros, principalmente intelectuais, eram sistematicamente assimilados e absorvidos às elites 

nacionais brasileiras”.  

Ainda sobre este processo de embranquecimento Florestan Fernandes (1969, p. 137 

apud GUIMARÃES, 2004) afirma que a solução da questão negra baseou‐se sobre o velho 

padrão da absorção gradual dos indivíduos negros através da seleção e assimilação daqueles 

que escolhessem se identificar a si mesmos com os círculos dominantes da raça dominante e 

manifestar completa lealdade aos seus interesses e valores sociais.  

De acordo com Leite (2000, p. 346), diversas tentativas de regulamentação da lei 

aconteceram, indicando a premência da aplicação do artigo 68 do ADCT, mas todas elas 

esbarraram no sujeito do direito e nos procedimentos de titulação, responsabilidades e 

competências.  

Existem muitos interesses, tanto econômicos quanto fundiários, fazendo oposição aos 

direitos das comunidades remanescentes de quilombos. Além disso, outros pesquisadores 

apontam para o problema de que as terras onde se localizam os territórios quilombolas têm 

diferentes domínios legais, isto é, algumas são terras devolutas dos diversos estados da 
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federação, outras estão em domínio de empresas particulares e estatais, e outras tantas estão sob 

o domínio de Unidades de Conservação Ambiental. Essas situações tornam a titulação das terras 

morosa e conflituosa.  

Contudo, a garantia de direitos constitucionais abriu uma nova perspectiva de 

organização por parte das populações rurais negras e também de pesquisadores e militantes 

envolvidos com o tema, o que proporcionou uma abertura maior do conceito de quilombo e 

também a possibilidade de inclusão de variadas populações rurais negras sob esta denominação. 

Vale ressaltar que a ressemantização do conceito de quilombo possibilitou a criação de uma 

nova identidade afirmativa, a do quilombola, esta portadora de direitos.  

Por muito tempo a “história oficial” considerou os quilombos como lugares longínquos 

e isolados, constituídos exclusivamente por escravos fugidos. No entanto, os quilombos não 

podem ser vistos apenas desta forma, eles representaram uma importante forma de resistência 

ao sistema vigente e mesmo após a abolição continuaram a representar essa resistência, visto 

que o negro não foi verdadeiramente integrado como cidadão à sociedade. 

Como já mencionado, a questão quilombola entrou de fato para a agenda política 

institucional brasileira somente a partir da Constituição Federal de 1988, como resultado da 

forte atuação do movimento negro em busca da garantia de direitos e de reconhecimento e 

valorização do seu papel na formação social, cultural e econômica de nosso país.  

Esta Constituição difere das anteriores, principalmente, pelo reconhecimento de direitos 

a grupos culturalmente diferenciados, incluindo os direitos sociais e coletivos. No que se refere 

às terras quilombolas, a propriedade será reconhecida para a comunidade e não 

individualmente. É importante ressaltar que a definição da forma coletiva de propriedade e o 

reconhecimento dos direitos territoriais de grupos étnicos, até então inexistentes, representaram 

avanços significativos na legislação brasileira.  

De acordo com o texto constitucional, o sujeito é o grupo e não o indivíduo. Assim, o 

que viria a ser contemplado nas ações, de acordo com Leite (2000), seria então o modo de vida 

coletivo, a participação de cada um no dia a dia da vida em comunidade. Não é a terra, portanto, 

o elemento exclusivo que identificaria os sujeitos de direito, mas sua condição de membros do 

grupo.  

Dessa maneira, o direito jurídico‐institucional à propriedade da terra trouxe à tona a 

discussão sobre quem são, de fato, os titulares desse direito, assegurado no dispositivo 

constitucional. Num terreno bastante fértil para inúmeras teorizações e debates, colocam‐se 

questões como: quem são os remanescentes de quilombos no Brasil?; o que é, na atualidade, 
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um quilombo?; que tipos de situações fundiárias se enquadram na garantia do direito garantido 

pelo artigo 68 da Constituição?; quais os critérios utilizados para reconhecê‐los?  

Esses e outros inúmeros questionamentos nos mostram que a definição da expressão 

“comunidades remanescentes de quilombos” como categoria jurídica, geradora de direitos, não 

eliminou os obstáculos e dificuldades para sua aplicação prática. Para o cumprimento do direito 

constitucional exige‐se, a partir de então, a aplicação de procedimentos que viabilizem a 

incorporação de elementos relativos às diferenças étnicas e culturais no processo de 

regularização dessas terras.  

Contudo, são muitos os estereótipos construídos ou almejados na busca de encontrar nas 

comunidades do presente ou nos sujeitos sociais atuais os traços intocados de africanidade do 

passado. Ou seja, de uma maneira geral, a sociedade quer encontrar traços fidedignos de 

tradição africana nas comunidades do presente para legitimar sua origem, como se os costumes, 

tradições e modos de vida ficassem congelados no tempo sem a necessidade de (re)construções 

ao longo da história.  

Nesse contexto, o processo de reconhecimento das comunidades e de titulação de suas 

terras não é tarefa simples, pois não se trata apenas de questão fundiária, compreende aspectos 

históricos, antropológicos e culturais.  

Muitos são os apontamentos em torno do debate sobre os remanescentes de 

comunidades de quilombos no Brasil. O direito à propriedade da terra aos remanescentes de 

comunidades de quilombos representa, em nosso país, um importante avanço no 

reconhecimento da pluralidade cultural, da formação socioespacial e, fundamentalmente, desses 

sujeitos sociais como portadores de um direito imemorial.  

A promulgação da Constituição de 1988 suscitou a necessidade de melhor definição do 

conceito “remanescente de quilombo”. Tal interpretação passa a ter grande importância, uma 

vez que determinará quais grupos sociais terão direito à regularização de suas terras com base 

no artigo 68 (ANDRADE; TRECCANI, 2000).  

Compreender a abrangência e os significados do conceito de “quilombo”, bem como as 

implicações políticas das definições utilizadas, é de extrema importância para fundamentar 

teoricamente a discussão acerca da trajetória do negro no Brasil, relacionada diretamente com 

a forte exclusão social desse segmento da população.  

É importante ressaltar que não é objetivo do presente trabalho descrever e promover 

uma discussão semântica das definições consideradas, mas sim compreender o conceito de 

“quilombo” como um conceito socioantropológico que abrange uma variedade de situações de 

ocupação de terras por negros.  
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Na esteira da promulgação da Constituição, a atualização do conceito de quilombo 

emergiu com grande força. Nos novos estudos acerca da importância dos quilombos no Brasil, 

a etimologia do termo também foi sendo atualizada.  

De acordo com Ney Lopes apud Leite (2000, p. 336), o quilombo é um conceito próprio 

dos africanos bantos e quer dizer “acampamento guerreiro na floresta, sendo entendido ainda 

em Angola como divisão administrativa”; segundo Kabengele Munanga (2001), a palavra é de 

origem bantu dos grupos lunda, ovibundo, mbundo, kongo, imbagala e de outros povos trazidos 

como escravizados para o Brasil.  

Munanga (2001) afirma que recuperar a relação do quilombo brasileiro com o quilombo 

africano reafirma sua importância como forma de resistência ao escravismo. Nessa perspectiva, 

mais que um refúgio para os negros, os quilombos foram reunião de homens e mulheres que se 

negaram a viver sob o regime de escravidão e que desenvolviam laços de solidariedade e 

fraternidade na reconquista de sua dignidade. Assim, a ênfase na definição deve, então, ser 

posta sobre o binômio resistência e autonomia, e não sobre o ato da fuga.  

A formação de quilombos não foi esporádica nem pontual em nosso país. Onde houve 

trabalho escravo, houve também a rebeldia a ele, muitas vezes sob a forma de quilombos. Esses 

foram de vários tipos, pequenos, grandes, próximos às cidades ou bem distantes delas, variavam 

também na forma de organização e em sua origem.  

Contudo, mesmo sendo o quilombo o lugar da liberdade e da reconquista da dignidade, 

mesmo tendo relações com o que veio a ser o quilombo na África, não se pode deixar de dizer 

que o quilombo não é a África, e seus membros não serão africanos, e sim um novo tipo de 

brasileiros.  

De acordo com Moura (2001), os quilombos existiram durante todo o período escravista 

ocorrido no Brasil, praticamente em toda a extensão do território nacional. Para o autor, o 

quilombo foi a negação da sociedade escravista até então vigente, ou seja, o quilombo era o 

espaço social que representava a manifestação e a afirmação da luta contra as condições de vida 

do negro, definidas pelo escravismo.  

Portanto, constituía‐se como uma unidade básica de resistência do escravizado.  

Assim, Moura (2001) defende a ideia de quilombo como fenômeno, ou seja, como uma 

forma de organização que apareceu em todos os lugares onde houve escravidão, e acaba por 

concluir que o quilombo vira um fato normal na sociedade escravista, pois onde existia 

escravidão, existia o negro aquilombado.  

Para Leite (2000), esse “fato normal” proporciona uma operacionalidade ao termo no 

que refere ao fenômeno na atualidade, pois o movimento de deslocamento, realocamento, 
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expulsão e ocupação dos espaços e novos territórios demonstra que “mais do que uma exclusiva 

dependência da terra, o quilombo faz da terra a metáfora para pensar o grupo e não o contrário”. 

(LEITE, 2000, p. 339)  

Outro aspecto importante a ser mencionado a respeito dos quilombos brasileiros é que 

embora todos, de alguma forma, representem resistência ao sistema escravista, nem todos foram 

formados pela reunião de escravos fugitivos. Podem‐se elencar algumas situações que deram 

origem a quilombos: 

• A partir do abandono, pelo fazendeiro, dos escravos nas terras que cultivavam, 

principalmente em momentos de crise econômica do produto cultivado;  

• Por herança. Há muitos casos em que fazendeiros deixaram pedaços de terra para 

escravos de sua confiança, ou em que viúvas solitárias as deixaram para seus 

escravos, ou ainda os casos em que o herdeiro é um filho bastardo do fazendeiro;  

• Terras doadas a Santos muitas vezes foram ocupadas por comunidades negras;  

• Terras ocupadas pacificamente depois de abandonadas pelos senhores em 

momentos de crise econômica;  

• Compra de terras por parte dos escravos alforriados;  

• Ocupação de terras devolutas, antes e depois da abolição da escravidão, pois 

mesmo após esta, a marginalização dos negros fez com que muitos migrassem 

em busca de terras mais distantes e ainda não ocupadas, ou abandonadas;  

• Recebimento de terras por serviços prestados ao Estado;  

• E, é claro reunião de escravos fugidos.  

Almeida (1996) mostra que existiram outras definições jurídicas durante o período 

escravagista, e avalia que o conceito de quilombo criado pelos agentes da administração 

colonial sempre foi manipulado e serviu para a manutenção de interesses próprios.  

Décio Freitas (1991) elaborou uma tipologia dos quilombos a partir da sua base de 

sustentação econômica, classificando‐os em sete tipos principais: agrícolas, extrativistas, 

mercantis, mineradores, pastoris, serviços e predatórios. Essa classificação ajuda a compreender 

a diversidade de modos de produção desenvolvidos pelos negros naquela época e também o 

reconhecimento desta existência.  

Apesar deste reconhecimento, o quilombo sempre foi qualificado como fruto de um ato 

ilegal, criminoso e marginal diante das regras jurídicas e econômicas estabelecidas pela Coroa 

Portuguesa. Disso decorre o surgimento, em parte, do mito do isolamento físico e econômico 
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dos quilombos no Brasil, ideia essa que se perpetuou nesses estudos até a década de 1980, como 

veremos adiante (ANDRADE; TRECCANI, 2000, p. 6).  

Para Leite (2000, p. 337), a “[...] própria generalização do termo teria sido produto da 

dificuldade dos historiadores em ver o fenômeno enquanto dimensão política de uma formação 

social diversa”. Esta distorção e generalização do conceito influenciaram as definições que 

apareceram nos livros didáticos até recentemente. 

Na tradição popular no Brasil há muitas variações no significado da palavra 

quilombo, ora associado a um lugar (“quilombo era um estabelecimento 

singular”), ora a um povo que vive neste lugar (“as várias etnias que o 

compõem”), ou a manifestações populares, (“festas de rua”), ou ao local de 

uma prática condenada pela sociedade (“lugar público onde se instala uma 

casa de prostitutas”), ou a um conflito (uma “grande confusão”), ou a uma 

relação social (“uma união”), ou ainda a um sistema econômico (“localização 

fronteiriça, com relevo e condições climáticas comuns na maioria dos casos”). 

(LOPES; SIQUEIRA; NASCIMENTO, 1987, p. 15 apud LEITE, 2000, p. 

337). 

Como se pode observar, são inúmeros os significados atribuídos ao conceito de 

quilombo. Para Leite (2000), isso revela uma quantidade de experiências, mostrando que a 

conquista da América não produziu somente uma única história, e sim várias histórias com 

singularidades próprias.  

De acordo com Reis e Gomes (1996), muitos autores estudaram os quilombos 

brasileiros, principalmente o Quilombo dos Palmares. Porém, esses autores ressaltam que até 

mesmo as primeiras reflexões “[...] mais sistemáticas sobre os quilombos, constantes dos 

estudos afro‐brasileiros dos anos 30 deste século, acabaram por reforçar a concepção popular 

de quilombo como comunidade isolada que pretendia recriar uma África pura nas Américas” 

(REIS; GOMES, 1996). Tratava‐se de uma corrente de estudos denominada de culturalista, 

composta por autores como Nina Rodrigues, Artur Ramos e Roger Bastide,  

Contudo, durante os anos 60 outras possibilidades de estudos se abrem e uma nova 

corrente de estudos, chamada de Materialista, surge em cena, enfatizando o significado de 

rebeldia no contexto da sociedade abrangente e não como reivindicação de uma história perdida 

e destacando o papel das formas coletivas de reação dos escravizados.  

Segundo Reis e Gomes (1996), nas décadas de 1980 e 90 os estudos sobre os quilombos 

começam a revelar de forma mais contundente a complexa relação entre os escravizados e a 

sociedade envolvente. 

A concepção de que as comunidades sempre viveram isoladas, tanto em relação à 

localização, quanto às relações econômicas e sociais com a sociedade envolvente, começa a 

revelar‐se como equivocada, pois muitos quilombos no Brasil não seguiram o modelo de 
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Palmares. Ao contrário, a grande maioria deles era composta por um pequeno número de 

pessoas, que mantinham relações com diferentes setores da sociedade envolvente 

(comerciantes, fazendeiros, outros escravizados, etc.).  

Nesse sentido, a ênfase desloca‐se da “fuga e resistência” a para “resistência e 

autonomia”. Neste sentido, os estudos de Clóvis Moura e Décio Freitas foram de grande 

importância, pois consideraram as diversas situações enfrentadas e construídas pelos negros 

para escapar do jugo dos senhores e garantir sua autonomia econômica, liberdade e dignidade. 

Devido à diversidade de origens dos quilombos, muitos estudiosos do tema preferiram 

trabalhar em seus estudos com a denominação de “terras de preto”, pois coloca a questão no 

lugar em que entra em conflito de interesses com certos grupos, ou seja, a centralidade está 

posta sobre a territorialidade. Foi com esta denominação que vários autores nos anos 1970 e 80 

estabeleceram seus estudos. Dentre esses autores destacam‐se Alfredo Wagner Berno de 

Almeida (1996), Renato Queiroz (1983/2006) e Neusa Maria Mendes de Gusmão (1979 e 

1995). 

A observação dos processos de construção dos limites étnicos e sua 

persistência no caso das comunidades negras rurais — também chamadas 

terras de preto, com a vantagem de ser uma expressão nativa, e não uma 

denominação importada historicamente e reutilizada — permite considerar 

que a afiliação étnica é tanto uma questão de origem comum quanto de 

orientação das ações coletivas no sentido de destinos compartilhados. 

(O´DWYER, 2002, p. 16) 

De acordo com Gusmão (1995, p. 12), a história oficial e a ideologia que lhe é própria 

não mostram a presença negra na terra, posto que foi assumida apenas enquanto força de 

trabalho escravizada e, depois, livre marginalizada. Disso resultam concepções enganosas e 

pré‐noções tanto a respeito do modo de vida rural quanto do negro, de modo geral, tornando 

invisível a existência de uma questão camponesa negra. No final da década de 1980, os 

trabalhos de Alfredo Wagner Berno de Almeida tornaram‐se referência para se compreender a 

realidade desses grupos sociais na atualidade, também chamados de “terra de preto”.  

Outro aspecto importante observado por Almeida é a unidade familiar nas comunidades 

rurais negras (quilombolas). Essa unidade comporta um desenvolvimento produtivo singular no 

processo de acamponesamento dos negros. (ALMEIDA, 1996) 

De acordo com o autor, mesmo antes da Abolição da Escravatura, muitos grupos já 

tinham uma base econômica bem definida, com uma organização social estruturada, com 

posições e hierarquias de poder estabelecidas, pois havia a necessidade de proteger a área 

ocupada das possíveis invasões do inimigo externo.  
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Muitos estudiosos do assunto na atualidade concordam que foi a situação inédita 

estabelecida pelo Artigo 68 que obrigou os pesquisadores a desenvolver uma reflexão mais 

profunda sobre o conceito de quilombo, pois a definição clássica, impregnada no senso comum 

e aceita pela própria ciência, não reflete as diferentes situações de resistência e de ocupação de 

terras pelos escravizados, bem como não abarca a situação social e cultural do grupo na 

atualidade (ANDRADE; TRECCANI, 2000, p. 5)  

Almeida, assim como outros críticos, ressalta que o termo “remanescente” de quilombo, 

cunhado pela Constituição de 1988, remete a uma noção de resíduo, “de algo que já foi e do 

qual sobraram apenas reminiscências – seriam, portanto, grupos que não existem mais em sua 

plenitude” (ALMEIDA, 1996).  

Para Leite (2000), o texto final do Artigo 68 iria, inicialmente, dificultar a compreensão 

do processo e criar vários impasses. Assim, “[...] aquilo que advinha como demanda social, com 

o principal intuito de descrever um processo de cidadania incompleto [...] tornou‐se restritivo, 

por remeter à ideia de cultura como algo fixo, a algo cristalizado, fossilizado, e em fase de 

desaparecimento” (LEITE, 2000, p. 340).  

Desta forma, os argumentos para a não aplicabilidade do Artigo 68 retomavam o 

delineamento jurídico e conceitual do período colonial, ou seja, muitas vezes as dificuldades 

para o reconhecimento das comunidades como remanescentes de quilombo decorriam, dentre 

outros motivos, do não enquadramento das características sociais e culturais das comunidades 

dentro dos padrões definidos a partir dos moldes do período colonial.  

Segundo ANDRADE E TRECCANI (2000), isso ocorria principalmente pelo fato de 

que, do ponto de vista antropológico, este termo, “remanescente de comunidade de quilombo”, 

não seria o mais adequado para qualificar esse grupo, pois trata‐se de uma denominação que 

define o grupo pelo que não é mais.  

A ABA (Associação Brasileira de Antropologia) define os quilombos de forma a 

incorporar sua contemporaneidade: 

[...] portanto, o termo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos de 

ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de 

grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma 

forma nem sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais 

ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram 

práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida 

característicos num determinado lugar (ABA, 1994, p. 2). 

É importante salientar que a conceituação elaborada pela ABA trouxe novas dimensões 

para o fenômeno em questão, principalmente em relação à sua dinâmica e complexidade.  
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Como referência, Eliane O´Dwyer (1995) alega que, para a caracterização de uma 

comunidade, enquanto remanescente de comunidade de quilombo, o mais importante é restituir 

esta a um tipo organizacional, que lhe confere pertencimento. É necessário respeitar os 

elementos que fornecem à comunidade uma organização que é aquela capaz de garantir‐lhe o 

seu modo de vida.  

Ainda para a autora, o recurso essencial para a ruptura com a antiga definição de 

quilombo, “[...] refere‐se às representações e práticas dos próprios agentes sociais que viveram 

e constituíram tais situações em meio a antagonismos e violências extremas”. 

(O´DWYER,1995, p. 2)  

Dessa maneira, como argumenta O´Dwyer (1995), o ponto de partida da análise crítica 

é a indagação de como os próprios agentes sociais se definem e representam suas relações e 

práticas em face de outros grupos sociais com os quais interagem. Portanto, os procedimentos 

de classificação que interessam devem ser aqueles construídos pelos próprios sujeitos a partir 

dos próprios conflitos, e não necessariamente aqueles que são produtos de classificações 

externas, muitas vezes estigmatizantes.  

Como aponta Silva (1997), o reconhecimento do direito das comunidades negras rurais 

às suas terras pressupõe a incorporação das diferenças étnicas e culturais. É nesse aspecto que 

se encontra a maior dificuldade para o reconhecimento das comunidades e a titulação das terras 

quilombolas, pois é necessário romper com os postulados sob os quais a historiografia oficial 

se baseou para construir a noção de quilombo no Brasil, e que atualmente servem de referência 

para fundamentar o discurso jurídico. 

Ao negro foi‐lhe negada uma cidadania real mesmo após a abolição da escravatura. 

Recusados e discriminados como mão de obra paga, muitos negros estabeleceram‐se sobre as 

bases da agricultura de subsistência, comercializando, quando possível, seus excedentes.  

Na maioria das vezes posseiros ou pequenos proprietários, os grupos rurais negros 

construíram coletivamente a vida sobre uma base material e social, formadora de uma 

territorialidade negra, na qual se elaboraram formas específicas de ser e existir como 

camponeses negros. Desta forma, a construção de uma identidade mescla‐se com a 

territorialização material e simbólica de determinados espaços.  

Para o negro, o simples ato de apropriação do espaço para viver, nesse caso a 

apropriação da terra, passou a significar um ato de luta contra aqueles que não queriam essa 

territorialização negra. E mesmo após a abolição a luta pela permanência ou conquista do 

território continuou, pois mudaram apenas os nomes e as formas de expropriação.  
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Em muitos bairros rurais negros a formação desses acontece por meio do uso da “terra 

de liberdade”, de espaços dos quais seus antepassados, agricultores/pescadores/coletores iam 

se apropriando em uma relação dialética com a natureza, que ora era a amiga, mãe provedora 

das necessidades, ora a entidade que não devia ser desafiada, pois podia tornar‐se inimiga 

(muitas chuvas, mar agitado, pragas).  

Desta forma, é necessário ter‐se uma visão integradora acerca do território, atentando, 

segundo Haesbaert (2004, p. 79) para uma concepção de espaço (que precede o território) como 

um híbrido entre sociedade e natureza, entre política, economia e cultura, e entre materialidade 

e idealidade, numa complexa interação tempo‐espaço.  

O processo de territorialização consistiu‐se muitas vezes na luta para continuar a existir, 

para exercer plenamente seu modo de vida, cuja produção está ou estava calcada na unidade 

familiar e prioritariamente para seu provimento.  

Esses pequenos agricultores/pescadores que se fixaram nesses bairros tiveram que se 

confrontar com os grandes fazendeiros de café, de cana‐de‐açúcar, de arroz ou de eucaliptos de 

suas regiões, que no passado produziam para exportação, usando mão de obra escravizada, e 

hoje produzem usando mão de obra proletarizada.  

A configuração dos limites físicos dos bairros acontecia pela diferença de modos de vida 

entre grandes fazendeiros e pequenos agricultores, para os quais a terra tinha representação 

absolutamente distinta, sendo para os primeiros a possibilidade do lucro, da reserva de 

patrimônio ou apenas de status social, enquanto para os outros era a possibilidade da vida livre, 

digna e da reprodução de seu modo de vida, em grande parte desenvolvido no contato com os 

indígenas e mestiços pobres também marginalizados.  

Segundo Leite (2000, p. 344‐345), a terra é o que propicia condições de permanência e 

de continuidade das referências simbólicas importantes à consolidação do imaginário coletivo, 

e os grupos chegam por vezes a projetar nela sua existência.  

O termo remanescente surge então como forma de resolver a questão das continuidades 

e descontinuidades históricas que o termo “descendente” não abrangia, além de introduzir um 

diferencial com relação ao quilombo, pois o que passa a estar em pauta não são as 

reminiscências de antigos quilombos, mas sim as comunidades que reivindicam serem 

reconhecidas como remanescentes de quilombos, ou seja, organizações sociais, grupos de 

pessoas que estão se organizando para garantir seus direitos, principalmente os relativos à terra.  

De acordo com Arruti (2006, p. 82), “o termo ‘remanescente’, no caso dos quilombos, 

pode servir, ao final, como expressão formal da ideia de contemporaneidade dos quilombos”. 



37 

37 

 

 

Era necessário torná‐los nomeáveis para que se fizessem visíveis, e ressemantizar essa 

nominação para que ela fizesse sentido.  

Os estudos produzidos acabaram por influenciar o poder público na ampliação dos 

critérios para a compreensão da organização social dos antigos quilombos, como também dos 

procedimentos para se identificar as comunidades “remanescentes” destes quilombos. Além 

disso, esta ampliação semântica possibilitou a uma grande fração do campesinato negro 

reivindicar o reconhecimento de seus territórios como quilombolas.  

Mais do que incluir segmentos camponeses negros, a nominação dos remanescentes de 

quilombo garante uma valorização étnico‐cultural dessa parcela da população brasileira. 

Dessa maneira, muitas vezes o que foi fonte de desprestígio, como a ascendência 

escrava, passa a ser valorizado e mitificado positivamente, pois é o que garante o acesso à terra 

e é constitutivo de uma identidade.  

Assim, os quilombos, ou mais precisamente as comunidades “remanescentes de 

quilombos”, mais que uma herança que ultrapassa o tempo, deveriam ser pensados, em suas 

diferentes formas, como experiências historicamente situadas na formação social de nosso país, 

que na luta por sua existência desenvolveram identidades próprias.  

Seriam desta forma, grupos étnicos, isto é, nas palavras de Fredrick Barth apud Arruti 

(2006) “[...] um tipo organizacional que confere pertencimento por meio de normas e meios 

empregados para indicar afiliação ou exclusão”. Propõe‐se, então, que se conheça o quilombo 

moderno, ou os ditos remanescentes de quilombos em suas múltiplas dimensões, 

principalmente em seus aspectos político‐ organizacionais, que têm acima de tudo na luta pela 

terra seu principal objetivo.  

Pode‐se dizer, então, que esta definição não exige necessariamente que uma comunidade 

se reconheça como descendente de escravizados fugidos e sim de escravizados. 

Coloca‐se, portanto, um grande peso na questão da autodeterminação do grupo, no 

reconhecimento interno de uma trajetória familiar e comunitária sobre uma base territorial.  

Nesta reflexão, o território foi considerado antes de tudo um espaço de referência para 

a construção da identidade quilombola, pois é físico‐material, é político, é econômico e é 

também simbólico.  

A invenção de identidades político‐culturais é recorrente, ela acontece sempre que 

determinado grupo se põe em movimento para reivindicar o que lhe é essencial. No caso das 

comunidades quilombolas, a terra. Terra aqui entendida num sentido amplo, englobando a terra 

necessária para a reprodução material da vida, mas também a terra na qual o simbólico paira, 
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na qual a memória encontra lugar privilegiado, morada de mitos e lendas, fonte de beleza, 

inspiração e do sentido sagrado da coletividade, tão essencial à vida quanto a terra de trabalho.  

A construção de uma identidade coletiva é possível não só devido às condições sociais 

de vida semelhantes, mas também por serem percebidas como interessantes e, por isso, é uma 

construção e não uma inevitabilidade histórica ou natural. E, mais, na afirmação dessa 

identidade coletiva há uma luta intensa por afirmar os ‘modos de percepção legítima’ da 

(di)visão social, da (di)visão do espaço, da (di)visão do tempo, da divisão da natureza. 

(GONÇALVES, 2003, p. 379).  

É necessário, então, entender a constituição da identidade quilombola face à necessidade 

de luta pela manutenção ou reconquista de um território material e simbólico. Por isso, talvez 

melhor do que discutir o conceito de território seja discutir o processo de territorialização dessas 

comunidades.  

O processo de territorialização pressupõe a tensão nas relações estabelecidas, pois se 

um grupo se organiza em prol de territorializar‐se ele está negando o lugar que lhe havia sido 

destinado, numa dada circunstância espaço‐temporal, por outros grupos sociais melhor situados 

no espaço social pelos capitais de que já dispõem. Ou seja, quando uma comunidade quilombola 

se organiza e reivindica seus direitos sobre um território ancestral, quando ela luta para se 

territorializar, ela está negando o lugar marginal que lhe havia sido designado pela sociedade 

abrangente, seja por grandes empresas privadas que plantam eucalipto ou cana em seus 

territórios, seja pelo próprio poder público que lhes impõe unidades de conservação ambientais, 

estabelecendo uma nova territorialidade, esta de cima para baixo.  

Para o surgimento da mobilização que busca a territorialização, Gonçalves (2001) 

enfatiza a importância dos movimentos sociais, inventando de baixo, por baixo e para os de 

baixo, novos pactos, novas relações, novos direitos nos interstícios e brechas desse complexo 

processo de reorganização social.  

Todo movimento social se configura a partir daqueles que rompem a inércia e se 

movem, isto é, mudam de lugar, negam o lugar a que historicamente estavam destinados em 

uma organização social, e buscam ampliar os espaços de expressão. (GONÇALVES, 2001, p. 

81).  

As territorialidades são instituídas por sujeitos sociais em situações historicamente 

determinadas. Se hoje existem territórios quilombolas é porque em um momento histórico dado 

um grupo se posicionou, aproveitando uma correlação de forças políticas favoráveis, e instituiu 

um direito que fez multiplicar os sujeitos sociais e as disputas territoriais.  



39 

39 

 

 

Territorializar‐se significa ter poder e autonomia para estabelecer determinado modo de 

vida em um espaço, para estabelecer as condições de continuidade da reprodução material e 

simbólica deste modo de vida. A sobreposição de territórios implica necessariamente em uma 

disputa de poder.  

As comunidades quilombolas, ao se organizarem pelo direito aos territórios ancestrais, 

não estão apenas lutando por demarcação de terras, às quais elas têm absoluto direito, mas 

sobretudo elas estão fazendo valer seus direitos a um modo de vida.  

Muito embora a luta organizada das comunidades quilombolas no Brasil tenha tido 

importantes conquistas, muitos passos ainda necessitam ser dados. A demarcação e titulação 

efetiva de suas terras/territórios caminha lentamente, e a falta de continuidade de ações e 

projetos ainda é um problema.  

A conquista do território, embora seja primordial, muitas vezes não é suficiente para 

manter ou ampliar o desenvolvimento socioeconômico das comunidades, é necessário também 

financiamento de projetos, auxílios técnicos, incentivos à produção em bases sustentáveis, etc., 

ou seja, que estas populações sejam inseridas em um planejamento de políticas públicas de 

longo prazo.  

Visto que nos territórios quilombolas, assim como de outras populações tradicionais, 

em geral encontram‐se remanescentes florestais atlânticos ou outros sistemas naturais, em geral 

condição necessária para a manutenção das atividades dessas comunidades, a questão ambiental 

seria um interessante ponto de partida para a inclusão dessas populações e territórios no 

planejamento do poder público, visando o desenvolvimento socioeconômico e a valorização 

cultural destas juntamente com a manutenção dos sistemas naturais.  

As questões que envolvem as populações quilombolas não podem ser tratadas como 

episódicas e isoladas, mas sim incluídas em planos de ação com premissas, metas, alocação de 

recursos e prazos determinados, ou seja, devem ser realmente incluídas e integradas no 

planejamento de políticas públicas.  

Além disso, é necessário que se proceda a uma revisão historiográfica na qual o negro 

seja visto como parte constituinte do que somos enquanto brasileiros e que a escravidão não 

seja vista como um passado distante, mas como fato que produziu marcas que persistem sem 

tratamento adequado em nossa formação social.  

Desta forma, faz‐se necessário pensar os problemas das populações negras enquanto 

movimento de autoafirmação e valorização da herança africana na constituição da população 

brasileira, não numa tentativa de homogeneização da população sobre um falso suposto de uma 



40 

40 

 

 

democracia racial, mas sim de admitir que as heterogeneidades são importantes e necessárias e 

por isso devem ser respeitadas e valorizadas. 

3.3 O Quilombo do Cafundó 

O quilombo Cafundó localiza-se a aproximadamente 121 km de São Paulo, no 

município de Salto de Pirapora e foi fundado a partir da doação das terras em meados do século 

XIX, pelo senhor de escravos Joaquim Manuel de Oliveira ao Joaquim Manuel de Oliveira 

Congo.  

A semelhança do nome do senhor e seu escravo refere-se à identificação de propriedade 

do negro ao seu comprador, acrescentando-se a indicação Congo no final do nome de Joaquim, 

para associá-lo à sua localidade de origem.  

Cabe salientar aqui a não excepcionalidade da doação de terras dos então “senhores” 

aos seus escravos, uma vez que se tratava de uma “compensação” pecuniária às mães de seus 

filhos espúrios. À época, comum era os proprietários de escravos possuírem filhos 

irreconhecidos com suas servas e tais doações se tratavam de uma forma de não abandono 

pecuniário aos filhos bastardos. 

As terras, quando doadas, acabaram por ser de propriedade também de Ricarda, esposa 

do escravo Joaquim e seus filhos, que também eram propriedade do senhor Joaquim Manuel de 

Oliveira. Joaquim Congo chegou ao Brasil com apenas 12 anos de idade, vindo da África, de 

onde foi retirado do seio de sua família.  

O menino ao chegar à nação brasileira, desde sempre foi designado aos trabalhos braçais 

da fazenda de seu já dono Joaquim Manuel de Oliveira. Congo casou-se com Ricarda no Brasil 

no ano de 1855, na Matriz da Freguesia do Campo Largo de Sorocaba, de acordo com Vogt e 

Fry (2013).  

Ainda de acordo com os autores, o senhor Joaquim Manuel, dono de escravos, faleceu 

depois de 1872 e ainda que tenha feito a doação de suas terras, a família de Joaquim Congo teve 

que lutar para que se fizesse valer o que lhes havia sido ofertado, já que a família de seu senhor 

jamais aceitou a doação, gerando conflitos, que segundo moradores do Cafundó acabaram em 

morte.  

De acordo com a genealogia parcial do Cafundó, Ricarda e seu esposo Joaquim tiveram 

duas filhas, Antônia Maria das Dores e Ifigênia Maria das Dores.  

O casamento de Ifigênia resultou na integração do quilombo Cafundó com quilombolas 

da comunidade de Caxambu.  
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O quilombo do Caxambu localizava-se na cidade de Sarapuí/SP, tendo sido invadido 

por grileiros no fina do século XIX, tendo em vista a fragilidade daquela comunidade. Após 

isso, os remanescentes do Caxambu foram deslocados ao quilombo do Cafundó, onde sua 

descendência permanece até hoje. 

Ifigênia e Caetano Manoel de Almeida tiveram três filhos, sendo que o primogênito e 

único homem, o Sr. Otávio Caetano, foi quem começou a luta pelo reconhecimento do Cafundó 

como remanescente de quilombo e da titulação das terras, segundo a líder Dona Regina, que é 

inclusive esposa de um dos filhos do Sr. Otávio Caetano, o Sr. Marcos, que vive no Cafundó e 

é um dos poucos que ainda falam o Cupópia, língua quase morta falada apenas no quilombo. 

Dos descendentes de Dona Antônia Maria das Dores com Joaquim Pires, um de seus 

filhos, Sr. Pedro casou-se com Tia Judite (como é conhecida no Cafundó), que aos 16 anos se 

mudou para o quilombo e lá vive até hoje e pôde explicar a relação entre as famílias que lá 

permanecem: 

 [...]. Bem dizer são... é duas famílias sabe? Aqui é, era a Nhá Antônia Pires, 

a escrava, ela teve uma família e a Nhá Ifigênia, a irmã dela, teve outra família 

com outro homem que ela casou lá no Caxambu. Quer dizer que agora ficou 

duas famílias, família dos Pires e família dos Norberto. Norberto mora lá em 

cima e os Pires mais aqui para baixo. Mas é tudo igual, o que um precisar e o 

outro tiver, arruma (Judite Oliveira Pires, 2016).  

Segundo Costa (2015), as comunidades do Cafundó e de Caxambu ficaram fortalecidas 

após a união dessas famílias e por sua proximidade geográfica eram tidas como uma só, 

causando na época inveja de alguns de seus vizinhos em função da dimensão territorial do 

quilombo, o que fez com que as brigas pela titularidade das terras se iniciasse e encerrasse 

apenas após o reconhecimento, quando ocorreu a desapropriação de terras e sua devolução aos 

descendentes do Cafundó.  

Atualmente, cerca de 120 pessoas residem no quilombo, número que tende a manter-se 

estável, pois morar no Cafundó não é possível a qualquer pessoa, conforme os entrevistados. 

 Tia Judite afirma: “Aqui é só para os descendentes de africanos mesmo, né? No entanto 

que já tinha gente morando ali na chegada, não viu? Não reparou lá uns tumbão de terra? Já era 

gente de fora que morava e o governo tirou. Tirou porque não era descendente daqui do 

quilombo. [...] pagaram para eles sair” (Judite Oliveira Pires, 2016).  

E as informações de Noemi sobre a moradia de pessoas de fora confirmam: “Tem uma 

restrição. Você só pode vir morar se você for casada com um quilombola, daí você pode vir 

morar, mas assim, do contrário, não.” (Noemi Elisa, 2016) 
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A história de Regina também corrobora com essas afirmações, já que ela pode residir 

no quilombo por ter se casado com um dos líderes quilombolas, Sr. Marcos, também 

entrevistado para este pesquisa.. Esta restrição à inclusão de novos moradores sem relação direta 

com os quilombolas fortalece o sentido de comunidade, já que, dessa forma, os moradores 

sentem-se seguros junto aos rostos conhecidos e por saberem que o que eles têm não lhes será 

tirado ou reduzido pela abertura a entrada de novos moradores não relacionados aos antigos 

quilombolas.  

Segundo Bauman (2003) o perigo está do lado de fora da comunidade, sempre à espreita. 

Dentro dela, pode-se sentir seguro, com pessoas confiáveis. Para tanto, a afirmação suporta o 

fortalecimento do Cafundó como comunidade, com o impedimento a moradores novos sem 

descendência ou relação alguma com os antepassados quilombolas. Além disso, de acordo com 

Welten (2015) deve-se ter cautela com a abertura para outros, visto que um estranho poderá 

sempre abusar da hospitalidade a que lhe está sendo oferecido e vir a ser inclusive hostil.  

O Cafundó conquistou o reconhecimento como comunidade quilombola em 1999 e seus 

habitantes hoje sobrevivem com a criação de galinhas e o plantio e colheita de quase todos os 

alimentos necessários para sua sobrevivência, ainda que, produtos diversos e necessários à 

comunidade e não produzidos pela mesma, sejam adquiridos fora do quilombo, com o auxílio 

de um veículo concedido pelo governo do Estado para a o grupo.  

3.3.1 Identidade Cultural do Cafundó 

Ainda que o auxílio lhes seja dado como benefício, o dia a dia dos moradores no 

Cafundó já não segue a orientação do uso em comum, já que cada família é responsável por ir 

aos centros urbanos quando necessita.  

Existe no quilombo uma estufa comunitária em que todos os moradores podem plantar 

e colher legumes e verduras. O espaço é amplo e comporta praticamente todas as famílias, 

porém, apesar do uso coletivo, a plantação não é feita em comunhão. Cada pessoa que planta 

no espaço tem o dever de cuidar e colher o que é seu e pode fazer o que quiser com os produtos, 

como vender ou consumir.  

A horta é orgânica e alguns membros da comunidade buscam o selo que garante a venda 

desse tipo de produto com certificação. De acordo com Noemi Elisa, um grupo de quilombolas 

incorporaram em sua rotina a doação de legumes e verduras para entidades carentes, porém o 

custo desta doação é devolvido pela prefeitura de Salto de Pirapora.  

O trabalho na agricultura é um dos mais predominantes no Cafundó desde os tempos de 

Dona Ifigênia, mas a relação da busca e/ou produção do alimento nem sempre foi tão 
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individualizada como agora. Dona Regina conta o que seu marido Marcos, sempre lhe falou a 

respeito da relação de sua mãe e avó com o alimento: 

[...] procurei sempre saber como as coisas eram no passado e segundo o 

Marcos, o Juvenil e o falecido Sr. Adauto, antigamente as famílias tinham 

hábitos mais coletivos. O que eles sempre falam em relação a comida era sobre 

as experiências de Nhá Maria Augusta, a mãe deles, e a avó Ifigênia. Sobre o 

conhecimento que elas tinham de ir buscar o alimento na mata devido as 

dificuldades que eles viviam (Dona Regina, 2016). 

Segundo Dona Regina, a fonte de renda do Cafundó é a sua própria resistência, pois 

diversos estudiosos passaram por lá, assim como governantes, movimentos sociais, todos 

querendo estudar a língua e a vida no quilombo e, ainda assim, a comunidade “se arrasta até 

hoje, na forma que está” (Documentário O Quilombo Cafundó Salto de Pirapora, 2014).  

Os quilombolas, além da discriminação por sua cor e sua condição de vida, têm que 

sobreviver mesmo tendo seu acesso ao trabalho negado direta ou indiretamente, conforme Dona 

Regina (Documentário O Quilombo Cafundó Salto de Pirapora, 2014): 

A dificuldade e a luta pela terra fizeram com que a maioria das pessoas que 

está aqui dentro hoje e que aparece na mídia, que briga com o governo não 

consiga nenhum trabalho nas terras aqui ao redor, nas chácaras né? Porque 

automaticamente estas chácaras estão nas mãos de pessoas que 

automaticamente vão ter que devolver as terras para eles, né? Então é uma 

resistência mesmo, porque o pessoal vive da cultura, da língua, de pessoas que 

vem aqui para conhecer a língua e hoje a gente cobra por isso mesmo, porque 

eu acho que nada mais justo, do que se cobrar. E alguns saíram para fora, estão 

trabalhando na cidade e muitos saem e para conseguir um trabalho tem que 

negar que mora aqui no Cafundó, porque senão não consegue um trabalho. 

Então eu falo que a forma de sobrevivência é a resistência mesmo, é descobrir 

uma forma de resistir e continuar lutando e continuar aqui dentro. 

A vida em comunidade que gera a sensação de pertencimento para o integrante, produz 

também sua caracterização e identificação com o restante da sociedade, como acontece com os 

quilombolas do Cafundó.  

Morar no quilombo os faz serem estereotipados, como se fossem todos iguais entre eles, 

e ainda em um pensamento arcaico, como se fossem esteticamente semelhantes e vivessem 

como seus antepassados. Este pré-conceito faz com que os moradores do Cafundó tenham 

dificuldade em viver na sociedade fora do grupo, por serem discriminados.  

Algumas das crianças do quilombo, por exemplo, sofrem preconceito e são excluídos 

na escola por serem quilombolas, conforme relatou Noemi, que aos 16 anos, quando ia para a 

escola, procurava não dizer aonde morava para não ser motivo de piadas.  

De acordo com Welten (2015, p. 16 – tradução livre) “para serem bons cidadãos, as 

pessoas são moralmente obrigadas a gastar dinheiro para criar uma economia saudável, ao invés 
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de contribuir com a comunidade”, porém nem sempre os moradores de comunidades 

conseguem ter condições de trabalho adequadas para sua sobrevivência fora de seus grupos e 

acabam por investir no que podem, na própria comunidade, para garantir seu sustento e de sua 

família e isso acaba por unir e mobilizar o quilombo.  

A cobrança de valores pelo ensino do dialeto Cupópia é exemplo de uma das alternativas 

encontrada pelos membros do Cafundó para a geração de renda. As tradições dos descendentes 

dos fundadores do Cafundó já não são tão presentes e fortes como em tempos antigos, quando 

os descendentes diretos do Senhor Joaquim Congo estavam vivos.  

  A realidade contemporânea evidencia a diminuição da preocupação com a preservação 

cultural e patrimonial por parte dos que vivem no quilombo, em parte, gerada em conformidade 

com a incidência das transformações cotidianas em tempos de globalização.  

Ainda assim Dona Regina, consciente do que tem se perdido, afirma que além de brigar 

pela terra é necessário que se resgate também a cultura, justamente para que se dê continuidade 

às tradições. De acordo com ela, com todas essas dificuldades os mais velhos se cansam da luta 

e os mais novos vão se perdendo.  

No quilombo Cafundó, as casas já não são mais de pau a pique, mas de tijolos, como 

teoricamente devem ser as construções higiênicas e seguras de perigos causados pela natureza 

e pelo homem. Ao lado da casa em que Dona Regina e o Sr. Marcos vivem, foi mantida uma 

única casa de pau a pique para lembrança. 

A casa funciona como loja para comercialização de artesanato feito por um grupo de 

mulheres quilombolas liderados por Dona Regina, chamado Turivimba, que significa “terra de 

negros” em Cupópia, que inclui itens como turbantes, sacolas, bonecas de espiga de milho, 

caminhos e toalhas de mesa, entre outros.  

 

Figura 2 - Artesanato - Bonecas de Palha de Milho - Autor: Maurício Mori (2018) 
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De acordo com Costa (2015), o quilombo Cafundó ficou realmente conhecido em 

Sorocaba e região quando no ano de 1970 foi noticiada que essa era, ainda, a única comunidade 

que falava cupópia, dialeto próprio desenvolvido pelo grupo que combina vocábulos africanos 

e particularidades gramaticais do português caipira.  

Qualquer comunidade, conceituada por Bauman (2003), passa uma percepção que vai 

além do significado da palavra, mas que trata de sensações, de bem-estar, de segurança, de ser 

reconhecido e se reconhecer, de ser tratado com justiça e de se sentir ajudado.  

De acordo com o autor, em todos os aspectos de nossas vidas, quando nos sentimos 

isolados, desolados ou inseguros, nos sentimos fora de uma comunidade, de uma sociedade e, 

portanto, em seu conceito, a palavra diz muito, assim como hospitalidade, sobre as relações 

interpessoais que definem o ambiente em que um certo grupo se instala como uma comunidade.  

 

Figura 3 - Turi Vimba – Em Cupópia “Terra de Negros” - Autor: Mauricio Mori (2018) 

As casas dentro do Cafundó são cercadas por arames ou muros, o que acaba por causar 

a impressão inicial de que há um isolamento proposital entre as famílias. No entanto, após 

entrevista, Noemi e Tia Judite explicam o real motivo do fechamento de suas casas e de seus 

vizinhos:  

Assim, as vezes as pessoas mais que cercaram assim de por criação, né? 

Vamos supor, se você tiver uma plantação e você tem uma galinha, um gado 

solto você vai vir comer. Então é mais por causa disso daí. Mas ou aquele 

negócio de intriga mesmo né... que sempre tem (Noemi Elisa, 2016). 
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Figura 4 - Casa de Taipa - Autor: Maurício Mori (2018) 

Muitas famílias têm além da pequena criação de galinhas, um pequeno número de gado 

que precisa ser protegido, ainda que ela não descarte a incompatibilidade de alguns vizinhos.  

Tia Judite por sua vez é enfática de que a necessidade dos cercados e portões se dá por 

conta da criação de galinhas e da proteção dos cachorros. A individualidade de algumas famílias 

pode comprometer o conceito de comunidade, quando ainda que moradoras do quilombo, 

fazem-se alheias às atividades e contato com os seus vizinhos.  

No entanto, de acordo com Tia Judite, no Cafundó, quando um dos moradores precisa 

de qualquer ajuda há sempre outro ao qual ele pode contar. Esse apoio também conceitua a vida 

em comunidade, conforme indica Bauman (2003, p.8): “numa comunidade podemos contar 

com a boa vontade dos outros. Se tropeçarmos e cairmos, os outros nos ajudarão a ficar de pé 

outra vez”. 

Não se percebe atualmente no quilombo as mesmas perspectivas de vida, objetivos e 

necessidades dos moradores viverem em prol de melhorias para a vida do grupo como um todo 

e não apenas individualmente; mas uma segregação, que os divide em pequenos subgrupos de 

interesses comuns, em conformidade com a religião professada e que resulta na principal 

divergência entre as famílias.  

 O ser humano tem características diversas e peculiaridades que o individualizam de 

outros e o adjetivam perante a sociedade. Existe a necessidade de se fazer diferente, de ser único 

e de assumir uma personalidade que possibilite dar e receber constantemente novas informações 

que integram a evolução deste ser durante toda a sua vida. 

Essas informações podem ser adquiridas por meio da arte, música, descendência, entre 

outros, e é a partir deste impacto do indivíduo com o ambiente e as pessoas que o cercam que 
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se constrói sua identidade. Marangon (2009) ao descrever o conceito de identidade, salienta sua 

representação simbólica em que há a tentativa de compreensão do indivíduo da realidade à qual 

está inserido e de seu posicionamento no mundo.  

O autor ainda complementa essa complexa conceituação da identidade, destacando que 

o sentimento por trás da palavra gera nas pessoas a sensação de pertencimento a uma tradição, 

nacionalidade ou grupo. Uma das razões de sua complexidade, segundo o autor, decorre da 

mobilidade da identidade, é mutável, não para no tempo.  

Ainda que a identidade de uma pessoa seja responsável por inseri-la em um ou vários 

meios, existem situações em toda a evolução histórica e de vida desse indivíduo em que ele terá 

de rever conceitos e se adaptar ao meio em que vive e com as pessoas com as quais se relaciona, 

ainda que hajam características marcantes que fomentem a sua personalidade, como 

complementa a assertiva de Pollak (1992, p.5): 

 Ninguém pode construir uma autoimagem isenta de mudança, de negociação, 

de transformação em função dos outros. A construção da identidade é um 

fenômeno que se produz em referência aos outros, em referência aos critérios 

de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio 

da negociação direta com outros. Vale dizer que memória e identidade podem 

perfeitamente ser negociadas, e não são fenômenos que devam ser 

compreendidos como essências de uma pessoa ou de um grupo. 

A construção da identidade relaciona-se com a memória, de acordo com Pollak (1992) 

positiva e negativamente, podendo unir grupos, assim como criar conflitos entre eles e, ainda, 

ser fator de segregação e pré-conceito social.  

Segundo o autor, existe uma série de acontecimentos e informações que na memória e 

nas lembranças podem criar situações de desvalorização de um grupo ou um povo, assim como 

também pode supervalorizá-los quando comparados a outros.  

A memória dos escravos negros, por exemplo, da época escravagista e de suas condições 

de vida e de inferiorização perante a sociedade, mantém vivas ações e reações de discriminação 

racial.  

De acordo com Bastos (2004, p.4) “nota-se uma tendência atual de reafirmação das 

identidades coletivas em oposição ao movimento de uniformização cultural gerado pela 

globalização, do qual podemos apontar certa homogeneização do cotidiano” e ainda de acordo 

com a autora, como resposta para esta “uniformização das identidades coletivas”, surge a 

valorização do patrimônio. 
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A memória integra a construção patrimonial, material ou imaterial, de modo que as 

tradições de um povo devam ser evidenciadas e enaltecidas para que haja a manutenção e o 

fortalecimento da cultura que suporta esse patrimônio.  

Parte do que forma essa bagagem de tradições refere-se às memórias formadas por meio 

das sensações vivenciadas que criam marcas e muitos desses sentimentos dão-se, no aspecto do 

presente trabalho proposto, às lembranças geradas sob o alimento por meio da comensalidade.  

Segundo Morais (2011, p. 232) a arte da culinária, tratada como bem cultural e com a 

preocupação de registro e proteção, é o que se conhece atualmente como “novos patrimônios”. 

Não basta, entretanto, apenas o incentivo da valorização do alimento para que seja evidenciado 

como parte da cultura de um povo, faz-se necessário, conforme sublinha Morais (2011, p. 232-

233) primeiramente a compreensão das características de definição deste item, assim como o 

registro do mesmo: 

Para que os chamados novos patrimônios adquirissem legitimidade, foi 

necessário que, primeiramente, se considerasse a diversidade cultural como 

variável fundamental. A partir daí o reconhecimento do valor de obras 

modestas e vinculadas à cultura popular como monumentos, da mesma forma 

que grandes obras de uma cultura dominante. Por fim, foi imprescindível, para 

que a comida juntamente com outras expressões culturais almejasse este 

status, a institucionalização da discussão acerca da intangibilidade de certos 

bens culturais e a necessidade de registro e proteção a este patrimônio 

imaterial. 

Os alimentos, a comida e o uso deles como referência ou caracterização de um grupo 

deve ser compreendida de maneira singular e descentralizada. Não há como vincular um prato 

ou algum insumo nele utilizado apenas pelo fato de ser produzido com frequência ou um 

determinado local.  

O arroz com feijão, por exemplo, é um prato que pode ser produzido e consumido em 

todo o território brasileiro, durante o ano todo, ainda que possa ter diferenciações quanto ao 

tipo de feijão ou temperos utilizados no processo. De qualquer forma, pode ser preparado tanto 

por afrodescendentes, quanto por imigrantes europeus que vivem no país. A relevância histórica 

e cultural é o que faz com que pratos simples e/ou sofisticados enalteçam a preocupação da 

preservação dos mesmos como tradição.  

O alimento, tão antigo quanto a própria humanidade, vem sendo estudado há anos. 

Ainda assim, tais estudos na maioria das vezes, tiveram como referência as questões que tratam 

da essencialidade da comida para a sobrevivência das pessoas. Atualmente, porém, a comida, 

assim como suas etapas de produção, tem sido associada aos estudos antropológicos, em que o 

alimento migra de uma necessidade fisiológica à uma conexão cultural.  
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Para Maciel (2001), a justificativa dessa busca dos antropólogos baseia-se na 

necessidade de compreender as práticas alimentares criadas no ato de se alimentar, assim como 

os significados atribuídos ao que se incorpora além da utilização dos alimentos pelo organismo.  

Ainda Maciel (2001) trata da relação homem – alimento e animal – alimento. O que gera 

grande e particular interesse na pesquisa das rotinas alimentícias do ser humano atualmente é o 

que o difere de diversas espécies animais: o homem por ser onívoro, como indica o autor, come 

de tudo, havendo distinções apenas que o regem de acordo com as diferentes culturas em que 

pode estar inserido.  

Uma pessoa que nasce e vive em regiões que tenham passado por grandes conflitos de 

guerra e escassez de alimentos absorve a cultura de seus antepassados que, atingidos por este 

cenário e buscando a sobrevivência, acabam por consumir itens que podem em outras culturas 

não ser considerado alimento, como é o caso de alguns países asiáticas, que até os dias atuais 

tem grande consumo de insetos. De acordo com o Maciel (2001, p. 1), “assim, o que é ‘comida’ 

em uma cultura, não o é em outra”. 

Para Franco (1995, p. 33), a gastronomia é o estudo ou observância das leis do estômago, 

o que permite a interpretação dos diferentes segmentos que a permeiam – comensalidade, 

culinária e toda a história da alimentação, assim inclusive como os estudos da nutrição, são 

assuntos que envolvem o alimento e, portanto, inserem-se em quaisquer discussões à ele 

investidas. 

A globalização alimentar permitiu às sociedades diversas o acesso às novas culturas e 

por consequência a difusão de sua própria, transferindo conhecimentos e hábitos alimentares 

que também caracterizam as novas realidades de diferentes povos.  

Ainda que a evolução da alimentação tenha permitido também a evolução alimentar nas 

mesas dos brasileiros, as tendências gastronômicas frequentemente mostram-se circulares, 

sempre avançando e voltando ao ponto de início, o que tem caracterizado no Brasil, em 

particular, atenção dos pesquisadores quanto aos costumes antigos que dão identidade aos 

diversos grupos étnicos pertencentes ao país. 

Os historiadores, e até mesmo os arqueólogos, têm identificado, em fontes 

diversas, os hábitos e práticas alimentares do passado. Fontes escritas, tais 

como livros de época, inclusive os de receitas, somam-se a registros materiais, 

tais como objetos de cozinha ou os próprios alimentos, preservados em muitos 

contextos, para oferecerem informações úteis para a reconstrução das 

peculiaridades de cada época e lugar. Muito mais do que a história de um 

alimento específico, de uma forma de preparo, de uma receita ou de uma 

tradição específica, a História da Alimentação tem o desafio de enfocar o 

alimento em sua transcendência maior como símbolo. O que não significa que 
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não devamos estudar também os pratos, as receitas, os molhos e os preparos 

em sua historicidade. (CARNEIRO, 2005, p.75-76). 

Essas idas e vindas à gastronomia fomentam em parte a necessidade percebida por 

pesquisadores diversos pela construção de registros que preservem integral e detalhadamente a 

herança culinária que colabora com parte da construção da identidade dos variados grupos 

étnicos do país, e isso permitiu que no Brasil alguns dos conhecidos como “pratos típicos” 

tivessem relevância tamanha a ponto de serem registrados pelo órgão responsável pela 

preservação de patrimônio histórico e artístico, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), saberes e fazeres gastronômicos, considerados bens imateriais, que 

relacionam-se com a própria história do povo brasileiro e são, além de atrativos turísticos. 

A denominação prato típico designa uma iguaria gastronômica 

tradicionalmente preparada e degustada em uma região, que possui ligação 

com a história do grupo que a degusta e integra um panorama cultural que 

extrapola o prato em si. Esta iguaria, por reforçar a identidade de uma 

localidade e de seu povo, se torna muitas vezes uma espécie de insígnia local, 

fato que ganha importância dentro do contexto turístico (GIMENES, 2006, 

p.4). 

Além da prerrogativa do reforço de identidade, afirmada por Gimenes (2006), faz-se 

relevante evidenciar também essa relação da preservação cultural alimentar com o comércio 

turístico por meio do interesse das cozinhas típicas, que ainda de acordo com Gimenes (2006, 

p.12) “merece destaque não apenas por constituir bem cultural [...], mas principalmente – aqui 

sob a ótica do turismo – por proporcionar um importante ponto de contato do turista com a 

realidade visitada” de modo a permitir ao turista agregar conhecimentos dos ritos, valores e 

tradições locais.  

 

Figura 5 - Visão da entrada da Comunidade - Auto: Maurício Mori (2017) 
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Figura 6 - Sr. Marcos e Sr. Jovenil - Netos de uma das fundadoras do Quilombo e Grios (Líderes) da comunidade - 

Autor: Maurício Mori (2017) 

Uma comunidade quilombola, em sua essência, possui uma história cujos aspectos 

sociais, políticos e culturais a diferencia em decorrência de sua especificidade.  

Apesar da difícil, porém persistente tentativa de preservação dos bens patrimoniais, as 

gerações jovens de negros descendentes de quilombolas demonstram falta de interesse na 

repetição das tradições transmitidas pelas gerações mais velhas e por consequência facilitam a 

fragmentação destes atos culturais que os identificam, justamente por nem sempre querer 

pertencer a um grupo que sofre constante discriminação quanto sua cor, origem, religião e 

história de opressão pela escravatura.  

Os registros do IPHAN relacionados à alimentação são para os quilombolas no âmbito 

da preservação de sua cultura o que os patrimônios materiais e imateriais são para a história – 

a identidade de um povo. 

Os quilombolas do Cafundó tem o desejo de construir uma pousada, acreditam em 

explorar o turismo na comunidade pela cultura do povo e captar recursos que permitam 

melhorar a vida para as 80 famílias que moram no quilombo.  

Os benefícios do turismo na comunidade, voltado ou não para a educação, permitem, 

além da já mencionada captação de recursos, o resgate dos patrimônios material e imaterial da 

cultura afro-brasileira, além de firmá-la para apresentação aos visitantes.  

Para o Cafundó, a estruturação necessária para a recepção de turistas vai além da 

construção da mencionada pousada. É necessário ainda que sejam feitas ações de melhorias 

para o acesso ao quilombo, que é dificultado pela estrada de terra e falta de sinalização, em 

especial no período noturno; para os banheiros comunitários, atualmente apenas dois que já se 

mostram insuficientes para atendimento do público das festividades; área de alimentação, não 
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existente e necessária para melhor acomodação dos visitantes; áreas de descanso, lazer 

organização de áreas de exposição dos itens de representação da cultura.  

3.3.2 Religiosidade da Comunidade Quilombola do Cafundó 

De acordo com os entrevistados, denominados “Grios” pela comunidade quilombola,  

existe hoje no Cafundó as religiões, católica e a protestante da Igreja Congregação Cristã do 

Brasil.  

Durante anos, moradores do quilombo se reuniam na prática religiosa do candomblé, 

porém com o falecimento da mãe de santo que cuidava do terreiro, seus filhos e descendentes 

buscaram outras crenças e encerraram suas atividades.  

Atualmente não se verificam momentos cotidianos do grupo associados às práticas dos 

rituais religiosos do candomblé. Percebe-se a presença da Igreja Evangélica Congregação Cristã 

no Brasil dentro do quilombo e a falta de contato entre os fiéis que a frequentam com os 

católicos e adeptos do candomblé. 

Dona Judite, católica, descreve o que viu da época em que o terreiro de Dona Cida, a 

mãe de santo, reunia os religiosos do candomblé: “Eu lembro um pouquinho, mas eu não 

assistia. Às vezes eu ia, mas ficava lá fora. [...] sempre tinha. Era bonito da gente ver, sabe? 

Mas só que eu não entrava lá”. (Judite Oliveira Pires, 2016).  

Apesar ter sido a religião principal no Cafundó, o candomblé atualmente tem o espaço 

do terreiro que ali existiu vazio, pois após o falecimento da mãe de santo, o local foi esvaziado 

e grande parte dos fiéis migraram para o catolicismo ou mesmo para o evangelismo, cujo acesso 

lhes foi inclusive facilitado após construção da Igreja Congregação Cristã dentro do quilombo. 

Segundo Noemi Elisa, entrevistada de 30 anos, o terreiro já havia sido fechado quando ela e 

sua família mudaram-se para o Cafundó em 2000.  

Apesar da construção da Igreja não ser tão antiga, de acordo com Dona Judite, desde 

sua mudança para o Cafundó há 60 anos já existia um grupo de evangélicos que se reunia em 

uma pequena sala dentro do quilombo na casa da tia de seu marido, o que demonstra a tolerância 

religiosa na comunidade. Percebe-se no Cafundó que a falta de interação entre os moradores da 

comunidade decorrente da diferença religiosa resultou na perda cultural dos rituais do extinto 

candomblé. 

O sincretismo religioso é visível em cada canto do quilombo, mas verifica-se a vergonha 

que os membros do quilombo, mesmo seus líderes, em assumir o candomblé como sua matriz 

religiosa. 
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Figura 7 - No altar da festividade de Santa Cruz fica claro o sincretismo religioso - Fonte: Facebook Quilombo do 

Cafundó 

Em entrevista com o Sr. Marcos Norberto Almeida, neto de d.Ifigênia fundadora do 

quilombo, vê-se claramente que o mesmo não deseja ser fruto do preconceito da sociedade. 

Mesmo portando guias em seu pescoço em homenagem a entidade do candomblé “Ogum”, o 

mesmo se nega praticante ao entrevistador, falando que só por tradição porta tais guias, 

declarando-se cristão. Pois senão vejamos: 

- o preconceito do negro e o preconceito da religião, ai aquela lide de falar que 

é macumbeiro, diz ai que é macumbeiro, eu acho que eles foram ponhando na 

mente que isso ai era feio, que era coisa do negro, e eu acho na minha opinião, 

não sei se tá certo na minha versão, o próprio ensinamento na escola já põe 

aquele receio que o negócio do negro é feio, que não é  mais uma coisa a se 

manter. 

Outra feita, seu irmão Jovenil em entrevista após mais de uma hora de conversa, assume 

ser devoto do candomblé, fazendo uso de guias para a entidade “Oxossi”. Mais a fundo no 

questionamento, o mesmo fala que é ele quem faz os instrumentos utilizados no “jongo”, e que 

para tanto deve aguardar a ordem dos orixás para fazê-lo: 

Eu tenho entidade como guia, mas no momento não estou. Coloquei no 

pescoço. Tive um sentimento e ela cortou. Simplesmente estourou, depois eu 

consertei ela. Entendi como algo que eu precisava fazer.   

Afirma não ser “pai de santo”, que este tem que ser escolhido pelas entidades, porém 

não esconde sua admiração e respeito pela religião matriz daquele quilombo. 
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Figura 8- Instrumentos para o "jongo" feitos pelo Sr. Jovenil - Fonte: Facebook Quilombo do Cafundó 

Ressalta-se que ambos irmãos possuem grande dificuldade em assumir o sincretismo 

religioso, uma vez que são devotos de um “santo” ex-escravo e primo dos mesmos, João de 

Camargo, oriundo do quilombo do Caxambú. Nascido escravo, herdou o sobrenome de seu 

antigo senhor. Após a Lei Áurea, foi liberto e mudou-se para Sorocaba, onde foi cozinheiro, 

militar, trabalhador de lavoura e de olarias. Saiu da cidade por duas vezes, onde, numa dessas 

vezes, conheceu Rosário do Espírito Santo, que veio a ser sua esposa.  

Nhô João, como mais tarde viria a ser chamado, segundo seus devotos, já praticava curas 

desde 1897. Porém, durante a vida, teve muitos problemas com o alcoolismo, que o impediriam 

de assumir plenamente sua missão. Em 1906, teria tido uma visão que o curou do vício na 

bebida, fazendo-o dedicar-se completamente ao projeto de criar a sua igreja, no antigo e distante 

bairro das Águas Vermelhas (hoje o bairro nobre Jardim Vergueiro). Processado por 

curandeirismo em 1913, Nhô João decidiu, para proteger a nova religião, registrá-la 

oficialmente como Associação Espírita e Beneficente Capela do Senhor do Bonfim, 

reconhecida como pessoa jurídica em fevereiro de 1921. 

Somente com o auxílio de D. Regina, esposa do Sr. Marcos, é que um dos irmãos, o Sr. 

Jovenil, assume ser devoto de João de Camargo. 

Existe, inclusive no quilombo, foto do referido “santo”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escravo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_%C3%81urea
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guas_Vermelhas_(Sorocaba)
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Figura 9 - Altar da comunidade - Em destaque a foto do "anto" milagreiro João de Camargo - Fonte: Facebook 

Quilombo do Cafundó 

3.3.3 Festa de Santa Cuz: Principal atrativo do Cafundó 

A festividade católica Festa de Santa Cruz, tradição do Quilombo Cafundó de mais de 

um século de existência, ocorre anualmente no mês de maio e é uma homenagem às divindades 

protetoras da comunidade: Nossa Senhora, São Benedito e Santa Cruz.  

Como bem descreve o entrevistado “D”, a festa de Santa Cruz não é de origem africana, 

mas sim católica, tendo em vista as dificuldades que os escravos possuíam em poder expressar 

sua religiosidade: 

A gente tem a festa da Santa Cruz, que é a festa sagrada da comunidade, mas 

a festa da Santa Cruz é uma festa que os escravos, é o legado dos fazendeiros 

na verdade, a festa da Santa Cruz não tem matriz africana. Ela é matriz daqui, 

Brasil, católica. Então mesmo o escravo utilizando aquele sincretismo ali, tá, 

orando para um santo católico, mas tá vendo rezando para um do candomblé.  

Ele vê São Jorge, mas a reza é para Ogum. Resistiu a festa por conta desse 

sincretismo. (G4) 

A festa constitui um momento de ativação da memória quilombola e de suas tradições, 

mediante a organização de danças tradicionais, tais como o Jongo, em que as mulheres usam 

saias rodadas e giram ao som dos batuques e os homens as acompanham em passos semelhantes 

aos passos de samba antigo e rodas de capoeira.  

“D” explica sobre o Jongo: 

O Jongo é uma dança de matriz africana que, é uma dança de celebração, de 

uma época de escravidão que celebra o reencontro dos escravos fora do 

trabalho. As vezes escondido, as vezes com o consentimento do senhor, mas 

arrumavam um jeito de juntar e celebrar as voltas do mundo. (G4) 

Além da música, por ser um evento de cunho religioso, a Festa de Santa Cruz conta com 

uma procissão, que tem como foco a Capela de Santa Cruz, uma das únicas construções ainda 

preservada originalmente desde os remotos tempos da escravidão. 
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Figura 10- O "Jongo", dança típica do quilombo - Fonte: Facebook Quilombo do Cafundó 

No dia da festa, a Capela e o altar são enfeitados para receber as imagens das divindades, 

além de fotos de ex-escravos ancestrais do quilombo. É em frente a capela que se realiza a missa 

que sucede a tradicional procissão pelo Cafundó. Do lado externo, em frente à porta, localizam-

se o mastro e uma cruz de pequena dimensão com a identificação de Santa Cruz, uma das 

divindades homenageadas. 

Há ainda no altar da capela, flores e presentes oferecidos às imagens de Nossa Senhora, 

São Benedito e Santa Cruz. 

 

Figura 11 - Capela para a realização da Festa da Santa Cruz - Fonte: Facebook Quilombo do Cafundó 

A programação do evento, atualmente fica a cargo da comunidade, buscando manter os 

antigos hábitos e os mescla a novos para atender a um público diversificado.  
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“C”, uma das poucas mulheres líderes da comunidade e a mais instruída e politizada, 

descreve sobre a festa e o não contentamento em trazer novos hábitos para a festa, pois crê na 

descaracterização da mesma: 

Ai depois do meio dia, da troca do mastro, o pessoal continua na arrumação, 

na programação da festa, às seis horas tem o terço e a procissão, ai tem as 

barracas típicas, tem os grupos, ai a gente apresenta também a roda de jongo, 

ai a gente convida outros grupos de outras comunidades que também vem e 

faz a apresentação, tem as barracas de comes e bebes e ai depois das onze 

horas ai começa o bailão, que é uma crítica minha que por mim não tinha o 

bailão que é música sertaneja entendeu? Mas o pessoal gosta então a gente faz. 

(G3) 

O evento inicia normalmente ao meio dia, com a troca do mastro da bandeira de Santa 

Cruz.  

 

Figura 12 - Mastro da Bandeira da Santa Cruz - Fonte: Facebook Quilombo do Cafundó 

No mesmo dia, pela manhã, é escolhido por um patriarca o eucalipto perfeito para a 

troca. Atualmente quem faz essa busca e o troca é o Sr. Jovenil, filho de Nhá Ifigênia e que 

desde pequeno tem se responsabilizado por esta tarefa anual, a qual busca transmitir o 

conhecimento para novas gerações.  
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Figura 13 - Novo mastro com a Bandeira de Santa Cruz recolocado - Fonte: Facebook Quilombo do Cafundó 

A procissão, momento mais importante da festividade, ocorre no início da noite e conta 

com uma missa de encerramento e, em frente à capela, alguns fiéis podem acender velas em 

suporte às suas orações. Este ano a programação organizada por Dona Regina, contou com 

atividades culturais afro-brasileiras, tais como apresentação de grupo de capoeira, cantos 

africanos e apresentação de tambores, além de um baile sertanejo com forró e um touro 

mecânico para diversão dos participantes, exemplificando a mescla de atividades da festa. 

O entrevistado “B”, relata sobre a realização da procissão na Festa de Santa Cruz: 

Ah acho que aqui, acho que a festa tradicional do mês de maio de Santa Cruz, 

Nossa Senhora e São Benedito. Ai na hora da festa não há sincretismo. Os dois 

que descem. São Benedito na frente, ele tem que sair sempre na frente senão 

não dá certo. Ele é sentido. Sempre ele, porque o fim da procissão é ele que 

faz. Porque Nossa Senhora, vai até o arco e ela espera ele de volta. É uma festa 

do tempo de madrinha Ifigênia. A gente nem tava no mundo e ela já cuidava 

da festa. (G2) 

 Faz-se relevante salientar que muitas das atrações dessa programação não são realizadas 

por grupos culturais pertencentes ao Cafundó, ainda que em outras edições, as mulheres tenham 

se mobilizado em apresentação de jongo com saias rodadas.  

Observa-se que a grande maioria do público chega no final da tarde e início da noite 

para o evento. Durante a manhã, a troca de mastro é feita com participação maior dos próprios 

moradores. Não participam da festa, por opção, apenas os moradores evangélicos, de acordo 



59 

59 

 

 

com relato de Noemi, que cita o exemplo da sogra, evangélica, que em dias de Festa de Santa 

Cruz não sai de casa.  

A comida e as bebidas ficam por conta de algumas moradoras e são produzidos com 

alimentos plantados pelo grupo e alguns adquiridos na cidade. A comunidade tem buscado 

trazer de volta os pratos típicos para as festividades, porém encontram obstáculo na mão de 

obra, uma vez que a elaboração dos mesmos fica a cargo de basicamente uma única mulher , 

líder da comunidade. Na observação de campo, vê-se a comercialização de churrasco, salgados 

e caldos. 

Apesar do plantio de alguns dos insumos utilizados na produção dos alimentos servidos 

na Festa de Santa Cruz ocorrer no próprio quilombo, nem sempre é possível que os pratos da 

festividade sejam produzidos, em função da colheita tardia. O retorno da produção de alimentos 

a base de milho e mandioca, típicos do quilombo, ocorreu no presente ano, conforme 

observação. A líder “C”, descreve esse retorno no dia a dia: 

Então aqui a gente recebe escolas, então o que eu coloco pro pessoal, a gente 

recebe a escola e a gente vai fazer arroz, feijão, macarronada que eles comem 

todo dia, né? Eles vem uma vez e não vai voltar nunca mais, mas se você 

apresentar um prato diferente que o meu forte aqui é o bolo de mandioca, tem 

uma escola que faz doze anos que vem aqui e toda vez pergunta se vai ter o 

bolo de mandioca. Então essas coisa que vai fazer a diferença do quilombo, 

para quem vive n cidade, é o que a gente apresenta. Então aqui a gente tem o 

forte o milho e a mandioca. Então eu procuro fazer pratos em cima, e ai conto 

a história que a minha avó, quero dizer nem era minha avó que eu nem morava 

aqui, mas não preciso ficar falando isso para todo mundo (risos), mas era assim 

que ela fazia, não sei o que, e as pessoas gosta e saem daqui feliz e voltam. 

(G3) 

 

Barracas são montadas para a comercialização de bebidas, petiscos, artesanatos e para a 

arrecadação de recursos a serem convertidos para a comunidade, no espaço apresentado.  

A condição atual de preparo e comercialização dos alimentos na Festa de Santa Cruz 

nem sempre foi desta forma. Dona Regina explica as práticas de comensalidade e de 

sociabilidade na época dos antepassados de seu marido Sr. Marcos. 

Nas festas de Santa Cruz, cada um da comunidade levava um prato e as coisas 

não eram vendidas. Quem animava a festa eram os próprios moradores porque 

tinha quem tocava sanfona, zabumba etc. 

A partilha de alimentos e a doação das habilidades dos músicos faziam da festa 

antigamente sinônimo da integração e encontro desinteressado entre os membros da 

comunidade, em prol da diversão e do recebimento das bênçãos do grupo, caracterizando tanto 

a dádiva da doação desinteressada, quanto a troca que se dá na vida em comunidade. 
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 Baseando-se na temática abordada quanto às questões de comensalidade, o quilombo 

Cafundó apropria-se da Festa de Santa Cruz, de modo a aproveitar-se do evento para, além da 

ação quase que exclusiva da preservação das tradições que tem se perdido ao longo dos anos, 

reunir as famílias que vivem na comunidade, de modo que elas também participem da 

organização, montagem e execução das atividades pertinentes ao evento.  

A tentativa de resgate cultural ocorre também com as apresentações de capoeira e jongo, 

inseridos por Dona Regina na programação do evento e que geram integração entre os 

quilombolas. Essas duas atividades são referência para a sociabilidade na Festa de Santa Cruz, 

pois são entre todas as atrações da programação, as únicas ações que ocorrem atualmente e que 

também eram realizadas no Cafundó nas primeiras edições da festividade, há mais de cem anos. 

Atualmente, a comensalidade e a sociabilidade no Cafundó ocorrem também por meio de ação 

desenvolvida pela líder Dona Regina, o “Dia da Vivência Cultural”. 

O jongo é uma das tradições da comunidade que está esquecida. Conseguimos 

reativar, mas infelizmente as pessoas que estão hoje na comunidade não 

valorizam, o que também é importante e por um tempo o grupo parou, mas eu 

sou persistente. É que tenho pessoas amigas que pensam como eu, aí 

continuamos. Agora criamos um dia no mês que acontece o dia da Vivência 

Cultural, onde cada um traz uma cebola, uma cabeça de alho, um pacote de 

fubá, enfim, todos participam com os ingredientes do coletivo. Neste dia 

sempre tem convidados que contribuem muito culturalmente na roda de 

conversa e finalizamos sempre com uma roda de jongo (Dona Regina, 2016) 

Os encontros ocorrem sempre com alguma aula, oficina ou troca de conhecimentos por 

meio de conversa. No ano de 2018 basicamente os encontros tem ocorrido todas as quartas 

feiras, e teve como principal atividade uma oficina de produção de atabaques, que são 

produzidos na comunidade para o Jongo e também os ensaios do grupo que basicamente é 

formado por jovens. Salienta-se que desde a escolha da madeira, o feitio dos instrumentos, 

carregam a herança do candomblé e de fortes tradições africanas, como pode-se verificar através 

do pedido de licença para o guia para se tocar o atabaque, bem como a sua consagração quando 

fabricado. 

Ressalta-se trecho da entrevista com “D”, jovem com 36 anos de idade e responsável 

pelo Jongo na comunidade: 

Então a gente tem a festa da Santa Cruz, que é a tradicional. Que é a história 

que os grios contam, são as histórias que ouviram de seus avós, e assim por 

diante, passada por seus tataravós, é uma festa centenária. Hoje infelizmente 

é uma luta para fazer. Infelizmente ´uma luta para fazer. Porque a gente 

depende muito de amigos de fora. Hoje de dentro da comunidade quem ajuda 

são os grios, e a gente não conta com meia dúzia de jovens daqui de dentro. 

Então hoje a festa depende infelizmente a da ajuda de amigos. Pessoal que 
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enxerga o valor da cultura e vem ajudar a fazer. Mas a manifestação aqui ´que 

é a principal é a festa de Santa Cruz. Eu acredito que a reconstrução da capela 

lá de cima, do campo do engenho, aquela capela ali vai dar mais visibilidade 

porque ela é beirando a pista. Então a gente vai conseguir de repente uma 

visibilidade para a festa.  Tem algumas pessoas que até hoje alimentam uma 

imagem errada da comunidade. Com muito preconceito ainda e vê a Festa de 

Santa Cruz como uma festa de feitiçaria, coisa ruim e não é nada disso. Uma 

procissão de Nossa Senhora e uma procissão de São Benedito. Eu acredito que 

a construção da capela vá reforçar esse resgate. (G4) 

De acordo com Dona Regina, algumas destas melhorias já estão sendo pensadas, 

especialmente priorizando as acomodações da pousada, tal qual a alimentação que será 

oferecida aos hóspedes e dessa forma, gerar recursos para novos investimentos. Ainda sobre a 

comensalidade, Dona Regina gostaria de ter cadernos de receita com as tradições do Cafundó 

e acredita na reafirmação cultural por meio da alimentação, assim como tem acreditado nas 

rodas de dança africanas como fator de sociabilidade entre os quilombolas. Resta, como ela 

mesma diz, que os descendentes que hoje vivem no Cafundó não se envergonhem e nem 

abaixem as cabeças para com os seus ancestrais, que permitiram com sua luta deixar como 

herança as facilidades que os atuais moradores possuem atualmente e que “morreram, sem ter 

a certeza de um dia conquistar a vitória” (Dona Regina, 2016).  

As tradições afro-brasileiras, vitais na formação da cultura do povo brasileiro, ainda que 

pareçam sólidas devido ao cunho histórico, tendem desde os períodos de escravidão a 

enfraquecer, dada a falta de repetição e de valorização, mascarada pela discriminação racial. É, 

portanto, necessário que esse patrimônio seja preservado em seus detalhes e simplicidade.  

Um dos grandes desafios, porém, envolve a conscientização dos negros primeiramente, 

para que eles sejam porta-voz de suas necessidades e conquistas próprias. O Cafundó é um 

remanescente de um estado em meio a diversos outros que seguem ainda na luta pelo mínimo, 

que é o reconhecimento; e pelo básico, que é a titulação de suas terras. 

4 Analise de conteúdo 

Segundo Moraes (1999, 9) a análise de conteúdo conforme Bardin constitui-se de uma 

metodologia de pesquisa utilizada na descrição e interpretação de documentos e textos das mais 

diversas classes. Através de descrições sistemáticas, ela ajuda o pesquisador a reinterpretar as 

mensagens e atingir uma compreensão mais aprofundada destas. Segundo Krippendorf (1990, 

apud Moraes)  

...em qualquer mensagem escrita, simultaneamente podem ser computadas 

letras, palavras e orações; podem categorizar-se as frases, descrever a estrutura 
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lógica das expressões, verificar as associações, denotações, conotações e 

também formular-se interpretações psiquiátricas, sociológicas ou políticas. 

Entretanto, cabe a advertência de que, de certo modo, a análise de conteúdo trata-se de 

uma interpretação pessoal do pesquisador com relação aos dados. A leitura neutra não é possível 

na medida em que o método baseia-se na interpretação. Antes de nos questionarmos sobre a 

validade de uma abordagem desta natureza, na medida em que pesa sobre o pensamento 

científico a influência das idéias expressas no positivismo comtiano ou na vertente 

neopositivista de Carnap ou Hans Albert, para a qual a ciência deve apoiar-se na realidade 

empírica e ser independente de juízos de valor (Araújo, 1998, 175), devemos lembrar das 

palavras de Weber: 

... sem as idéias de valor do investigador não existiria qualquer princípio de 

seleção do material nem conhecimento dotado de sentido real enquanto 

individual; ademais, assim como sem a fé do investigador na significação de 

qualquer conteúdo cultural todo labor de conhecimento da realidade 

individual careceria simplesmente de sentido, do mesmo modo, seu labor 

estará orientado pela direção de sua fé pessoal, pela refração dos valores no 

prisma de sua alma. (Weber, 1973a. apud Lazarte, 2001, 68) 

Cabe citar ainda Habermas, segundo o qual nem as ciências naturais estariam livres da 

ideologia. Estas seriam impulsionadas pelo interesse técnico de dominação da natureza. 

As fontes para a análise de conteúdo podem se constituir de quaisquer materiais 

oriundos da comunicação verbal ou não-verbal, como cartas, cartazes, jornais, revistas, 

informes, livros, relatos autobiográficos, gravações, entrevistas, diários pessoais, filmes, 

fotografias, vídeos e outros. É preciso estar ciente, contudo, de que este material chega ao 

pesquisador em estado bruto, precisando receber um tratamento para facilitar o trabalho de 

interpretação. Segundo Moraes (op. cit., 12) nesta forma de abordagem, a definição dos 

objetivos geralmente se dá ao longo da investigação.  

5 Considerações finais 

Constatou-se com a pesquisa, que tanto o Cafundó, como sua secular Festa de Santa 

Cruz tem perdido de forma desenfreada seus costumes e tradições, além de ter-se evidenciado 

também a falta de interesse das gerações mais jovens em seguir os hábitos que alguns poucos 

moradores antigos tentam ainda ensiná-los.  

Não há na comunidade ainda uma noção que os alimente a mudar, de que o que está se 

perdendo, dificilmente será retomado. O falecimento de alguns quilombolas, desde a época dos 
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primeiros moradores do Cafundó, tem sido um dos motivos pelo qual, com eles, tem se 

enterrado também uma cultura de mais de 400 anos.  

A conscientização da mudança de atitudes que facilitem e fortaleçam a manutenção 

cultural no quilombo tem se dado por meio da persistência de alguns poucos quilombolas, que 

juntos aos seus líderes comunitários tem trabalhado atividades e eventos diverso que tem por 

principal objetivo reapresentar as antigas tradições aos membros que nãos as conhecem, além 

de prepara-los para também serem capazes de fazer a transferência deste conhecimento, 

incialmente aos seus e hoje também para os potenciais visitantes do quilombo, nestes novos 

processos de desenvolvimento turístico do local.  

Foi possível avaliar junto à alguns moradores os benefícios que o turismo, como fonte 

de captação de recursos proporcionará à comunidade, que já visa, além da construção da 

pousada do Cafundó, novas instalações sanitárias, de cozinha, espaço para a difusão das 

tradições visuais do quilombo e ainda para melhorar o difícil acesso ao local, em função das 

vias de terra e da falta de sinalização.  

Tanto a comensalidade, quanto a sociabilidade e a religiosidade entre os moradores do 

quilombo Cafundó não preservaram integralmente as influências culturais africanas porque nem 

mesmo estas práticas foram preservadas e quando sim, acabaram por se fragmentar.  

Não poderiam, portanto, ser suficientes e/ou impactantes na preservação de outras 

tradições, já que não mais subsistem na rotina da comunidade. Das hipóteses relacionadas à 

pesquisa, observou-se que as gerações jovens do quilombo não têm interesse na continuidade 

das tradições e isso tem enfraquecido o patrimônio que lhes resta.  

Já na segunda hipótese foi confirmada a interferência de pessoas fora do quilombo que 

influenciam os quilombolas ocasionando seu distanciamento das tradições da comunidade, 

visto a discriminação que os jovens sofrem em suas escolas e meios sociais, conforme a 

entrevistada Noemi relatou, além da discriminação que os adultos sofrem para conseguir 

trabalho nos arredores e são impedidos devido sua condição de quilombola e da interferência 

religiosa com a construção de uma igreja evangélica inserida no quilombo por pessoas de fora 

– são estes fatores que promovem a perda aos poucos da identidade do grupo, que tem se 

distanciado pela ausência de práticas que os unam.  

Conforme relatado, evidenciou-se que a religião é fator de divisão de grupos dentro do 

quilombo: católicos e evangélicos não congregam das mesmas atividades e mesmo na Festa de 

Santa Cruz, que além da religiosidade traduz o sincretismo religioso do Cafundó, os grupos 

seguem separados.  
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Vislumbrou-se claramente que a interferência de diversas religiões que não somente as 

de matriz africana causando  diversos transtornos aos mais velhos, vendo seus filhos e netos se 

afastando cada dia mais dos valores primordiais da comunidade, sua cultura e sua religiosidade 

matriz. 

Pretende-se em continuidade da pesquisa, a participação da autora nos eventos da 

comunidade que demandem a produção de alimentos e a busca por preparações e hábitos que 

fortaleçam o turismo e a valorização das tradições afrobrasileiras. 
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