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RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo contribuir com a construção de novos imaginários da 

população afrodescendente no Brasil, através da experiência contracolonialista observada na 

família de Dona Sebastiana no Quilombo Carrapatos da Tabatinga. Desse modo, apontarei 

alguns dos equívocos cometidos pela História oficial em torno do conceito Quilombo, e da 

representação de sujeitos quilombolas, do período colonial à República, chamando a atenção 

para a humanidade que se inaugurava no empreendimento quilombola / no movimento de 

negras (os) organizadas no período de 1931-1988 / e nas ações iniciais do Movimento Negro 

Unificado (MNU), estendendo-se até a posteridade. Esta humanidade, por sua vez, constrange 

com o questionamento acerca do estatuto ontológico de seres humanos africanos e 

afrodescendentes gestado pela epistemologia eurocêntrica.  

Compreendo, assim, que somente a afroperspectiva teórica, pode, de fato, devolver o nosso 

protagonismo histórico usurpado pelas políticas de morte física e simbólica. Para tanto, 

sulizada pelo pensamento afrocêntrico de Molefe Kete Asante (2009), Abdias do Nascimento 

(2009) e Ama Mazama (2009) decifro alguns fios epistêmicos que estruturam os modos de 

vida e o processo de subjetivação da identidade quilombola da família de Dona Sebastiana no 

Quilombo Carrapatos da Tabatinga, concluindo parcialmente que a ancestralidade 

(OLIVEIRA, 2007), a teimosia (ANDRADE, 2019), a circularidade (BISPO, 2018) e o 

comunitarismo (MENKITI, 1984) são alguns dos paradigmas estruturantes de uma 

epistemologia afroquilombola, comprometida em fazer (bem) viver a população 

afropindorâmica no contexto brasileiro, e por que não, no mundo.   

 

Palavras chave: Quilombos, Quilombolas, Humanidade, Afrocentrismo, História 
Contracolonialista, Epistemologias Dissidentes 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 

This dissertation aims to contribute to the construction of new imaginary of the 

afrodescendant population in Brazil, through the counter-colonialist experience observed in 

the family of Dona Sebastiana at the Quilombo Carrapatos da Tabatinga. In this way, I will 

point out some of the mistakes made by official history around the Quilombo concept, and the 

representation of quilombola subjects, from the colonial period to the Republic, drawing 

attention to the humanity that was inaugurated in the quilombola enterprise / the movement of 

black women (os) organized in the period 1931-1988 / and in the initial actions of the Unified 

Black Movement (MNU), extending to posterity. This humanity, in turn, is constrained by the 

questioning of the ontological status of African human beings and afro-descendants managed 

by Eurocentric epistemology.  

I thus understand that only the theoretical afro perspective can, in fact, return our historical 

protagonism usurped by the policies of physical and symbolic death. To this end, guided by 

the afrocentric thought of Molefe Kete Asante (2009), Abdias do Nascimento (2009), and 

Ama Mazama (2009), unraveling some epistemic threads that structure the ways of life and 

the process of subjectivation of the quilombola identity of Dona Tiana's family in the 

Quilombo Carrapatos da Tabatinga, partially concluding that ancestry (OLIVEIRA, 2007), 

stubbornness (ANDRADE, 2019), circularity (BISPO, 2018) and communitarianism 

(MENKITI, 1984) are some of the structuring paradigms to make (good) live the 

afropindoramic population in the Brazilian context, and why not, in the world.  

 

Keywords: Quilombos, Quilombolas, Humanity, Afrocentrism, Counter-colonial 
History, Dissident Epistemologies 
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INTRODUÇÃO 

 
Que forças falam em mim? Que falas essas são em mim forças? Quem em mim é essa 

que fala de quilombo, de epistemologia, de resistência, de identidade, de representação?  

Palavras que precisam ser ditas antes: tráfico transatlântico, mercantilização e 

encarceramento dos corpos negros, privação das liberdades, violação do corpo, genocídio 

cultural travestido de sincretismo religioso, proibição da língua materna, despojamento da 

herança social e cultural, criminalização de símbolos e rituais, apagamento da história, 

discriminação velada nas representações, memórias marginalizadas, passado estagnado, 

epistemicídio como projeto.  

Olho para mim, toco o meu rosto, me sinto viva e muito viva. Olho para trás, 

reconheço a história de violências físicas e subjetivas que minhas (meus) ancestrais passaram, 

algumas (alguns) pretas (os) retintas (os), outras (os) fruto do projeto de branqueamento, 

vulgo miscigenação. Então, olho de novo para mim e me reconheço como o resultado de 

milhares de pessoas que sofreram as violações mais cruéis de ordem física, emocional, 

psicológica e mental, mas que, apesar disso, aprenderam, ensinaram, criaram, ressignificaram 

e resistiram. Reconheço que estar viva hoje e filiada a um Programa de Pós Graduação em 

História de uma Universidade Federal, espaço esse negado a todas (os) que vieram antes de 

mim nessa linhagem, significa constatar que já na primeira mulher e no primeiro homem preto 

de minha família, cujo traço microscópico ainda existe hoje dentro de cada célula do meu 

corpo, a resistência foi uma premissa. E se tudo o que veio antes foi resistência, tudo o que 

está agora é re-existência. Re-existir significa aqui brincar, folgar e cantar (FLORENTINO; 

AMANTINO, 2012, p. 273), para com isso e através disso romper com referências engessadas 

que estreitam o futuro, determinando modos de ser e estar.  

As incipientes inquietações germinadas por essas reflexões me trouxeram o conceito 

de resistência como objeto. Queria investigar o que seria a resistência, ou qualquer coisa 

equivalente a ela, para homens e mulheres membros dos quilombos históricos no período de 

sua maior verve na sociedade escravista colonial, através de documentos escritos em primeira 

pessoa. A empreitada demonstrou-se uma quimera, dada a quase inexistência de documentos 

escritos em primeira pessoa, já que, segundo o censo de 1872 (o primeiro de nossa história), 

apenas 0,08% dos escravizados (africanos ou nascidos no Brasil) sabiam ler e escrever na 

língua vernácula1.  

                                                           
¹ O único relato encontrado é o de Mahommah Baquaqua que descreve as cenas atrozes do cotidiano em sua 



16 
 

A obstinação em torno do olhar que esse sujeito sócio-histórico lança sobre si, à 

despeito da representação forjada pelos aparelhos ideológicos de dominação, não me 

abandonou por bons meses. Iniciei uma caçada virtual em torno de fontes que trouxessem a 

palavra (escrita ou falada) de membros de comunidades tradicionais, presentes no Estado de 

Minas Gerais, (indígenas, quilombolas, extrativistas, pescadores, vazanteiros, etc.,) em livre 

argumentação sobre suas histórias de vida. Encontrei informações em duas bases de dados: na 

plataforma virtual do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva – CEDEFES – e no 

Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, que integra a plataforma da Comissão 

Pastoral da Terra – CPT –; e no vasto material audiovisual em plataformas de 

compartilhamento de vídeos, como o Youtube.  

A narrativa em primeira pessoa acerca dos conflitos pela disputa da terra, e o trabalho 

hercúleos de preservação dos saberes tradicionais milenares, aproximou-me da comunidade 

tradicional dos Geraizeiros, população que vive no Cerrado do norte de Minas Gerais 

conhecidos como os guardiões da biodiversidade daquele bioma. Reconheci naquela 

população, através dos muitos vídeos assistidos no Youtube, formas singulares de se 

relacionar com a terra, com a água e com o território. Esses aspectos identificados trazem 

semelhanças com a história da minha família materna, natural de Montalvânia2, história esta 

que naquele momento eu estava também empenhada em resgatar.  

Por todos esses motivos elencados, resolvi fazer um primeiro contato com as (os) 

representantes da Comunidade, enviando uma mensagem de apresentação através do Portal 

“Cerratinga3” Enquanto aguardava um possível retorno, o suporte intelectual e criativo das 

(os) autoras (es) que compõem o meu referencial bibliográfico, em paralelo à análise das 

fontes acessadas até aquele momento, levaram-me a perceber que as dificuldades que essas 

populações têm para garantir as condições mínimas para a sua reprodução social e seus modos 

de vida estão fundadas em vícios que estruturaram a construção do Estado Brasileiro.    

Aquela indignação que eu havia encontrado nos olhos de algumas lideranças do povo 

Geraizeiro, nos vídeos assistidos alguns dias antes, passaram a morar também em mim. A 

morosidade da justiça, o abuso de poder da polícia, a tirania dos fazendeiros, a corrupção dos 

políticos, a arbitrariedade da mídia, a degeneração de alguns sindicatos, dentre tantos outros 

                                                                                                                                                                                     
autobiografia. 
2 Montalvânia é um município da unidade federativa Minas Gerais. Seu território é composto 100% pelo bioma 
Cerrado, sendo um município do Semiárido Brasileiro. O IDHM de Montalvânia é 0.613 (o que situa esse 
município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio). O município não possui Política Municipal de 
Saneamento Básico e muito menos um Plano Municipal de Saneamento Básico. Fonte: Biomas – 
MMA/Informações sobre Saneamento – SNIS/Ministério das Cidades 
3 Disponível em: <http://www.cerratinga.org.br/populacoes/geraizeiros/> Acessado em 01 de julho de 2020. 
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problemas, assinalaram-me que a luta por modos dignos de viver (e não apenas sobreviver) 

não se encerram em mudanças conjunturais. Ainda que as condições materiais de existência 

sejam conquistadas através da luta dos movimentos sociais e viabilizadas políticas públicas de 

reparação das desigualdades sociais, isto não garante que a humanidade destes sujeitos 

racializados será considerada tanto quanto a humanidade de uma pessoa não racializada. 

Diante disto, senti a urgência de pontuar em minhas pesquisas que raça informa classe, apesar 

de não desconsiderar que classe também informa raça, e, parafraseando Angela Davis: raça é 

a maneira como a classe é vivida.  

Sobre isto, entendo a minha passagem pela Pós-Graduação como uma oportunidade de 

incitar a disputa de humanidades. A colonização no passado e a colonialidade no presente, 

quando reserva a nós, pessoas negras, exclusivamente o local da servidão e mercadoria, nega 

a nossa capacidade de pensar e de produzir consciência crítica. Esse atentando cognitivo 

também significa sermos representadas (os) pela História oficial sob os estereótipos do 

colonizador, aprendendo desde a Escola Primária que a nossa história começa na escravidão, 

diluindo, portanto, a essência das culturas e a história do povo 

negro. 

A desumanização gestada na escravidão inaugura e estende para a posteridade o 

questionamento acerca do estatuto ontológico de seres humanos africanos e afrodescendentes 

(RAMOSE, 2011, p.8) de tal modo que chegamos ao século XXI convictas de que para se 

tornar Mestra, Doutora e Intelectual não existe outro caminho senão pensar, interpretar, sentir 

e construir consciência crítica como fazem os homens brancos, fundamentando-se em suporte 

intelectual eurocêntrico. Seguir essa equivocada certeza apresentada no Ensino Básico, 

aprofundada na Graduação e refinada na Pós-Graduação, consiste no epistemicídio, 

característica endêmica que o eurocentrismo impeliu a esses saberes não eurocêntricos. Nesse 

sentido, é a afroperspectiva teórica que pode, de fato, devolver o nosso protagonismo 

histórico usurpado, mas, evidentemente, isso não significa rejeitar as fundamentais 

contribuições da cultura europeia na formação de nossa Cultura e História.  

São tais inquietações que me conduzem à emergente necessidade de colaborar com a 

qualificação do debate acadêmico em torno do alargamento da diversidade epistemológica do 

mundo. Assim, o objetivo desta pesquisa é compreender a fonte de produção de significados 

que estruturam os modos de vida e o processo de subjetivação da identidade quilombola da 

família de Dona Sebastiana no Quilombo Carrapatos da Tabatinga. O pano de fundo deste 

objetivo é a possibilidade de decifração dos traços de uma epistemologia dissidente, que 
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constranja as práticas coloniais da monoepisteme.  

O Quilombo Carrapatos da Tabatinga é um quilombo urbano, embora suas raízes 

sejam rurais4, localizado na periferia de Bom Despacho, centro-oeste de Minas Gerais. Bom 

Despacho está localizada a 156 quilômetros da capital, Belo Horizonte e de acordo com a 

estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em julho de 2017 o 

município contava com 50.046 habitantes. A comunidade traz por meio das festas organizadas 

em homenagem a nossa Senhora do Rosário e São Benedito a preservação de sua história e da 

cultura, o congado é outra expressão cultural que contribui por meio da música e da dança 

com a preservação da cultura e das tradições dos remanescentes de Carrapatos da Tabatinga. 

Entre os seus membros, a maioria absoluta é de mulheres e de crianças, as quais 

passaram a depender da infraestrutura urbana do centro da cidade para garantir a sua 

reprodução social, uma vez que foram impossibilitadas de tirarem o sustento da terra, como 

outrora5. A certificação da Fundação Palmares foi conquistada em 2005, mas é possível 

constatar que algumas lideranças, dentre elas a família de Dona Sebastiana, já se organizava 

em torno da luta pelo território e pela identidade negra, pelo menos desde 1980.  

Enquanto eu aguardava algum retorno dos Geraizeiros, conheci o Programa de 

Formação Transversal em Saberes Tradicionais. O projeto foi criado em caráter experimental 

na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 2014, e instituído formalmente em 

2015, com a proposta de abrir a universidade para experiências de ensino e pesquisas 

pluriepistêmicas. Para tanto, seriam os mestres e mestras quilombolas e indígenas quem 

ministrariam as aulas, partilhando seus conhecimentos com a comunidade acadêmica. Fiquei 

encantada com o projeto e passei a acompanhar todas as postagens que as (os) organizadoras 

(os) faziam nas redes.  

Para ministrar as primeiras aulas do curso intitulado “Cultura e Cultivos nos 

Quilombos”, que abriu o Projeto da UFMG, foram convidados os mestres de saberes: Dona 

Sebastiana Geralda Ribeiro da Silva, conhecida como Mãe Sebastiana de Oxóssi, da 

comunidade Carrapatos da Tabatinga, e Silvio da Siqueira, o Seu Badu, mestre quilombola de 

Mato do Tição (Jaboticatubas-MG). Consegui acessar integralmente a aula através do Canal 

“Saberes Tradicionais – UFMG”, no Youtube6. Durante as quase duas horas de vídeo, foi 

Dona Sebastiana quem roubou minha atenção. Dona Sebastiana (ou Mãe Tiana) é uma 

                                                           
4O território do Quilombo antes rural, tornou-se um território urbano no ano de 2003, quando, movido por 
interesses de especulação imobiliária, a Prefeitura e empresários aliados pavimentaram a estrada e promoveram 
outras transformações no bairro da Tabatinga (cujo nome também mudou, passando a se chamar Ana Rosa). 
5 Sobre esse tópico da história da Comunidade, abordo com mais detalhes na página 85-86 do capítulo II. 
6 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pLKTq1IekcI&t=1178s> Acesso em 25 de Maio de 2018. 
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senhora altiva, enérgica, que ao contar e cantar sua história, com o auxílio do atabaque, trouxe 

musicalidade para todo o corpo, que dançou e vibrou em resposta àqueles sons, chamando-me 

a atenção para a percepção de que ao se contar história, as demandas corporais devem ser 

consideradas, pois é no corpo que estão registradas a memória de várias maneiras diferentes.   

A história contada por Dona Sebastiana através da musicalidade e da corporeidade, 

possibilitou-me conhecer momentos diversos da política de estado do País7no tocante às 

comunidades negras. Através de suas falas e expressões, pude perceber ainda as 

configurações sociais de cada época narrada, assim como os movimentos de resistência 

empreendidos pelas comunidades quilombolas ao longo dos tempos.  

De lá pra cá, outros módulos do curso aconteceram, tendo à frente das disciplinas 

mestres e mestras de saberes pertencentes a povos e comunidades tradicionais de várias 

regiões do país. As minhas pesquisas, a essa altura, já estavam completamente centradas na 

figura de Dona Sebastiana. Encontrei na linha do tempo da página que a comunidade 

quilombola Carrapatos da Tabatinga mantém no Facebook os registros da participação de 

Dona Sebastiana, ainda naquele ano de 2014, na Universidade Federal de Juiz de Fora – 

UFJF. Essa atividade consistia em um convite recebido por Dona Sebastiana para lecionar 

alguns de seus conhecimentos para estudantes de diversas graduações no curso de extensão 

denominado “Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais” 8 . Naquela ocasião, a disciplina 

ministrada tinha como título “Cultura Quilombola, Resistência em Festa”. Dona Sebastiana 

ministrou a aula juntamente a outros dois mestres: Paulo Rogério dos Santos, mestre das 

expressões do jongo e do caxambu, de Miracema/RJ, e Jeferson Alves de Oliveira, mestre 

quilombola do quilombo Tamandaré, Guaratinguetá- SP.  

As aulas aconteceram em espaço aberto, nas matas do Jardim Botânico da UFJF, mas, 

infelizmente, essas não ficaram disponíveis para acesso online. Eu tentei contato com as (os) 

organizadoras (os) do Evento, com a esperança de conseguir algum material institucional que 

reproduzisse com fidelidade as falas das (os) convidadas (os), mas, como meu contato se deu 

em 2018 e tendo o evento acontecido em 2014, não obtive êxito, já que existe uma rotação de 

bolsistas e pesquisadoras nas comissões realizadoras desses eventos. Entretanto, para minha 

                                                           
7 Política de Estado é uma política pública concebida como o conjunto de ações desencadeadas pelo Estado - no 
caso brasileiro, nas escalas federal, estadual e municipal -, com vistas ao atendimento a determinados setores da 
sociedade civil. Porém, é importante assinalar que a diferenciação entre políticas de Estado e de governo não é 
nítida, segundo o jurista Joaquim Falcão, fundador da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas.  
8 Segundo o professor e coordenador do Curso de Extensão, Daniel Pimenta, o curso trata-se de uma disciplina 
interdisciplinar que disponibiliza aos estudantes a oportunidade de entrar em contato com lógicas cognitivas que 
não seguem os tradicionais conhecimentos escolares. Para saber mais: 
https://www.ufjf.br/arquivodenoticias/2014/08/curso-de-extensao-discute-cultura-quilombola-em-mata-do-
jardim-botanico-da-ufjf/ 
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alegria, em diálogo com a Assessoria de Imprensa da TVUFJF, fui informada de um vídeo 

institucional9 produzido na ocasião.  

As imagens captadas pela equipe técnica da TVUFJF nesse vídeo mostram que as 

aulas aconteceram debaixo das árvores, com as (os) mestras (es) e as (os) ouvintes, rodeadas 

(os) por velas. Nesse cenário, Dona Sebastiana pôde explicar às (aos) alunas (os) da UFJF e 

para um público diverso, alguns momentos de sua trajetória de vida como liderança 

quilombola, além de relatar sobre alguns assuntos pertinentes a luta quilombola como o 

acesso a terra e o combate ao racismo e a intolerância religiosa. Ao lançar seu olhar sobre 

aquele acontecimento, que criou pontes entre os saberes da Academia e os saberes dos povos 

tradicionais, Dona Sebastiana demonstrou uma capacidade analítica que é ao mesmo tempo 

sincrônica e diacrônica: 

 

Eu tô sentindo muito orgulhosa deste trabalho que as universidades estão fazendo, 
porque o negro não tinha direito nem de chorar... Hoje os brancos estão parando 
para ouvir o negro falar, então isso pra mim, tá sendo de muito orgulho e muita 
alegria destes professores estarem fazendo este trabalho dentro das universidades. 
Por que se tivessem fazendo isso mais antes, hoje o nosso país não estaria do jeito 
que está não. Por que são os índios e os negros a força desta nação. (informação 
verbal, entrevista concedida por Mãe Tiana para a TV UFJF, em 06 de agosto de 
2014). 
 

 

       
Foto 1: Dona Sebastiana e o público participante do evento no Jardim Botânico da UFJF. Foto de Daniel Moraes. 

                                                           
9 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dU_x4-6l0Es> Acesso em 01 de junho de 2018. 
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Foto 2: Dona Sebastiana compartilha os saberes tradicionais acumulados ao longo de 67 anos de luta como 
mestre quilombola com as (os) alunas (os) da UFJF e diverso público participante do curso de extensão “Artes e 
ofícios dos saberes tradicionais” Foto de Géssica Leine. 
 

Este encontro voltaria a acontecer nesta universidade no ano de 2016, sob o nome de 

Sabedoria Quilombola, contando novamente com a matriarca do Quilombo Carrapatos da 

Tabatinga e os demais convidados. Como eu já estava aguardando há alguns meses o retorno 

do primeiro contato feito com os Geraizeiros, entendi que as sincronicidades que me levaram 

até a comunidade Carrapatos da Tabatinga não se justificavam no mero acaso. Eu precisava 

estar exatamente onde estava. Assim, enviei uma mensagem para Sandra Maria Andrade da 

Silva, uma das quatro filhas de Dona Sebastiana – mais especificamente, aquela que herdou o 

“bastão” do engajamento político. Sandra me respondeu prontamente, aceitando participar da 

pesquisa com a condição de que eu não mercantilizasse o saber que iria acessar ali. 

A mercantilização do saber de que fala Sandra diz respeito a uma prática vexatória 

recorrente em nosso meio em que algumas pesquisadoras e pesquisadores imergem nas 

comunidades tradicionais, realizam entrevistas, fazem observações profundas, absorvem os 

conhecimentos milenares das matriarcas e anciãos e, por fim, desenvolvem textos plausíveis 

arrogando para si aquele conhecimento, em nenhum momento creditando aos donos do 

saberes tais asserções. E isto é nada menos do que expropriação do saber.  

Feito este acordo, o qual endosso neste parágrafo, foi assim que delimitei o grupo que 

seguiria pesquisando pelos próximos anos. Escolhi para continuar caminhando ao meu lado 

nesta jornada de pesquisa, de investigação, de experimentação e de (auto) criação o professor 

Dr. Arnaldo José Zanguelmi, especialista em Movimentos Sociais, Identidade e Memória e 

História Oral, vinculado à Linha de Pesquisa Poder, Linguagens e Instituições do Programa 

de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Nós, Arnaldo 

e eu, já tínhamos tido a oportunidade do aprendizado mútuo no ano de 2017 enquanto eu 

estava graduanda no curso de História e fui bolsista do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), ocasião esta em que pude colaborar com a pesquisa de sua autoria, 

“Conflitos pela terra em Varzelândia/MG: mediações, representações e interações 

institucionais (1964-1985)”, pesquisa esta que plantou em mim a sementinha da busca por 

justiça social.   

Embora o professor Arnaldo seja um homem cis branco com formação baseada em 

referências da Europa e dos EUA, o que indiscutivelmente influencia o seu olhar sobre as 

coisas e, em alguma medida, espera-se que influencie também aquelas (es) a quem orienta, o 
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respeito demonstrado por ele em torno do meu interesse na temática quilombola me instigou a 

alimentar o projeto. Mesmo sabendo que o ambiente ideal para a sua desenvoltura seria a 

orientação com um professor negro especialista em relações étnico-raciais e quilombos, em 

uma Linha de Pesquisa interessada no estudo dos saberes populares, das comunidades 

tradicionais e das epistemologias dissidentes, chegar até aqui demonstra alguma abertura da 

Universidade Federal de Ouro Preto para os saberes contracolonialistas. 

Com um olhar atento e exigente, o professor Arnaldo contribuiu com os aspectos 

metodológicos e formais da pesquisa, alertando-me para a percepção de aspectos sutis e 

elementares do campo empírico que fizeram toda a diferença para a análise das entrevistas e 

observações; e, como um leitor que desconhece o assunto, instigou-me para o 

desenvolvimento de mais algumas reflexões e investigações em torno de pontos ainda soltos, 

colaborando para uma produção ativa e mais consciente.  

O meu interesse em levantar dados, ouvir as narrativas sobre a história de vida e de 

luta da família de Dona Sebastiana, a fim de historicizar a identidade quilombola e o seu 

processo de subjetivação, justifica-se na máxima de um adinkra (conjunto de ideogramas que 

compõem a escrita dos povos akan, da África ocidental) chamado Sankofa, que significa: 

“nunca é tarde para voltar e recolher o que ficou para trás”. Após concluir a licenciatura de 

História, tendo já o diploma de bacharela em Ciências Sociais, o que me parece ter ficado 

para trás na tessitura do conhecimento das humanidades, e mais especificamente da História 

enquanto ciência é a ausência da apresentação de outras formas de conhecer, saber e poder. O 

que quero dizer é que, ao incluir nos componentes curriculares do curso de História, leituras 

sobre as complexas comunidades quilombolas (o que serve também para os povos 

originários), de modo transversal, e abordar o cotidiano desses sujeitos por meio de um 

suporte intelectual exógeno, sem considerar seus próprios pontos de vista, expressos na 

formação objetiva e subjetiva do cotidiano, como precondição essencial para o 

desenvolvimento do conhecimento, significa ainda confiná-los à condição passiva de objetos 

de estudo.   

Com o objetivo de constranger essa prática colonial é que proponho a decifração de 

traços epistemológicos no interior da comunidade Carrapatos da Tabatinga a partir da 

construção da historicidade de uma das famílias mais ativas deste Quilombo, no que tange à 

luta política e cultural, ao longo dos séculos XX e XXI. Tenho como fonte primordial: os 

relatos em primeira pessoa, colhidos através de entrevistas semiestruturadas feitas por mim e 

as entrevistas realizadas por pesquisadoras (es) de distintas áreas do conhecimento com a 
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comunidade; os diálogos espontâneos travados no desenrolar da rotina são especialmente 

considerados, e, além disso, os documentos escritos e as fotografias provenientes do acervo 

destas pesquisadoras e, principalmente do arquivo pessoal de Lázaro Felipe dos Santos, 

companheiro de Dona Sebastiana. 

A proposta investigativa através da metodologia da História Oral se justifica nessa 

pesquisa por considerar a relação inseparável que esta ferramenta propõe entre o pensamento 

e a base material, evocando ao mesmo tempo o mundo objetivo e as subjetividades dos 

sujeitos. Um dos procedimentos metodológicos da História Oral adotados nesta pesquisa é a 

trajetória de vida como construto histórico-social, que aqui apresenta um contorno mais 

vinculado à produção de narrativas das (os) interlocutoras (es) observando a si mesmas (os).   

Luz Arango (1998), pesquisadora colombiana, também utiliza o termo "trajetória", 

mas com ênfase na trajetória social como um ciclo da vida, como uma etapa da vida. Para a 

autora, "trajetória social" é o encadeamento temporal das posições que os indivíduos ocupam 

sucessivamente nos diferentes campos do espaço social.  

No meu entender, a trajetória de vida analisa mudanças sociais, passagens de status, de 

situação econômica, de atividades profissionais, utiliza datas significativas, períodos, 

números, enfim, aspectos quantitativos e qualitativos relacionados na mesma abordagem. É 

basicamente esta a tentativa empreendida aqui como uma técnica de pesquisa, na medida em 

que ajuda a constituir a base empírica do edifício desta investigação.  

Por fim, ressalto que a tentativa de forçar a abertura do cânone histórico não é algo 

inédito, a sua origem está na virada pós-colonial datada nos anos 1980, e hoje, se busco 

desenvolver esse estudo através de uma observação não linear, não cartesiana, não 

historicista, é porque sou tributária de pensadoras e pensadores que vieram antes de mim e, 

através das denúncias e proposituras das antigas formas de escrever história, deixaram um 

exímio legado que abrem os caminhos das gerações mais novas. 

É com imenso respeito ao legado dessas (es) intelectuais orgânicas (os), como Beatriz 

Nascimento, Sueli Carneiro, Lélia Gonzales, Neusa Santos Souza, Ama Mazama, Grada 

Kilomba, Abdias do Nascimento, Frantz Fanon entre outras (os), que me educo, conscientizo-

me e me torno pesquisadora. Sempre cuidando, porém, para que o meu olhar admirado esteja 

igualmente atento às perspectivas de mestras e mestres de notório saber (aqui especialmente 

Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, e Makota Valdina), que alteram o modo de 

produção dos sentidos em perfeita afinação com a natureza.  
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É sobre essa perspectiva e a partir dela que venho tentando escrever esse trabalho, 

comprometida com a ideia da história como uma disputa de sentidos10, desde a forma até o 

conteúdo, sendo esse o motivo, inclusive, que me leva a preservar, na transcrição das 

entrevistas, os diálogos da maneira como são falados; a utilizar à nível de conceito ou 

categoria algumas expressões extraídas do dia-a-dia da Comunidade11; e a fazer uso da letra 

‘y’ como conectivo de adição ao invés da letra ‘e’. Essa herança e regra hispanoamericana, 

também muito utilizada pela poetisa brasileira Tatiana Nascimento12, tem aqui o propósito de 

demover a passividade da leitura, gerando sonoridade, dinâmica e aproximação dos processos 

de subjetivação da Comunidade.  

TRABALHO DE CAMPO 
 

O interesse em entender, a princípio, o que era a resistência para aquela família, quais 

as formas de resistência praticavam naquela comunidade, desde quando, quais os efeitos 

daquelas práticas na sociedade e no processo de subjetivação dos sujeitos, facilitaram a 

                                                           
10 Compreendo a História enquanto ciência como um campo diacrítico em permanente disputa. O que está em 
disputa não são apenas as narrativas, perspectivas, conceitos e ideias, mas sobretudo as humanidades. A tentativa 
de reconstituição da História da família de Dona Tiana em torno da identidade quilombola e do território da 
Tabatinga, por exemplo, enquanto é redigida através de muitas mãos e sopros encantados, tenciona per si, a 
suposta invisibilidade desses atores, representados por alguns estudiosos adeptos das diretrizes da história oficial 
como passivos e condescendentes à estrutura hegemônica de poder.  Essa disputa de sentidos consiste em operar 
através de uma mentalidade diferente daquela até então em vigor, criando um novo vocabulário, invertendo o 
sentido de palavras usuais, ressignificando outras, inventando novos métodos para resolução de problemas 
antigos, compreendendo a si e ao grupo através de elementos alternativos nem sempre materiais e nem sempre 
traduzíveis para a palavra escrita. 
11 A análise de micro processos através do uso das ações individuais e grupais dos sujeitos protagonistas desta 
dissertação desvela a influência da micro-história como esforço de exercício empírico. Por isso, faz-se necessário 
um breve esclarecimento da forma como entendo nesta pesquisa a micro-história. O gênero historiográfico 
denominado micro-história surgiu na Itália, a propósito da coleção dirigida por Carlo Ginzburg e Giovanni Levi, 
publicada pela Editora Einaudi, entre 1981 e 1988. Segundo o professor Ronaldo Vainfas autor do livro “Os 
protagonistas anônimos da História: micro-história”, a micro-história opera com escala de observação reduzida, 
exploração exaustiva de fontes, descrição etnográfica e preocupação com a narrativa literária. Nesse sentido, o 
seu interesse é colocado, sobretudo, em temáticas ligadas ao cotidiano de comunidades específicas, as biografias 
ligadas à reconstituição de microcontextos ou dedicadas a personagens que geralmente passariam despercebidos 
na multidão. Vainfas é categórico ao inferir que a prática microanalítica não pode ser definida apenas em função 
dos temas de pesquisa, mas sim em relação a seus objetos e às metodologias por ela utilizadas. A microhistória 
possui uma vertente historiográfica praticada por historiadores italianos, franceses, ingleses e norte-americanos. 
Neste trabalho, sou tributária da vertente italiana, mas também me valendo das contribuições da historiadora 
norte-americana Natalie Zenon Davis, outro ícone da micro-história, para quem a microhistória deve investigar 
métodos de interpretação e de narrativa que possam dar conta no texto escrito do entrecruzamento e das tensões 
entre o pequeno e o grande, entre o social e o cultural.  
12  Tatiana Nascimento, brasiliense, 39 anos, é palavreira: cantora, compositora, poeta, tradutora, zineira, 
blogueira, editora, pesquisadora em literaturas da diáspora negra sexual-dissidente. É doutora em Estudos da 
Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); licenciada em Letras – Português pela 
Universidade de Brasília (UnB); editora-cofundadora da padê editorial, que publicou desde sua fundação, em 
2016, mais de 50 títulos de autoras negras e/ou lésbicas em livros artesanais; 
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escolha das possíveis entrevistadas: Dona Sebastiana, suas quatro filhas, Tânia, Sandra, Maria 

das Graças e Maria da Glória, o companheiro de Dona Sebastiana – Lázaro Antônio Felipe, e 

também as representantes das novas gerações, netos e netas de Dona Sebastiana. Com relação 

ao último grupo, me interessei em observar principalmente se e como a resistência de suas 

mais velhas era absorvida pelo seu imaginário no processo de formação da identidade 

quilombola. 

Fora da Comunidade, e com propósito de angariar outras fontes primárias, buscaria 

conversar com o professor Nicolau Leite, com o historiador Waldemar de Almeida Barbosa, 

autor do livro “Negros e Quilombos de Minas Gerais” e com Laerte Rodrigues, autor do livro 

“História de Bom Despacho”.  

Devido à necessidade de conciliação dessa pesquisa com o exercício da função de 

Professora de Ensino Básico da disciplina de Sociologia, precisei organizar as visitas de 

Campo em quatro ocasiões: eu passaria sete dias na Comunidade no mês de Julho/2019, sete 

dias em Dezembro/2019, sete dias em Fevereiro/2020 e os últimos sete dias em Abril/2020. O 

cumprimento dessas datas me possibilitaria encontrar com as (os) jovens que residem em 

outras cidades e estados para estudar e retornam para a Comunidade nos recessos e férias 

escolares. Além disso, oportunizar-me-ia também participar das festas de São Benedito e da 

Festa de Nossa Senhora do Rosário, festividades estas que re-afirmam a identidade negra e 

quilombola e são fruto de lutas travadas a longa data, as quais eu voltarei a comentar.  

Aos seis de julho daquele ano de 2019, recebi a notícia de que Dona Sebastiana 

retirava-se da terra para transformar-se em ancestral. Eu, essa pesquisa, bem como toda a 

comunidade quilombola, perde com sua partida. Dona Sebastiana foi uma figura icônica, 

detentora de etnosaberes que compõem o patrimônio intangível da nação brasileira. O legado 

deixado é o reconhecimento de que o cântico, a dança, os batuques do tambor, as energias dos 

pretos e pretas véias, a oralidade e a fé são mandingas que produzem força vital para a 

invenção de novos modos de vida. 

Foi sob essa atmosfera de grande tristeza que, aos dezesseis de julho de 2019, realizei 

a primeira etapa da pesquisa de campo. Em respeito à dor e ao recolhimento necessário pela 

grande perda da matriarca, optei por não realizar entrevistas e não me hospedar no Quilombo. 

Assim, eu fiquei alojada em um Hotel no Centro de Bom Despacho e todos os dias me 

deslocava até o bairro Ana Rosa (antiga Tabatinga) para visitas curtas na Associação de 

Quilombos de Bom Despacho (AQBD), cujo terreno também comporta a casa de Sandra e 
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seus filhos. Nesse momento, priorizei a observação participante13, a fim de me aproximar do 

tempo, do espaço, dos conceitos, dos termos e das estruturas que esse grupo considera como 

os alicerces de suas formas de saber. Através dessa observação ativa e profunda, percebi que 

as respostas para as principais perguntas da pesquisa estavam na dinâmica da Associação, no 

envolvimento da Comunidade com a intensa rotina de agendas14e da circularidade marcante 

no trato de assuntos pessoais da família, principalmente, no que tange à tomada de decisões 

desde as mais ínfimas até as mais impactantes.  

A segunda visita, agendada para o mês de Dezembro foi cancelada por Sandra, que 

naquela época era a minha única interlocutora direta com a Comunidade, devido a uma 

viagem que faria a trabalho para o exterior. No final do mês de janeiro de 2020, finalmente as 

agendas combinaram e a minha visita à comunidade Carrapatos da Tabatinga acontece, 

viabilizando algumas daquelas ações que eu havia antes designado. 

Realizei entrevistas semiestruturadas com Maria da Glória, Maria da Graça, Tânia e 

Sandra, Lázaro Antônio Felipe (viúvo de Dona Sebastiana), Gabriel Januário, Ana Luísa, 

Houdrey (neto e netas de Dona Sebastiana) e Henry (bisneto de Dona Sebastiana). Em seu 

conjunto, esses diálogos revelam os elementos que estruturam essa experiência familiar, como 

eles são engendrados, transmitidos e mantidos no Quilombo, informações fulcrais para a 

fundamentação do debate sobre epistemologias dissidentes como um instrumento 

contracolonialista.  

Resumidamente, as entrevistas realizadas com as filhas de Dona Sebastiana (Tânia, 

Maria da Glória, Maria da Graça e Sandra) chamaram a minha atenção para uma luta que é ao 

mesmo tempo endógena e exógena em torno da construção da identidade quilombola. Sobre a 

luta exógena, veremos que ela se desenrola no interior da luta em torno das pautas étnico-

raciais dentro e fora do movimento social; quanto à luta endógena, ela acontece no processo 

da luta contra a dissidência, ou seja, configura-se como uma luta pela unidade. Isso quer dizer 

que para lutar é preciso unidade, mas para ter unidade também é preciso lutar, e isso significa 

que mesmo entre elas (es), existe uma luta. As entrevistas com as netas e o bisneto de Dona 

Sebastiana me possibilitaram enxergar com mais nitidez o alcance da assimilação enquanto 

                                                           
13A observação participante pode ser conceituada como: o processo no qual um investigador estabelece um 
relacionamento multilateral e de prazo relativamente longo com uma associação humana na sua situação natural 
com o propósito de desenvolver um entendimento científico daquele grupo (May, 2001: 177). 
14Agenda é um termo muito utilizado pelo movimento quilombola, especialmente na Coordenação Nacional 
‒ CONAQ. Pode ser usado em referência a reuniões previamente agendadas com representantes de ONGs, 
governos e empresas, assim como pode significar cursos de formação, palestras e conferências. É utilizado 
até mesmo em questões internas e mais burocráticas do movimento, como idas a banco para resolver 
questões da coordenação. A palavra ― agenda ― refere-se às atividades das pessoas durante o tempo que se 
dedicam aos compromissos enquanto militantes. 
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projeto colonialista na formação daquela subjetividade quilombola, além de centrarem a 

minha atenção para a função da referência e da ancestralidade enquanto paradigmas na 

construção de novos imaginários. Já a entrevista com Lázaro Felipe, o Pai Tonho, foi um abrir 

de olhos para a percepção de um tempo circular, não exclusivo daquela família nem do 

Quilombo, mas um tempo presente em manifestações culturais genuínas do povo 

afropindorâmico15, esse tempo é aquele denominado por Nego Bispo de “Início, meio e 

Início” (ou começo, meio e começo). É preciso revelar, porém, que essas escolhas, 

inevitavelmente, encobriram tantas outras significações possíveis nesses espaços tão 

complexos.  

O roteiro com as perguntas principais foi dividido em sete blocos temáticos: a rotina 

usual das pessoas no quilombo, a memória e a ancestralidade, a busca pelo conhecimento - 

processo formativo / educacional, a identidade quilombola, as manifestações culturais, a 

espiritualidade / religiosidade e a história pessoal. Estas perguntas, porém, iam sendo 

complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. 

Além dos ricos diálogos, o eterno companheiro de Mãe Sebastiana, concedeu-me 

acesso aos seus arquivos fotográficos, que foram para mim fontes valiosas, despertando o meu 

olhar para aspectos que as fontes escritas não tinham conseguido captar, principalmente agora 

que a matriarca e fundadora do Quilombo havia se encantado. Através de seus arquivos 

fotográficos, pude me aproximar com mais fidelidade do entendimento da história da família, 

da chegada de Mãe Sebastiana à Bom Despacho e do processo de reterritorialização do 

quilombo Carrapatos na Tabatinga, do ativismo social e político que marcaram a vida de Mãe 

Sebastiana, principalmente na cidade de Bom Despacho, onde ela marcou presença no meio 

político durante muitas gerações através de seus discursos, denúncias e reivindicações. Em 

muitas dessas fotografias, ela aparece ao lado de diversos políticos e em diálogo com gerações 

e mais gerações de prefeitos, inaugurando lugares e recebendo o título de cidadã honorária. 

As fotos trazem ainda, de modo mais evidente, a centralidade da religiosidade para esta 

família, especificamente a dedicação à Umbanda e ao Reinado16.  

Ao longo da segunda experiência em campo, fui percebendo que as fotografias de 

arquivo pessoal tinham para mim muito mais funcionalidade do que a mera ilustração da 

                                                           
15 A expressão “povos afropindorâmicos” é utilizada por Nego Bispo (2015) para designar tanto os negros 
traficados para a América do Sul quanto os povos originários. 
16 A Festa do Reinado é uma celebração em homenagem à Nossa Senhora do Rosário que acontece no Brasil 
desde os tempos do cativeiro, até os dias atuais. Através do ritual festivo – com suas danças e cânticos - os 
negros e negras relembram o seu passado, construindo e ressignificando a sua identidade e estabelecendo 
tradições culturais para o Congado.  
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dinâmica daquela comunidade na História, pois me permitiram acessar com ainda mais 

sensibilidade esse sujeito atento que pensa, vê e captura. Por isso, decidi utilizá-las como 

fontes complementares aos relatos pessoais, apostando na possibilidade de desvendar, através 

delas, as representações que a própria comunidade faz de si, quando escolhem os elementos 

que irão registrar, guardar e, através deles, se apresentar (Milton, GURAN, 2000). Nesse 

sentido, a trajetória do fotógrafo e antropólogo Milton Guran é significativa para compreender 

os múltiplos usos de funções da fotografia como experiência social, podendo refletir essa 

fotografia oriunda dos acervos da Família como gesto e o engajamento como autoria. 

Enquanto eu realizava a sistematização das informações coletadas na segunda visita e 

planejava a última e decisiva visita à Comunidade, a fim de participar da festa de São 

Sebastião, no mês de Abril, ocasião fulcral para observar um acontecimento de grande 

simbologia para aquele grupo, com poder de interferência na rotina de toda a Comunidade, o 

Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de contágio da pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19)17 em Minas Gerais18, seguido do alerta de medidas de prevenção e 

controle de casos. Uma dessas medidas foi o isolamento social, adotada por recomendações 

médicas e implementada pelo governo de Minas Gerais no dia 18 de março, advertindo a 

população a evitar aglomeração de pessoas, principalmente quando pertencer a grupo 

vulnerável (idosos, pessoas com doenças crônicas, com cirurgias recentes, pessoas em 

tratamento com quimioterapia e pessoas com imunossupressão). No Brasil, os planos de 

flexibilização do isolamento social começaram entre o fim de maio e início de junho, escrevo 

esse parágrafo no mês de novembro e não há previsão para o término responsável do 

isolamento. Até o dia de hoje19, segundo o consórcio de veículos de imprensa, o país tem 

207.095 mortes por coronavírus confirmadas e 8 .324.294 casos. 

As adequações na rotina e nos modos de vida aplicados não apenas à realidade 

brasileira, mas a toda a humanidade, a fim de conter o contágio da pandemia, também me 

levou a lançar mão da criatividade e da adaptação, já que o intento de realizar a última 

atividade de campo havia se tornado inexequível. Assim, para somar ao material (entrevistas e 

                                                           
17A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que 
varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. O novo agente do coronavírus foi descoberto 
em 31/12/19 após casos registrados na China. No dia 26/02/2020, o Ministério da Saúde brasileiro confirmou o 
primeiro caso de novo coronavírus no Brasil, no Estado de São Paulo. Em 16/03/2020, o país registrava a 
primeira morte por COVID-19. Escrevo em 09/07/2020, período em que a quantidade de histórias silenciadas 
ultrapassam a marca de 69.000 (sessenta e nove mil) e a de contaminados ultrapassam o número de 1.700.000 
(um milhão e setecentos mil).  
18 Fonte: <https://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/12233-confirmacao-do-primeiro-caso-de-
coronavirus-covid-19-em-minas-gerais> Acesso em: 09/07/2020  
19 Última atualização em 15/01/2020. 
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fotografias) que eu já havia coletado nas duas primeiras atividades de campo, realizei um 

levantamento de fontes primárias contendo as falas de Dona Sebastiana e suas filhas, em 

entrevistas concedidas à mídia tradicional e independente, bem como em entrevistas feitas por 

pesquisadoras (es) em seus trabalhos acadêmicos e na mídia audiovisual dos últimos vinte 

anos. Esse material, amplo e diverso, apesar de complementar e apontar caminhos, não 

substitui o roteiro de entrevistas previamente elaborado, uma vez que o contexto e o objetivo 

em que foram produzidos não convergem exatamente para as minhas abordagens. 

Para mim, buscar entender a história de vida dessas lideranças, mulheres que se 

autoreconhecem negras, quilombolas e periféricas, através de suas próprias narrativas, 

significa fundamentalmente pensar a complexidade de sua agência.  

 

DIVISÃO DE CAPÍTULOS  
 
Do capítulo 1  

 

No primeiro capítulo, apresento alguns problemas que a discussão iniciada pela 

História Oficial aventa, em torno do conceito Quilombo, e da representação de sujeitos 

quilombolas. São alguns destes problemas o reducionismo dos quilombos a lugares de fuga, a 

representação de quilombolas como sujeitos perniciosos, a negligência em torno da 

humanidade que se inaugurava no empreendimento quilombola, a manutenção de chaves 

interpretativas estritamente ocidentais e eurocêntricas na escrita da história dos quilombos e a 

manutenção de uma epistemologia universalista na tentativa de compreensão daqueles 

sistemas sociais alternativos. Ao abordar sobre a resistência ativa dos primeiros quilombos 

históricos, a luta histórica de mulheres e homens negras (os) em movimentos organizados 

(com mais enfoque nos estados de SP, RJ, BA e MG) e as ações do Movimento Negro 

Organizado, encontro elos de ligação que conectam a dimensão da memória histórica em 

torno de uma resistência e de uma vontade comum: a resistência contra o assujeitamento, e a 

vontade de humanidade. 

O marco inicial de 1931 diz respeito ao surgimento da Frente Negra Brasileira (FNB). 

A FNB é reconhecida como um dos maiores movimentos nacionais que já existiu no país, 

organizada pela e para a negritude, no período de 1931-1937, com atuação significativa não 

apenas em São Paulo, seu berço fundador, mas também no Rio de Janeiro, Recife, Salvador, 

Belo Horizonte e Porto Alegre. Já o marco final tem como fundamento a luta do Movimento 
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Negro Unificado em prol do reconhecimento da condição cidadã da (o) negra (o) brasileira 

(o), na Constituição federal de 1988. 

Acredito que quando as forças históricas desses movimentos se cruzam, tem-se como 

corolário a ruptura do paradigma do tempo como um não-ser, inaugurando uma experiência 

singular do tempo, quer dizer, se antes havia o futuro como qualquer coisa que não é ainda, o 

passado como algo que não é mais e o presente como tudo aquilo que não permanece, agora 

podemos falar no quantum existente em experiências de igual motivação que finalmente 

desobriga os agentes históricos a iniciarem suas lutas partindo sempre do ponto zero.     

 
Do capítulo 2.  
 

No capítulo dois, a história de Dona Sebastiana, contada por ela mesma, é recuperada 

através de uma sutil modelagem do mosaico de falas suas que remetem ao tempo em que ela, 

ainda menina, seus avós, pais e irmãos viviam na cidade de Bom Sucesso, região centro-oeste 

de Minas Gerais, local em que se estabeleceu o primeiro núcleo quilombola chamado 

Carrapatos. O quilombo fazia parte de uma área comunal onde também existiam duas grandes 

fazendas pertencentes aos coronéis Olimpio Aguiar – conhecido como Lindo Aguiar, e ao 

Capitão Henrique. Foram nessas fazendas que a família de Dona Tina trabalhou desde o fim 

do regime escravista, nas roças ou no ambiente doméstico. Ao resgatar as narrativas cheias de 

sequelas de Dona Sebastiana acerca da relação ainda escravista entre patrão e empregadas (os) 

na Fazenda de Bom Sucesso, encontro relação direta na sua obstinada busca por justiça social 

na Tabatinga.  

Ainda no capítulo dois discuto o envolvimento da família de Dona Sebastiana com os 

poderes locais e a política partidária; o lugar da espiritualidade na organização da realidade 

material; a memória e os seus fundamentos; a reterritorialização do Quilombo Carrapatos na 

Tabatinga através do encontro com os Negros da Costa; a aliança com facções políticas para a 

viabilização de obras essenciais na Tabatinga; a conscientização da identidade quilombola que 

passa a existir sob outra configuração após o artigo nº 68 da ADCT; a importância das Festas 

do Reinado de Nossa Senhora do Rosário para o fortalecimento da identidade quilombola; a 

criação da Escola de Samba Estrela de Ouro pela família de Dona Sebastiana e o seu símbolo 

político no interior da comunidade e na cidade de Bom Despacho; e o longo e irresponsável 

processo de titulação do território quilombola pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA). Abordo também o projeto de genocídio da população negra 

brasileira desde a escravidão até os dias atuais a fim de melhor situar o massacre ocorrido em 
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Bom Sucesso e a sucessão de acontecimentos que abreviam a nossa existência na Terra, por 

fim, abordo alguns capítulos emblemáticos da experiência de dois jovens da Comunidade 

como estudo de caso.  

 

Do capítulo 3. 
 

No capítulo três a afrocentricidade entendida como uma teoria essencialmente de 

perspectiva e de abordagem assentada na imagem cultural e no interesse humano do povo 

africano é brevemente introduzida, apresentando uma correspondência possível com os 

movimentos da trajetória de vida de Dona Sebastiana e de sua família.  Quando a matriarca 

revela que as suas raízes estão em África e de que ela é toda parte deste povo, encontro 

respostas para perguntas que eu ainda nem havia elaborado. Percebo, então, de modo mais 

palpável como as raízes foram e são os tijolos fundamentais de construção do edifício daquela 

tradição e cultura.   

 

Do capítulo 4. 
 

No capítulo quatro, tentei argumentar que a apreensão de mundo que a comunidade 

Carrapatos da Tabatinga revela e que já se observava nos movimentos aqui citados na 

segunda metade do século XX explicitam a tentativa de viver segundo outras bases 

civilizatórias, o que significa também uma resistência à assimilação forçada, tensionando a 

monoepisteme, bem como a perspectiva desenvolvimentista do Sistema Mundo 

Moderno/Colonial. Desse modo, é curioso observar que, a luta pela reprodução da vida de um 

grupo específico, movimenta, por si só, ações sobre a Sociedade e o Estado brasileiro, 

evidenciando a participação efetiva desses grupos na construção de realidades sociais ao 

longo do tempo. 

Ao longo dos quatro capítulos, o esforço envolvido de olhar para essas experiências 

através de todas as cores vivas que elas emanam, goza do suporte intelectual e criativo de 

(pelo menos) duas direções teóricas, são elas, de modo horizontal a Afrocentricidade como 

paradigma de fazer (bem) viver e mais a diagonal a Interculturalidade como espaço encruzo 

de saberes. Embora há quem diga serem autoexcludentes, ambas as teorias acrescentaram 

elementos para a decifração da subjetivação da identidade quilombola e do seu modo de 

pensar/fazer/sendo.  

 A primeira aparece para mim nas vozes de Abdias Nascimento, Molefe Kete Assante 

e Ama Mazama, como peça central da regeneração humana do povo preto, porque desafia e 
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critica a perpetuação de ideias supremacistas brancas no imaginário do mundo africano, e por 

extensão, de todo o mundo. Já a segunda aposta teórica, sustenta-se nas obras de Edouard 

Glissant e Stuart Hall, fazendo-me perceber que um quilombo histórico ou um remanescente 

de quilombo só existe e resiste por causa das relações, das totalidades e dos trançados que 

tece. Apesar disso, essas relações, se confluenciadas, não têm poder para diluir ou influenciar 

as Identidades. Nesse mesmo sentido, a intelectual e quilombola jalapoense Ana Mumbuca 

assevera: “todo quilombo do Brasil tem algum tipo de trançado. Trançado de conhecimentos, 

trançado de diversas partes que se misturam, se juntam e se tornam muitas partes em uma só” 

(2019, p.39).  
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CAPÍTULO 1 – Palavras que são ditas antes - quilombos: de reduto de fugitivos a 
territórios discursivos 

 

Através desse arcabouço ideológico, da 

constatação desse arcabouço ideológico, que eu 

resolvi estudar o quilombo e ver que dentro de 

toda a história do Brasil, dentro de todo o período 

colonial, o negro conseguiu viver dentro de 

comunidades que não eram aquelas que o 

opressor tinha determinado para ele 

(NASCIMENTO, 1977, p. 04) 

 

O vasto número de estudos construídos em torno dos quilombos antigos teve impacto 

na construção do imaginário social que permeia até hoje a mentalidade da sociedade acerca da 

atuação daqueles primeiros quilombos no Brasil Colônia, bem como de seus remanescentes na 

atualidade.  

A princípio foram concebidos como agentes perniciosos, membros de organizações 

criminosas, pois abraçavam formas alternativas de vida e não se submetiam facilmente ao 

controle das autoridades, características que o boca a boca, legitimado pelos jornais da época, 

ajudou a alimentar. Estigma não de um todo negativo, pois era somente na ocasião do crime, 

do roubo, do assassinato de senhores, da fuga ou da formação de quilombos que esses sujeitos 

viravam gente de pleno direito, passando a ser punidos com os rigores do Código Penal em 

vigor. A partir desse contexto, o historiador Jacob Gorender afirma que “o primeiro ato 

humano do escravo é o crime” (GORENDER, 1978, p. 227). 

O embate teórico acerca do reconhecimento por parte do sistema escravista de 

qualquer traço de humanidade no sujeito escravizado é emblemático entre historiadoras (es) e 

antropólogas (es) e não cabe aqui recuperar os variados pontos de vista. O que as 

circunstâncias permitem suscitar a partir do levantamento do estado da arte é a teoria presente 

nos pensamentos de Robert Slenes, Melville Herskovits e Arthur Ramos de que a constituição 

da família de escravizadas (os) revelava uma adaptação às adversidades do cativeiro, sendo 

seus significados uma estratégia de sobrevivência, das quais se poderia observar a “flor” na 

senzala, isto é, esperanças e recordações criadas pelas (os) escravizadas (os) a partir de sua 

experiência e de sua herança cultural.  
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Para Slenes (1999) o ponto nevrálgico dessas ideias é o reconhecimento da família 

cativa como sendo promotora a um só tempo de abalo e arrimo para o escravismo. O que me 

interessa nessa discussão, em particular, é compreender em que momento o processo de 

desaculturação forçada fora subvertido por aspectos de humanidade que invalidam a hipótese 

de alguns pensadores em torno de uma “consciência cativa”, o que alimentou a negação da 

natureza da (o) negra (o), tendo como resultado a criação do racismo científico no século 

XIX, o qual está no DNA da genealogia do racismo brasileiro.  

Por ora, chamo a atenção para a percepção de que a tentativa das (os) escravizadas (os) 

de humanizar as condições de vida se mostram presentes já na constituição da família ou na 

ocasião do crime. Sobre este último, é a fuga ou a formação dos quilombos que mais me 

interessam.  

É emblemático pensar que, de acordo com a morfologia realizada por historiadoras 

(es), o número de escravizadas (os) que fugiam é menor que 3% dos mais de 1.200 

inventários que a capitania do Rio de Janeiro e de Taubaté registravam (FLORENTINO; 

AMANTINO, 2012, p. 263), dado este já utilizado para compor versões possíveis de que a 

resistência através da fuga para os quilombos era insignificante quando cotejada aos quase 14 

mil sujeitos escravizados que foram classificados pela fonte. Embora insignificante 

economicamente, percebemos hoje como o peso simbólico deste gesto foi e continua sendo 

incendiário.  

Se desconsiderarmos a sempre possível manipulação dos dados que poderiam registrar 

para mais ou para menos o inventário dessas fugas, para atender os interesses de quem 

financiava o documento, e aceitando de antemão que a irrisória quantidade de fugas das 

fazendas para os quilombos sequer balançava com as pilastras do sistema escravocrata, ainda 

assim seria preciso considerar outras modalidades de fugas.  

A fuga com propósito definitivo de saída da fazenda e do sistema foi chamada de 

“fugas-rompimento” pelos mesmos autores (ibidem., p. 263.), as quais são as mais letais 

porque, não sendo bem sucedidas, as punições com a recaptura poderiam variar de 200 

chibatadas até a execução do sujeito. Muito mais frequentes que estas são as fugas 

denominadas “ausências-temporárias”, as quais ocorriam, por exemplo, quando o sujeito 

escondia-se em fazendas vizinhas por um tempo determinado, movido “pelo impacto do 

desembarque nas Américas, do humor do cativo ou da natureza do trabalho a ele demandado, 

quando não da vontade explicita de mudar de senhor” (ibid., p. 264). Outro tipo de fuga são as 

chamadas de “petits marronages”, mais encadeadas por indivíduos do que por grupos de 
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escravizadas (os), modalidade essa que alguns autores chamam de “fugas-reivindicativas” ou 

“escapadelas”, pois: “muitas vezes seu objetivo final era tão somente obter pequenas 

conquistas tendentes a alargar a autonomia do escravo na escravidão” (Ibid., p.263). 

Um novo panorama se abre a partir da ampliação das modalidades de fuga encontradas 

naquele contexto para pensar nas reações do sujeito escravizado. As condições cruéis que lhes 

eram impostas, como o tratamento indigno conferido pelo senhor, o cerceamento de seus 

prazeres, a separação geográfica daqueles por quem nutria sentimento, dentre outras formas 

de tornar cativo o escravizado, demonstra que a fuga não se restringia ao rompimento com o 

cativeiro, tampouco a um engajamento em combater o Sistema.  

Compreendo as recorrentes retiradas, sejam elas definitivas ou não, como um gesto 

necessariamente político20 , mas com propósito imediato fixado nas demandas relativas à 

autonomia, à gestão de seu tempo, à autosuficiência, às relações sociais e ao regozijo físico e 

emocional. Para Florentino, essas demandas não guardam relação com esta política a que me 

refiro: “Aspirava-se a ser livre, por certo, mas o conteúdo dessa liberdade remetia ao ideal de 

reprodução de um campesinato mais ou menos independente, ou de trabalhadores que 

pudessem controlar parcialmente seu tempo e suas atividades” (BEKLES, 1991, p.372). O 

historiador capixaba preconiza ainda que “semelhante elaboração demandava tempo, 

sobretudo o tempo de se aculturar, de vivenciar na carne e na alma a pedagogia que aos 

poucos transformava cativo – isto é, prisioneiro – em escravo” (Ibid, 1991, P. 266). 

Diante desse panorama, a questão a ser feita é: o ensejo de reproduzir-se material e 

culturalmente dentro do sistema escravocrata, sendo escravizada (o), significava a aceitação 

do processo de aculturação? A aposta aqui é que o pessoal é político e o político é também 

pessoal. Ora, quem pode afirmar que o escravizado bêbado, por exemplo, não praticava, em 

alguma medida, a fuga através da continuada embriaguez?  

Assim, interpreto que, alguns casos apontados pelas fontes como “fuga-

reivindicatória”, não tinha como finalidade primeira o combate às estruturas que alicerçavam 

o sistema. Ao invés disso, a busca obstinada era por melhores condições de vida, por 

pequenos prazeres capazes de fazer esquecer ainda que por frações de instantes, aquela 

                                                           
20A minha compreensão do que é política tem embasamento inicial nas teses do filósofo italiano Antônio 
Gramsci (1981-1937). Para Gramsci (2000b, p.21) existia a “pequena política”, a política do dia a dia que se 
apresenta costumeiramente na vida de todos nós; e os processos políticos que conformam a “grande política” 
através da conquista de uma unidade político-ideológica das classes subalternas. Quando acredito ser 
essencialmente política as recorrentes retiradas das (os) escravizadas (os), estou pensando na “pequena política”, 
defendendo em polaridade com o autor que esse é o meio pelo qual as (os) cidadãs (os) agem e formam a sua 
consciência.  
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realidade. Esse conjunto de atitudes subversivas que compunham a resistência cotidiana, 

quando sistematizados e analisados em sua inteireza, indicam a persistência das (os) 

escravizadas (os) em se reproduzir como humanas (os). Tal aspecto revela por si só a 

fragilidade do sistema escravista que tinha como condição sine qua non a relação comercial 

do homo economicus com a propriedade, o sujeito escravizado na condição de bem 

semovente. 

Logo, é de aceitação das (os) historiadoras (os) que as ações de resistência do sujeito 

escravizado, sejam elas de caráter micro, sejam elas de caráter macro, não tinham o suporte 

motivacional de destruição do Sistema escravista (o que historiadoras (es) marxistas 

depreciam, defendendo uma ausência de consciência de classe), mas percebe-se aqui que a 

insistência de se reproduzir enquanto humano – fazendo uso de seu corpo, aptidões 

intelectuais e sua subjetividade – em recusa à condição de bem semovente, foi primordial para 

desmantelar os cânones da escravidão.  

É, portanto, a infatigável persistência do sujeito escravizado, em torno daquilo que lhe 

toca a humanidade, um elemento que fragiliza a estrutura, ou seja, não promove a 

continuidade do projeto de aculturação, a qual demandaria a assimilação de valores, costumes, 

crenças, hábitos, etc. O que ocorre é o contrário disso: empenham-se na busca de qualquer 

fragmento de autonomia e liberdade para assim exercer o seu próprio modo de ser e estar.   

Uma situação narrada pelo historiador Manolo Florentino e pela historiadora Márcia 

Amantino, em “Uma morfologia dos quilombos nas Américas – Séculos XVI a XIX”, ilustra 

esses dizeres ao narrar a recaptura de um grupo de escravizadas (os) que depois de fugir de 

suas respectivas fazendas foram encontrados (as) por uma expedição que as (os) cercam 

obrigando-as (os) a se render.  Sem muitas alternativas, decidem enviar uma nota por escrito 

com uma proposta de paz, estabelecendo os termos pelos quais retornariam voluntariamente 

ao cativeiro. Dentre outras coisas pediam melhores condições de trabalho, oportunidade de 

cultivar gêneros alimentícios e de comercializá-los, além do direito de “brincar, folgar e 

cantar” (ibid., p. 273). 

Os meus olhos brilham sempre que me deparo com essa passagem, pois, a despeito 

dos requisitos feitos pelos fugitivos serem considerados inverossímeis, no interior do regime 

escravista, a ousadia para expressar o ensejo absurdo apenas demonstra que o sujeito 

escravizado não havia internalizado para si a representação coisificada que a sociedade 

escravista, muito insistentemente, vinha construindo sobre ela (e). 
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Feitas estas preliminares considerações acerca do sujeito escravizado como um ser 

pensante, com características humanas, isto é, como sujeito da história social do Brasil, posso 

avançar com mais solidez nos acontecimentos que abrangem o recorte temporal delimitado 

nesta pesquisa, o período de 1931 a 1988, em que a produção historiográfica colaborou para 

enterrar de vez com a noção de uma escravidão brasileira branda ou benigna, período que 

também concentra movimentos expressivos de resistência cultural negra no pós-Abolição, a 

qual reverbera inequivocamente na luta dos territórios quilombolas da atualidade. 

Como já foi assinalado por outras (os) autoras (es) 21 , os grupos que hoje são 

considerados remanescentes de comunidades de quilombos se constituíram a partir de uma 

grande diversidade de processos, que incluem as fugas com ocupação de terras livres e 

geralmente isoladas, mas também as heranças, doações, recebimento de terras como 

pagamento de serviços prestados ao Estado, a simples permanência nas terras que ocupavam e 

cultivavam no interior das grandes propriedades, bem como a compra de terras, tanto durante 

a vigência do sistema escravocrata quanto após a sua extinção. 

O termo remanescente de quilombo é também definido de forma ampliada e enfatiza 

os elementos identidade e território. Com efeito, o termo em questão indica: "a situação 

presente dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos e é utilizado para designar 

um legado, uma herança cultural e material que lhe confere uma referência presencial no 

sentimento de ser e pertencer a um lugar específico"(GARCIA, 1997). Uma denominação 

também articulada por várias (os) autoras (es)22seria a de "terras de preto", ou "território 

negro", que enfatizam a sua condição de coletividades camponesa, definida pelo 

compartilhamento de um território e de uma identidade. Dito isto, rediscutir e recaracterizar o 

conceito de quilombo através da passagem de reduto de fugitivos à territórios discursivos, 

relaciona identidade e questões de poder, que juntos compõem o motor dessa pesquisa. 

O principal aspecto a ser considerado nos quilombos históricos, nos movimentos de 

resistência negra e na territorialidade quilombola, postula-se em torno da insistente 

humanidade do ser escravizado (MOURA, 1987), igualmente negada nos diferentes 

contextos, tempos e espaços. Antes de associar o protagonismo desses agentes ao processo de 

Abolição, ao republicanismo ou à abertura democrática, ressalto a necessidade antropológica 

de se fazer gente que aparece nos três grupos. Isso quer dizer que não é porque a escravidão 

                                                           
21ALMEIDA, A.W. "Os quilombos e as novas etnias" In: LEITÃO (org.) Direitos Territoriais das Comunidades 
Negras Rurais. São Paulo: Instituto Socioambiental, 1999.  
GUSMÃO, N.M. "Os Direitos dos Remanescentes de Quilombos" Cultura Vozes, no 6. São Paulo: Vozes, 
nov/dez de 1995. 
22Ver Almeida (op.cit.), Gusmão (op.cit.), ANDRADE (1988) e MARIN (1995). 
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vicejou no Brasil por quase 400 anos – quatro vezes mais do que a experiência do trabalho 

livre – que esta realidade condicionou, via de regra, mentalidades cativas. 

A sempre permanente luta pela conquista dessas liberdades aponta para a efetivação da 

cidadania através do direito à terra e ao território no campo e na cidade, direitos esses que 

ofuscam privilégios históricos sustentados pelo centralismo, patrimonialismo e pelo 

latifúndio, o que gerou e gera exclusão, desumanidade e segregação do acesso à terra desde o 

Império à República. Não custa reforçar que a terra representa para os grupos negros rurais e 

urbanos a primeira conquista e também o impulso inicial para a aquisição dos demais direitos, 

assegurando o pão e, consequentemente, a dignidade, garantindo mais do que a sobrevivência, 

a (sobre) vivência material e simbólica.  

 
1. A resistência negra na segunda metade do século XX 

 
1.1 De 1931 a 1964: 
 

Eu vivia, eu acho que todos nós pretos vivíamos 

dentro de uma sociedade dual e onde as situações 

mais importantes não eram, não são, não 

correspondem à nossa realidade. Nunca fazemos 

parte da história do Brasil, das coisas importantes 

que aconteceram no Brasil. Somos sempre os que 

contribuíram para cultura: a cozinha, a dança, o 

futebol. 

 (NASCIMENTO, op., cit., p 02) 

 
No que tange a questão racial em torno da negritude, a segunda metade do século XX 

no Brasil foi um período sintomático para o tensionamento da imagem de sujeitos negros, que 

fora forjada pela mentalidade colonizadora enquanto corpo assujeitado às agruras da 

escravidão.  

Antes disso, mobilizações diretas e indiretas nas artes e, principalmente, na imprensa 

negra já chamavam a atenção da sociedade para a visibilidade da (o) negra (o) no Brasil, 

gerando questionamentos e denúncias em torno do abandono do Estado após a Abolição. 

Sobre os jornais da “imprensa negra”, eles eram constituídos por organizações como grêmios, 

clubes ou associações que surgiram em algumas regiões do país desde o final do século XIX. 

O historiador Petrônio Domingues lista algumas destas organizações: 
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Em São Paulo, apareceram o Club 13 de Maio dos Homens Pretos (1902), o Centro 
Literário dos Homens de Cor (1903), a Sociedade Propugnadora 13 de Maio (1906), 
o Centro Cultural Henrique Dias (1908), a Sociedade União Cívica dos Homens de 
Cor (1915), a Associação Protetora dos Brasileiros Pretos (1917); no Rio de Janeiro, 
o Centro da Federação dos Homens de Cor; em Pelotas/RG, a Sociedade Progresso 
da Raça Africana (1891); em Lages/SC, o Centro Cívico Cruz e Souza (1918). Em 
São Paulo, a agremiação negra mais antiga desse período foi o Clube 28 de 
Setembro, constituído em 1897. As maiores delas foram o Grupo Dramático e 
Recreativo Kosmos e o Centro Cívico Palmares, fundados em 1908 e 1926, 
respectivamente. (DOMINGUES, 2007:103) 
 
 

Dito isto, chamo a atenção para dois períodos específicos, 1931-1964 e 1964-1988, 

nos quais experimentamos dois períodos de experiência democrática, mesmo que 

embrionárias, seguidas de terrorismos estatais com a restrição das liberdades esvaziando os 

movimentos, mas com expressivas ações de embate direto com vistas ao reestabelecimento da 

democracia, composto por manifestações culturais, políticas e estéticas que afrontavam o 

modus operandi racista até então naturalizado.  

Podemos entender através da afirmação de lideranças, como Joel Rufino dos Santos e 

Amilcar Pereira, que a criação da Frente Nacional Brasileira (FNB), no Estado de São Paulo, 

em 1931, está diretamente associada à “imprensa negra” e à criação do Centro Cívico 

Palmares, criado em 1926.23 Inicialmente, o Centro cujo nome homenageava o quilombo do 

século XVII tinha como propósito a construção de uma biblioteca cooperativa para a 

comunidade negra, mas a organização logo progrediu e passou a organizar encontros e 

conferências sobre questões da negritude e de amplo interesse. Um dos seus legados mais 

notáveis foi a derrubada de um decreto que proibia homens negros a ingressarem na Guarda 

Civil do Estado de São Paulo. O Centro Cívico Palmares, através de seus representantes, 

conseguiu convencer o governador Júlio Prestes a suspender o decreto, conseguindo também 

que ele derrubasse uma proibição similar que impedia crianças negras de participarem de uma 

competição patrocinada pelo Serviço Sanitário de São Paulo para encontrar o bebê mais 

“robusto”.   

A primeira liderança do Centro Cívico Palmares foi Arlindo Vieira dos Santos, que 

também viria a ser o primeiro presidente da FNB. Além da liderança, grande parte dos 

participantes destas duas organizações eram os mesmos, de modo que alguns de seus 

militantes propunham uma ligação direta entre as organizações. José Correia Leite, um dos 

                                                           
23 Em 1925, O Clarim d’Alvorada clamava pela criação do Congresso da Mocidade dos Homens de Côr, “um 
grande partido político composto exclusivamente de homens de côr”. Esses apelos não produziram resultados 
imediatos, mas sem dúvida foram parte do impulso subjacente à fundação, em 1926, do Centro Cívico Palmares 
(ANDREWS, 1998:227) 
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fundadores da FNB, descreve as justificativas para a criação desta ligação no contexto 

histórico da década de 1930:  

 

1929 tinha sido o ano de uma recessão muito grande e as consequências na situação 
do negro foram graves (...) Então, o movimento político fez a gente ir esmorecendo 
a idéia da realização do Congresso [da Mocidade Negra naquele ano]. O Getúlio 
perdeu as eleições e veio a Revolução de 1930. Aí foi uma fase que a gente pode 
distinguir o movimento negro antes de 1930 e depois de 1930. Este tomou outra 
feição. O negro, por intuição ou qualquer coisa, na Praça da Sé se reunia em grupos 
e as discussões eram calorosas. Estava sempre à frente o Isaltino Veiga dos Santos, o 
que mais agitava os grupos. Foi um sujeito que lutou muito. Sem ele não teria 
existido a Frente Negra Brasileira. Em 1930 não se tinha a ideia do nome, mas 
estava-se discutindo de como o negro poderia participar. Não se queria ficar 
marginalizado na transformação que se esperava. Havia um contentamento de 
ver aquelas famílias de escravagistas apeadas do poder. Era claro que na 
transformação tudo ia mudar. O negro sentia isso. (LEITE, 1992, p. 91) [grifos 
meus]  

  

 Diante desse cenário e de um racismo que se apresentava de forma exacerbada 

presente em forma de anúncio em muitos periódicos: “Precisa-se de empregado, mas não 

queremos de cor”, um dos objetivos, tanto da FNB, quanto do Centro Cívico Palmares, era a 

busca por uma atuação política e a apresentação de pautas do movimento à sociedade e aos 

poderes públicos. Essa busca apresenta elementos comuns aos propósitos dos grêmios, clubes 

e associações que surgiram no início do século, indicando a continuidade de um movimento 

que tomava corpo.  

 A materialização desse intento, que já havia se iniciado com o Centro Cívico 

Palmares na ocasião do impedimento do decreto, ganha maiores proporções em 1932 quando 

os militantes da FNB, em reunião com o então presidente Getúlio Vargas, conseguem que 

cidadãos negros sejam contratados para a Guarda Civil. Nas palavras do sociólogo Ahyas 

Siss:  

 
A Frente Negra Brasileira (FNB) (...) obteve algumas conquistas sociais importantes 
como, por exemplo, a inclusão de afro-brasileiros nos quadros da Guarda Civil de 
São Paulo, antiga aspiração dos negros paulistas. O corpo administrativo da Guarda 
Civil de São Paulo era composta, na sua maioria, por imigrantes e negavam a 
admissão de afro-brasileiros aos quadros dessa instituição. Recebidos em delegação 
pelo então Presidente da República, Sr. Getúlio Vargas, os representantes da FNB 
apelaram ao Presidente no sentido de ser oferecido aos afro-brasileiros, igualdade de 
acesso àquela instituição. 
Vargas então ordenou à Guarda o imediato alistamento de 200 recrutas 
afrobrasileiros. Nos anos 30, cerca de 500 afro-brasileiros ingressaram nos quadros 
dessa instituição, com um deles chegando a ocupar o posto de coronel. (SISS, 2003, 
p. 09) 
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 Nos próximos cinco anos, a FNB se expandiria para estes estados: Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia, tornando-se a maior 

expressão do movimento negro da época, seja em razão da sua presença em vários estados da 

nação, seja em razão do grande número de adeptos conquistados no período de 1931 a 1937, 

que, segundo os escritos de Amilcar Araújo Pereira, embasado nos documentos da época, 

variavam de 40 mil a 200 mil sócios.  

Os pesquisadores Amauri Mendes Pereira (2008) e Petrônio Domingues (2007) 

identificam três diferentes fases do movimento negro brasileiro: a primeira teria início no 

começo do século XX até o Golpe do Estado Novo, em 1937; a segunda, inicia-se no processo 

de redemocratização, aproximadamente em 1940, até o Golpe militar de 1964; e a terceira, o 

movimento negro contemporâneo, que surge na década de 1970 ganhando vulto após o 

processo de abertura política em 1974.  

O ápice dessa primeira fase, sem dúvidas, foi a criação e consolidação da Frente Negra 

Brasileira como força política no território nacional. A FNB desenvolveu um significativo 

trabalho socioeducativo e cultural: escola, grupo musical e teatral, time de futebol, 

departamento jurídico e, na área da saúde, prestou atendimento médico e odontológico. 

Oferecia curso de formação política, de artes e ofícios, além de ter sido responsável pela 

publicação do periódico “A Voz da Raça” (1933-1937). Tais feitos fortaleceram a sua 

transformação em partido político em 1936. 

A sua tendência enquanto organização e como partido político, bem como a de suas 

organizações, era declaradamente nacionalista, com estrutura que lembrava a de agremiações 

de inclinação fascista, como a Ação Integralista Brasileira (AIB). Sua principal liderança foi 

Arlindo Veiga dos Santos que exaltava publicamente o governo do italiano Benedito 

Mussolini (1883-1945), na Itália, e de Adolfo Hitler (1889-1945), na Alemanha. O jornal A 

Voz da Raça, mantinha em destaque, no cabeçalho, a frase “Deus, Pátria, Raça e Família”, 

diferenciando-se do principal lema integralista apenas no termo “Raça”.  

Já o movimento negro brasileiro se caracterizava nessa primeira fase mais como 

“assimilacionista”, buscando a inclusão do negro na sociedade. Assim, tendo seu dirigente 

Arlindo Veiga dos Santos ligado ao Movimento Patrianovista, de orientação de direita, e José 

Correia Leite, mais filiado ao pensamento socialista, ocorreram dissidências na FNB, como o 

afastamento de Correia Leite da organização, durante a aprovação de seus estatutos. 

Com a implantação da ditadura do “Estado Novo” em 1937 por Getúlio Vargas, a 

FNB e todas as outras organizações políticas do país foram extintas, e o movimento negro, 



42 
 

que vinha se consolidando no âmbito nacional e dando continuidade à luta de seus 

antepassados, foi diluído e enfraquecido.   

Sobre a FNB ainda resta dizer que é através dela que a discussão pública sobre os 

quilombos no Brasil se inicia através da iniciativa de um dos membros da Frente, o ator e 

economista Abdias Nascimento que iniciou ali as suas experiências de luta em torno da 

questão negra. Em suas palavras, por estar servindo o exército na época e o regulamento 

disciplinar desta instância proibir qualquer participação em atividades sociais e políticas, ele 

não teve engajamento expressivo nas ações da organização, participando de modo mais 

“simbólico e espiritual” (trecho do depoimento de Abdias Nascimento, publicado no livro 

Memórias do Exílio, Lisboa: Arcádia, 1976). Entretanto, foram as discussões ali iniciadas que 

levaram Abdias Nascimento e outros jovens negros a realizarem o I Congresso Afro-

Campineiro, embrião do I Congresso do Negro Brasileiro, realizado pelo Teatro Experimental 

do Negro em 1950. Também é através do TEN que a pauta quilombola se difunde nos anos 40 

e 50 com a publicação do Jornal Quilombo. 

No final dos anos 1940, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO) patrocina um conjunto de pesquisas sobre as relações raciais no 

Brasil, em continuidade com a agenda antirracista implementada pela mesma Organização, 

sob a motivação do genocídio racista da Segunda Guerra Mundial. O objetivo do projeto era 

“determinar os fatores econômicos, sociais, políticos, culturais e psicológicos favoráveis ou 

desfavoráveis à existência de relações harmoniosas entre raças e grupos étnicos” (MAIO, 

1997, p. 17). Tinha o Brasil como laboratório sócioantropológico, aquilo que consideraram 

ser o ambiente adequado a uma promissora experiência de miscigenação e assimilação. 

Participaram desse projeto os sociólogos brasileiros Florestan Fernandes e Oracy Nogueira e 

o francês Roger Bastide. Concluído o exame, os resultados alcançados geram frustração das 

expectativas iniciais da própria UNESCO que, ao projetar uma visão idílica do Brasil, não 

considerou a possibilidade de haver violências objetivas e subjetivas no famigerado “encontro 

das raças”, fruto do processo de colonização, de miscigenação, de aculturação e de 

assimilação. Assim, passa a reconhecer, portanto, a existência de preconceito e discriminação 

racial no país.  

Em 13 de Outubro de 1944, no estado do Rio de Janeiro, é fundado o Teatro 

Experimental do Negro (TEN)24, idealizado pelo economista e ator Abdias Nascimento com a 

                                                           
24 NASCIMENTO, Abdias do. Teatro experimental do negro: trajetória e reflexões. Estud. av.,  São Paulo ,  v. 
18, n. 50, p. 209-224,  Abril, 2004 . Disponível em: 
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proposta de reabilitar e valorizar socialmente a herança cultural, a identidade e a dignidade da 

(o) afrobrasileira (o) por meio da educação, da cultura e da arte. Nesse contexto, o que 

identificamos hoje como o mito da democracia racial25 era recebido naquela época, sobretudo 

pela branquitude26, como um atestado de que não havia racismo no Brasil, qualificando casos 

de discriminação como casos individuais, já que, seguindo essa premissa, brancas (os) e 

negras (os) viviam harmoniosamente.  

Contestando a falaciosa ideia de que os problemas raciais eram fruto de invenção 

artificial das “gentes de cor”, o Teatro Experimental do Negro justifica sua existência. Era 

inconteste que as companhias não gostavam de colocar o negro em cena, e, quando o faziam, 

era representando moleques gaiatos ou segurando bandeja, ou se a peça exigia uma (um) 

negra (o) nobre, solucionavam a demanda com a (o) branca (o) pintada (o) de negra (o), 

revelando aí o racismo implícito que tem origem na construção da (o) negra (o) como sujeito 

fadado ao trabalho braçal, com ausência de capacidade emocional, do ímpeto dramático e da 

força lírica.  

Com o apoio de amigas (os) e intelectuais brasileiras (os), o TEN consegue 

emprestado os salões e o restaurante da Sede da União Nacional dos Estudantes (UNE), 

utilizando-o no período noturno depois de encerrada as atividades da entidade estudantil. A 

educação ali era exercida de modo alternativo tendo as peças teatrais como principal material 

pedagógico para as aulas de iniciação cultural e alfabetização, o que colabora para a 

construção da identidade negra ao mesmo tempo em que viabiliza a formação de elenco 

próprio.  

Em sua estréia, no teatro Municipal do Rio de Janeiro, a 08 de maio de 1944, o TEN 

composto por grupo amador de intérpretes, quase todas (os) desconhecidas (os), causa boa 

receptividade na montagem da peça “O Imperador Jones”, do dramaturgo norte-americano 

Eugene O Neill (1888-1953) com tradução de Ricardo Werneck, desafiando a descrença do 

                                                                                                                                                                                     
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142004000100019&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em  02 Julho de 2019.  
25 Atribui-se a Gilberto Freyre a criação do conceito de “democracia racial”, que consistia na ideia da construção 
mítica de uma sociedade sem preconceitos e discriminações raciais, considerando, inclusive, a escravidão no 
Brasil mais humana e suportável pela ausência dessa linha de cor. Defendo aqui que a repercussão dessas ideias 
teria como principal efeito o impedimento da possibilidade de construção de uma consciência racial por parte das 
(os) negras (os). Para Guimarães (2001) a releitura antropológica atual do “mito da democracia racial” nada mais 
é, pois, que uma tentativa de restabelecer, no plano teórico, a especificidade das relações raciais brasileiras, 
mormente a contradição entre suas normas e práticas.  
26Segundo estudos compilados no livro: “Branquitude – Estudos sobre a Identidade Branca no Brasil”, escrito 
por Tânia M. P. Müller e Lourenço Cardoso, a branquitude significa “pertença étnico-racial atribuída ao branco. 
Podemos entendê-la como o lugar mais elevado da hierarquia racial, um poder de classificar os outros como não 
brancos, que, dessa forma, significa ser menos do que ele. O ser-branco se expressa na corporeidade, a brancura, 
e vai além do fenótipo. Ser branco consiste em ser proprietário de privilégios raciais simbólicos e materiais. 
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meio intelectual acerca da capacidade dramatúrgica da (o) negra (o) brasileira (o). Em 

sequência, realiza a montagem de peças como Othello (1946), O moleque sonhador (1946), 

Todos os Filhos de Deus tem Asas (1946), Terras do Sem Fim (1947), Aruanda (1948), 

Caligula (1949) 27, Rapsódia Negra (1952), O filho pródigo (1953), Perdoa por Me Traíres 

(1957) 28, dentre outras, contribuindo para a formação de uma importante geração de atrizes e 

atores negras (os) para teatro, cinema e televisão, da qual fazem parte Ruth de Souza (1930-

2019), Haroldo Costa, Léa Garcia e José Maria Monteiro (1923-2010).  

Com base nas dissidências do TEN, surgem algumas companhias de teatro e dança 

criadas por ex-participantes: o Grupo dos Novos, em 1949, liderado por Haroldo Costa, mais 

tarde transformado no Teatro Folclórico Brasileiro e, em seguida, no Balé Brasiliana; o Teatro 

Popular Brasileiro, fundado em 1950, pelo ator Solano Trindade (1908-1974); e o Balé 

Folclórico Mercedes Baptista, criado em 1953, pela coreógrafa Mercedes Baptista (1921-

2014). 

Paralelamente à atividade teatral, o TEN propõe a reflexão e o debate em torno de 

temas ligados à cultura afrobrasileira e promove uma série de encontros, que detalho mais 

abaixo. Funda ainda o Instituto Nacional do Negro, em 1949, e o departamento de estudos e 

pesquisas do TEN. Em 1964, é criado o Curso de Introdução ao Teatro Negro e às Artes 

Negras. Em 1966, já no período da ditadura militar, o TEN é impedido pelo Ministério das 

Relações Exteriores de se apresentar no 1º Festival de Arte Negra, no Senegal, com a 

peça Além do Rio – uma adaptação de Medeia, de Eurípides (484- 406 a.C.), feita por 

Agostinho Olavo. O espetáculo foi considerado pelas autoridades como não representativo da 

cultura brasileira. 

Para Abdias Nascimento, “o Teatro Experimental do Negro é um processo, a negritude 

é um processo”. O TEN existiria, portanto, como uma ponte ligando o torpor que o 

envolveram e o seu completo despertar para a consciência racial29. 

Como desdobramento do Teatro Experimental do Negro, em 09 de dezembro de 1948, 

surge o Jornal Carioca Quilombo, também fundado pelo mesmo Abdias Nascimento com o 

objetivo de abordar – a vida, problemas e aspirações do Negro no Brasil e no Mundo, 

                                                           
27 Montagem do texto do filósofo argelino Albert Camus (1913-1960), o espetáculo não conseguiu os recursos 
para ser encenado, tendo apenas uma apresentação do 1º ato feita para o autor, quando de sua visita ao Brasil, em 
1949. 
28 Escrita pelo dramaturgo Nelson Rodrigues, a peça foi exibida em 1957, com atuação de Abdias e do próprio 
Nelson Rodrigues. 
29 NASCIMENTO, Abdias do. Teatro experimental do negro: trajetória e reflexões. Estudos Avançados. São 
Paulo, USP, vol.18, n.50, jan.-br. 2004. pp. 209-224. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142004000100019 >. Acesso em: 25 set. 
2010. 
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inspirado pelo “imperativo da organização social da gente de cor” (NASCIMENTO, 1949, 

p.11). O jornal teve 10 edições, sendo primeiramente mensal e mais tarde quinzenal, e contou 

com a colaboração de intelectuais renomados como Gilberto Freire, Artur Ramos e Guerreiro 

Ramos que escreviam com regularidade para o veículo. Seu público alvo era a população 

negra visto que o objetivo, tal como indica o nome, era retomar a antiga luta de libertação do 

negro, inaugurada no Brasil pelos heróis de Palmares. Para alcançar esse intento, Quilombo 

propunha-se a lutar pela conscientização dos negros e pelos seus direitos na sociedade, através 

de artigos e de matérias que denunciavam as formas de discriminação racial, mas também 

através da divulgação de aspectos culturais e das manifestações artísticas negras.  

No que diz respeito a manifestações partidárias, não deixava claro quaisquer 

preferências, posicionando-se apenas favorável à valorização e ao apoio de candidatos negros, 

independentemente de partidos, no pleito de 1950, nas assembléias legislativas, no Congresso 

e no Senado. Outra ação pioneira que merece destaque é a abertura do espaço à voz das 

mulheres com a coluna “Fala Mulher”. O jornal se extinguiu em 1950, em sua décima edição, 

devido às dificuldades financeiras que impediram sua continuidade. 

Além disso, desde a década de 1950, Congressos Regionais, Nacionais e 

Internacionais despontam no cenário político e acadêmico, com o objetivo de promover uma 

reflexão feita por afrobrasileiras (os) e afroamericanas (os), e sobre estas (es), com a 

finalidade de superar entraves e barreiras políticas, culturais, econômicas e religiosas impostas 

pelos colonizadores e ainda mantidas, os quais contaram com o apoio e o engajamento do 

Teatro Experimental do Negro, como a 1ª Reunião da Convenção Nacional do Negro, em 

1945; o 1º Congresso do Negro Brasileiro, em 1950; o Primeiro Congresso Nacional do 

Negro realizado em Porto Alegre no ano de 1958; e o 2º Congresso de Cultura Negra das 

Américas, realizado na cidade de Panamá no período de 12 a 21 de março de 1980, com o 

tema “A Identidade Cultural do Negro nas Américas”, onde Abdias Nascimento apresentou 

sua tese do Quilombismo, a qual inaugura um novo papel político do termo histórico 

quilombo, associando o “quilombismo” a toda forma de resistência física e cultural da 

população negra. 

O movimento saliente dos sujeitos à frente dessas ações (agentes de transformação da 

História, por assim dizer, dada a sua potência de construir outras narrativas, fontes, memórias 

e então, a reelaboração da identidade negra) promove no nível simbólico uma processual 

ruptura daquela representação deturpada no período pós-Abolição. É a partir daí que se torna 

possível a criação de indicadores sociais para a constituição de políticas públicas, com vistas a 
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reparar a discriminação racial que nunca cessou desde a entrada da (o) primeira (o) africana 

(o) traficada (o) para essas terras. Todavia, não sendo a história composta exclusivamente de 

acontecimentos que gestam a progressão dos fatos, o tempo teleológico ou uma linearidade 

estagnada, os movimentos de resistência negra, que, a essa altura, já haviam se instalado em 

diversos estados do país, foram sendo objeto de um terror cotidiano após a instalação da 

Ditadura Militar, em 1964.    

Essas ações que, se continuadas, poderiam culminar no reconhecimento, na afirmação 

e no desenvolvimento da população negra no Brasil, afrouxando a desigualdade racial e 

fortalecendo a Democracia, foram perdendo o fôlego. Em razão das ações do TEN e de sua 

militância pessoal, Abdias Nascimento teve seu nome incluído em vários inquéritos militares 

e optou por afastar-se da direção e se auto exilar nos Estados Unidos30. Felizmente, tal 

repressão não foi o bastante para enterrar a resistência negra que ganhou novo fôlego a partir 

dos anos setenta, com movimentos de negros como o Grêmio Recreativo de Arte Negra, o 

Instituto de Pesquisa e Cultura Negra (IPCN), o movimento Black Rio, e o Movimento Negro 

Unificado (MNU), os quais exploro adiante. 

Não por acaso, foi também a partir do ano de 1970 que os militares se atentaram para 

o risco que o Movimento Negro apresentava para os ideais do Regime, começando então uma 

série de repressões políticas aos movimentos culturais e prisões/perseguições de suas 

lideranças31, com a justificativa de que se tratava de pessoas prejudiciais à ordem e à política 

social porque, conforme documento do acervo da Comissão Nacional da Verdade, estes 

movimentos e associações culturais tinham “pretensões de criar no Brasil um clima de luta 

racial entre brancos e pretos” 32. 

Segundo a Comissão da Verdade de São Paulo, 41 líderes negros morreram ou 

desapareceram depois de supostas ações militares no período de 1964 a 1980. A Comissão da 

Verdade Nacional (CNV), até a presente data, não divulgou dados pontuais sobre as vítimas 

negras da Ditadura nos demais estados. Pesquisadores vinculados ao MNU33  confirmam, 

porém, que guerrilheiros e dirigentes negros lutaram no Araguaia, mas sequer são 
                                                           
30Os relatos contidos no livro “Histórias do Movimento Negro no Brasil” (org. PEREIRA, ALBERTI, 2007) 
demonstram que o movimento negro americano tem grande influência entre os afrobrasileiros e nas suas ações, 
principalmente a partir de 1970, quando passaram a ter acesso às músicas que chegavam, aos discos, às festas, e 
de modo marcante ao cabelo Black, sendo difícil encontrar algum negro brasileiro que não conhecia James 
Brown ou que não se vestia à moda do negro americano. Apesar disso, no ato de fundação de vários grupos, 
como o Ilê Aiyê, a escolha referencial foi buscada em África. 
31Para saber mais sobre como a Ditadura espionou os movimentos contra o racismo, com agentes infiltrados e 
perseguições, consultar a dissertação de mestrado de Lucas Pedretti Lima intitulada “Bailes soul, ditadura e 
violência nos subúrbios cariocas na década de 1970”.  
32Arquivo Nacional, BR_RJANRIO_CNV_0_VDH_00092_000522_2015_14. 
33 Ver Dojival Vieira, editor da Agência de Informação Multiétnica (Afropress). 
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mencionados nos livros didáticos e seu nome não intitula monumentos públicos, 

permanecendo no limbo da história. A conseqüência perigosa é que essa lacuna histórica 

alimente nas próximas gerações a ideia de que a luta contra a Ditadura foi travada unicamente 

por brancos.  

 

1.2 De 1970 a 1988: 
 

A um mundo que oferece ao homem negro 

pobreza, miséria e trabalho, felicidade é a única 

palavra subversiva.  

(autoria desconhecida) 

 
Segundo Frantz Fanon em “Os Condenados da Terra”, o mundo colonizado é um 

mundo dividido em compartimentos. No caso do Brasil, esse mundo cindido em dois 

perpetua-se ainda na atualidade através da Colonialidade do Poder do Saber e do Ser, pois 

desde a invasão dos portugueses, em 1.500, no litoral sul da Bahia, existem taxativamente em 

nossas terras os lugares do colono e do colonizado:  

 

A cidade do colono é uma cidade sólida, toda de pedra e ferro. É uma cidade 
iluminada, asfaltada, onde os caixotes do lixo regurgitam de sobras desconhecidas, 
jamais vistas, nem mesmo sondadas. Os pés do colono nunca estão à mostra, salvo 
talvez no mar, mas nunca ninguém está bastante próximo deles. Pés protegidos por 
calçados fortes, enquanto que as ruas de suas cidades são limpas, lisas, sem buracos, 
sem eixos. A cidade do colono é uma cidade saciada, indolente, cujo centro está 
permanentemente repleto de boas coisas.  A cidade do colono é uma cidade de 
brancos, de estrangeiros (...) (FANON, 1968, p.27) 

A cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade indígena, a cidade negra, a Medina, 
a reserva, é um lugar mal afamado, povoado de homens mal afamados. Aí se nasce 
não importa onde, não importa como. Morre-se não importa onde, não importa de 
quê. É um mundo sem intervalos, onde os homens estão uns sobre os outros, as 
casas umas sobre as outras. A cidade do colonizado é uma cidade faminta, faminta 
de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade 
acocorada, uma cidade ajoelhada, uma cidade acuada. É uma cidade de negros, uma 
cidade de árabes. (Ibid., p. 29) 

Esses lugares de pedra e cal, como sabemos, não encontram fim último em sua 

materialidade funcional, eles são co-participantes do processo de formação das identidades do 

sujeito. As paredes, o piso, as janelas, as portas, a disposição dos móveis ou a ausência deles, 

as cores, a decoração, as plantas, os enfeites de geladeira e até os panos de prato enfeitados 

com frases bíblicas ou com desenhos da natureza, dispostos sobre o fogão ou em cima da 

geladeira, preenche intersubjetivamente o vivente desse lar. Esse apanhado de coisas emana 
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qualquer sensação, sentimento ou emoção com força para amalgamar o Ser, que, por estar em 

constante criação, criar-se-á também através desse punhadinho de signos, na medida em que 

constrói com eles uma ação.  

Defendendo essa máxima, podemos mensurar, à título de reflexão, as influências 

intersubjetivas desses lugares físicos e imateriais que co-participaram do processo de 

formação do sujeito colonizado no Brasil, e mais especificamente, da população negra. 

Necessário sublimar que independentemente da postura ideológica das (os) chefes de estado 

que geriram a Nação até o momento presente, todas (os) incentivaram a permanência da 

divisão racial dos espaços, seja por conivência passiva, seja por endosso ativo, porque o 

problema colonial excede em muito as análises marxistas que se limitam às divergências de 

classe. O problema colonial gesta-se na criação de espécies de mulheres e homens diferentes, 

a (o) colona (o) e a (o) colonizada (o), em que a (o) primeira (o) é representada (o) no 

imaginário social como menos humana (o) que a (o) segunda (o). Por tudo isso, a 

subalternidade e a desumanização são regras postas pelo sistema dominante para a população 

negra no Brasil. Entretanto, desde o primeiro navio traficado para essas terras, até os dias 

atuais, a condição de colonizada (o) em muitas (os) não penetrou na mente, em vista disso 

afirmamos que o primeiro quilombo surgiu nos navios negreiros. 

Veremos que nem mesmo no período do dito “Milagre Econômico Brasileiro”, em que 

o Estado cresceu exponencialmente em termos de Produto Interno Bruto - PIB, a população 

negra foi beneficiada com melhores condições de vida e sobrevivência.  

Segundo Carlos Giannazi, em “A doutrina de segurança nacional e o milagre 

econômico (1969-1973)” (2013), o chamado milagre econômico ocorreu no Brasil entre 1969 

e 1973, através de uma tríplice aliança formada pelo casamento entre o estado militar, as 

multinacionais e o empresariado nacional. Tal fenômeno fez o país crescer exponencialmente 

cerca de 10% ao ano, atingindo, em 1973, uma marca recorde do Produto Interno Bruto (PIB), 

que aumentou 14%. O avanço trouxe também uma forte queda de inflação, caindo 25,5% para 

15,6% no período, segundo medição do Índice Geral de Preço (IGP), Instituição responsável 

pelos estudos na época. Os avanços foram acompanhados de modificações nas relações 

capitalistas em todos os níveis. A indústria instalada nos grandes centros, principalmente no 

Centro-Sul do país, produzia de tudo: de arroz e fubá a móveis, computadores, refinarias, 

aeronáutica, maquinaria pesada, extração de minerais, indústria bélica etc. A indústria cultural 

explodiu e a cultura de massas surgiu com proeminência. Com isso, observou-se um maior 



49 
 

controle do estado e da mídia e, também, uma nova consciência no que diz respeito à 

exploração econômica. 

Foi a população já qualificada, porém, com cursos superiores, técnicos e 

especializações, que preencheram as vagas de trabalho criadas com o novo cenário e puderam 

experimentar uma mobilidade social. Aquelas (es) que não tiveram acesso aos estudos foram 

excluídas (os) da partilha do bolo do Milagre 34 . Desnecessário dizer que esse grupo é 

majoritariamente a população negra, a qual aumentava considerável e principalmente no 

ambiente urbano com o fenômeno da favelização. É também esse o contexto que aprofundará 

a presença massiva de corpos negros em ocupações subalternizadas no mercado de trabalho, 

como a limpeza urbana, os serviços domésticos, os correios, a segurança, os transportes 

urbanos, etc. 

Passado o período de núpcias para esse grupo seleto, o Milagre Econômico desvela um 

boom de desigualdade35, pois para que o plano de crescimento tivesse êxito, os militares 

optaram por conter os salários, barrando o reajuste da remuneração pela inflação, levando a 

(o) trabalhadora (or) brasileira (o) ao empobrecimento devido ao arrocho salarial, o que 

aliviou os custos dos empresários e causou a redução da inflação. Não obstante, a persistência 

dos economistas, que faziam parte do regime e apostavam no crescimento a qualquer custo, 

levou o país a continuar se endividando, mesmo com a crise do Petróleo de 1973. O saldo 

dessa aposta que inclui a criação e a expansão de empresas estatais, como a usina hidrelétrica 

de Itaipu, foi novamente descarregado nas costas da (o) trabalhadora (o), deixando uma dívida 

externa exorbitante que representava em 1984, no final do regime, 54% do PIB, quase quatro 

vezes maior do que na época em que tomaram o poder, em 1964, quando o valor da dívida era 

de 15,7% do PIB.  

Embora toda a classe trabalhadora brasileira tenha que assumir aquilo que o jargão 

econômico diz ser uma “herança maldita” dos militares, é indiscutível que o aparelhamento 

do nosso parque industrial feito pelo regime, como o do ABC paulista, tenha possibilitado 

alguma ascensão da classe trabalhadora especializada com a oferta de empregos. O que vale 

mais uma vez ressaltar é que, se houveram proveitos, estes foram exclusividade de 

trabalhadoras (es) que tiveram acesso a direitos civis como a vida, a igualdade, a liberdade, a 

                                                           
34Em alusão a frase “Primeiro temos de fazer o bolo crescer para depois dividi-lo” proferida pelo então ministro 
da Fazenda do governo Medice, Antonio Delfim Neto. 
35Em 1960, antes da ditadura, o índice de Gini, utilizado para medir a concentração de renda, estava em 0,54 (o 
coeficiente de Gini vai de 0 a 1, quanto mais perto de 1, mais desigual) e pulou para 0,63 em 1977. Os 
economistas foram unânimes em dizer que os empresários e a classe média que possuía maior nível de instrução 
foram beneficiados em detrimento da parte mais pobre da população. 
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segurança e a propriedade e, por conseguinte, puderam gozar de direitos sociais como a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança e 

etc., o que em tempos de celebração da falsa democracia racial, estando ainda vigente o AI-5, 

não era definitivamente a realidade da (o) negra (o) no Brasil.  

Com todas as circunstâncias do contexto político e econômico colaborando para a 

morte física do sujeito negro (negação de direitos e de acesso à mobilidade social), e também 

para as mortes simbólicas (quando esse corpo é expulso para os confins do não-Ser, sendo, 

subsumido, ignorado, invisibilizado), o que sobra para esse sujeito é incorporar o pensamento 

supremacista branco, levando-o ao encarceramento mental, ou lutar insistentemente contra o 

monstro hediondo da escravidão enquanto processo mental de assujeitamento. Os 

movimentos heterogêneos que apareceram no cenário nacional ao longo da década de 70, 

protagonizados pela e para a população negra, não deixam dúvidas sobre qual dessas 

manifestações sentimentais prevaleceu.   

Se de um lado acumulavam acontecimentos sórdidos envolvendo a continuidade do 

genocídio da população negra, atos discriminatórios, tortura e o aprofundamento de negras e 

negros na base da pirâmide social, de outro lado, os acontecimentos internacionais, em torno 

da reivindicação e da emancipação da negritude de África e das Diásporas36 espalhadas pelo 

mundo, inspiravam a organização e a movimentação de grupos negros no Brasil. A luta pelos 

direitos civis nos Estados Unidos e as Guerras de libertação dos povos africanos de língua 

portuguesa influenciam as negras e negros de São Paulo a fundarem, em 1972, o Centro de 

Cultura e Arte Negra – CECAN. A instituição atuou em prol da criação de uma identidade 

étnica, a fim de recuperar os valores culturais do povo negro por meio da mobilização e, 

simultaneamente, do resgate da história e da cultura, sendo a primeira atividade retomada a do 

teatro negro.  

Em 1974, o já prestigiado Clube Renascença que, desde 1951, era considerado reduto 

da cultura negra, local pensado para que as famílias negras pudessem se reunir e se divertir 

numa harmoniosa convivência social e cultural, inaugura seus bailes-soul com as famosas 
                                                           
36 “Diáspora é uma palavra de origem grega que significa ‘dispersão’. Designando de início, principalmente o 
movimento espontâneo dos judeus pelo mundo, hoje se aplica também à desagregação que, compulsoriamente, 
por força do tráfico de escravos, espalhou negros africanos por todos os continentes. A Diáspora Africana  
compreende  dois  momentos  principais.  O  primeiro,  gerado  pelo  comércio  escravo, ocasionou a dispersão 
de povos africanos tanto através do Atlântico quanto através do oceano Índico e do mar Vermelho, 
caracterizando um verdadeiro genocídio, a partir do século XV – quando talvez mais de 10milhões de indivíduos 
foram levados, por traficantes europeus, principalmente para as Américas. O segundo momento ocorre a partir 
do século XX, com a imigração, sobretudo para a Europa, em direção às antigas metrópoles  coloniais.  O  termo  
‘Diáspora’  serve  também  para  designar,  por  extensão  de  sentido,  os descendentes  de  africanos  nas  
Américas  e  na  Europa e  o  rico  patrimônio  cultural  que  construíram.” (LOPES, 2004, p.236) 
 



51 
 

Noites do Shaft (evento que era realizado sempre aos domingos, inspirado em um seriado 

norte-americano cujo personagem principal era um policial negro). O “Rena”, como era 

popularmente conhecido, ficou sendo o ponto de encontro da turma que articulou o 

Movimento Negro do Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano de 1974, o Centro de Estudos da 

Cultura Negra no Brasil (SECNEB – de Salvador), com a colaboração do Museu de Arte 

Moderna, realizou as Semanas Afrobrasileiras, no período que se estendeu de 30 de maio a 23 

de junho, com a exposição de danças rituais Nagô, de música sacra, popular e erudita 

afrobrasileira. Tudo isso acompanhado de seminário e palestras, com a presença de seis mil 

pessoas vindas de diferentes bairros e camadas sociais do Rio.  

Já era o meio da década dos anos 70, quando a Academia finalmente reconhece a 

população afrobrasileira e suas idiossincrasias como passíveis de estudos. Assim, na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), o grupo de trabalho André Rebouças realiza a 

primeira semana de estudos sobre a (o) negra (o) na formação social brasileira, reunindo 

professores (as), especialistas e pesquisadoras (es) das mais diferentes áreas em torno da 

questão negra.  

Em 08 de dezembro desse mesmo ano, 1975, um grupo de compositores, sambistas e 

pessoas ligadas ao samba, sob a liderança de Antônio Candeia Filho, fundam o grêmio 

recreativo de arte negra e a Escola de Samba Quilombo. Transcrevo abaixo a carta de sua 

formação, ressaltando, a partir das diretrizes básicas de fundação, que a agremiação não nasce 

apenas como uma escola de samba, mas como um centro de cultura negra que se sustenta na 

tradição, na criatividade, na ancestralidade e na incessante busca da liberdade da irmandade 

ali reunida a fim de resistir e (re)-existir à desumanização em processo, afirmando a 

subjetividade de todas nós, negras e negros como seres plenamente humanos: 

 

“Estou chegando... 

Venho com fé, Respeito, mitos e tradições. Trago um canto negro. Busco a 
liberdade. Não admito moldes. As forças contrárias são muitas. Não faz mal... Meus 
pés estão no chão. Tenho certeza da vitória. Minhas portas estão abertas. Entre com 
cuidado. Aqui todos podem colaborar. Ninguém pode imperar. Teoria deixa de lado. 
Dou vazão à riqueza de um mundo ideal. A sabedoria é meu sustentáculo. O amor é 
meu princípio. A imaginação é minha bandeira.  

Não sou radical. Pretendo, apenas, salvaguardar o que resta de uma cultura. Gritarei 
bem alto, explicando um sistema que cala vozes importantes e permite que outras, 
totalmente alheias, falem quando bem entendam. Sou franco-atirador. Não almejo 
títulos. Não almejo glórias. Faço questão de não virar academia. Tampouco palácio. 
Não atribua a meu nome o desgastado sufixo “ao”. Nada de forjadas e mal feitas 
especulações literárias. Deixo os complexos temas à observação dos verdadeiros 
intelectuais. Eu sou povo. Basta de complicações. Extraio o belo das coisas simples 
que me seduzem.  
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Quero sair pelas ruas dos subúrbios com minhas baianas rendadas, sambando sem 
parar. Com minha comissão de frente digna de respeito. Intimamente ligado às 
minhas origens. Artistas plásticos, figurinistas, coreógrafos, departamentos culturais, 
profissionais, não me incomodem, por favor. Sintetizo um mundo mágico. “Estou 
chegando...” (GONZALEZ, HASENBALG, 1982, p.29) 

 

Sobre 1975, é ainda importante ressaltar que é fundado no Rio de Janeiro o Instituto de 

Pesquisa e Cultura Negra, o IPCN, considerado como uma Escola de Formação Política, a 

qual contava com a historiadora e militante Lélia Gonzales na Assessoria Política. 

O ano de 1976 é marcado pelo Movimento Black Rio, ritmo musical que desde os 

anos 1971 era reconhecido como “coisa de preto”, mas somente aqui toma proporções 

oficiais, reunindo no Rio de Janeiro pessoas das mais variadas localidades interessadas nesse 

tipo de som. Cerca de 300 bailes aconteciam todos os finais de semana, recebendo cerca de 

1.500 pessoas por noite, como aconteceu no extinto Astória Futebol Clube, no bairro do 

Catumbi, comandado por Oseás Moura dos Santos, mais conhecido como Mister Funky 

Santos, também autor do livro “1976 – Movimento Black Rio”.  O Movimento Black Rio, a 

partir dessa forte projeção, apresenta alternativas para a população negra viver e não mais 

sobreviver, uma vez que esse mesmo ambiente passava a ser o ambiente de trabalho, de lazer, 

de espiritualidade, de afetos, de encontros e, por isso mesmo, de fortalecimento político. O 

movimento se torna ainda mais sólido no ano seguinte, com o lançamento do LP Maria 

Fumaça, da Banda Black Rio, aclamado pelos críticos da época como aquele álbum que havia 

tornado a música negra universal, misturando funk, soul, jazz, samba e forró.  

Não por acaso, foi também em 1976 que se iniciaram os contatos entre Rio e SP em 

torno da fundação de um movimento negro organizado. Após esse primeiro encontro, outros 

muitos se dariam entre São Paulo, Rio Claro, São Carlos, etc. Tantas discussões resultaram 

em uma pauta fundamental: a criação de um movimento negro de caráter nacional. Foi assim 

que se construiu as bases do Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial, o 

MNU, cuja criação efetiva aconteceu em junho de 1978, em São Paulo. 

Em 07 de julho desse ano, o MNU chama o primeiro ato público contra o racismo no 

Viaduto do Chá, em São Paulo, para protestar contra dois acontecimentos: a tortura seguida 

de assassinato do jovem feirante negro Robson Silveira da Luz, em 28 de abril, em 

Guaianazes, bairro da região da Grande São Paulo; e o impedimento de quatro garotos de 

entrarem para o time de voleibol no Clube de Regatas Tietê, simplesmente, por serem negros. 

A carta convocatória para o ato público contra o racismo, abaixo reproduzida, é também o 
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primeiro documento que relata como se deu a criação do então denominado Movimento 

Negro Unificado Contra a Discriminação Racial:  

 

Nós, Entidades Negras, reunidas no Centro de Cultura e Arte Negra no dia 18 de 
junho, resolvemos criar um Movimento no sentido de defender a comunidade afro-
brasileira contra a secular exploração racial e desrespeito humano a que a é 
submetida. 
Não podemos mais calar. A discriminação racial é um fato marcante na sociedade 
brasileira, que barra o desenvolvimento da comunidade afro-brasileira, destrói a 
alma do homem negro e sua capacidade de realização como ser humano.  
O Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial foi criado para que os 
direitos dos homens negros sejam respeitados. Como primeira atividade, este 
Movimento realizará um Ato Público contra o Racismo, no dia 7 de julho às 18,30 
horas, no Viaduto do Chá. Seu objetivo será protestar contra os últimos 
acontecimentos discriminatórios contra negros, amplamente divulgados pela 
Imprensa. 
No dia 28 de abril, numa delegacia de Guaianazes, mais um negro foi morto por 
causa das torturas policiais. Este negro era Robson Silveira da Luz, trabalhador, 
casado e pai de filhos. No Clube de Regatas Tietê, quatro garotos foram barrados do 
time infantil de voleibol pelo fato de serem negros. O diretor do Clube deu 
entrevistas nas quais afirma as suas atitudes racistas, tal a confiança de que não será 
punido no seu ato.  
Nós também sabemos que os processos desses casos não darão em nada. Como 
todos os outros casos de discriminação racial, serão apenas mais dois processos 
abafados e arquivados pelas autoridades deste país, embora um dos casos tenha a 
agravante da tortura e consequente morte de um cidadão. 
Mas o Ato Público Contra o Racismo marcará fundo nosso repúdio e convidamos a 
todos os setores democráticos que lutam contra o desrespeito e as injustiças aos 
direitos humanos, a engrossarem fileiras com a comunidade afro-brasileira nesse ato 
contra o racismo. 
Fazemos um convite especial a todas as entidades negras do país, a ampliarem nosso 
movimento. As entidades negras devem desempenhar o seu papel histórico em 
defesa da comunidade afro-brasileira; e, lembramos, quem silencia consente. 
Não podemos mais aceitar as condições em que vive o homem negro, sendo 
discriminado da vida social do país, vivendo no desemprego, subemprego e nas 
favelas. Não podemos mais consentir que o negro sofra as perseguições constantes 
da polícia, sem dar uma resposta.  
TODOS AO ATO PÚBLICO CONTRA O RACISMO. CONTRA A 
DISCRIMINAÇÃO RACIAL. CONTRA A OPRESSÃO POLICIAL. PELO 
FORTALECIMENTO E UNIÃO DAS ENTIDADES AFRO-BRASILEIRAS.  
(GONZALEZ, HASENBALG, 1982, p.43-51) 
 

Paradoxalmente, o que resta dizer de uma década ainda marcada por censuras, 

perseguições e restrição de liberdades, é que os anos 70 são também uma década de negras 

(os) em movimento. Além das conquistas objetivas, resultado de muita luta e afrontamento, 

como a instituição do dia 20 de Novembro como o dia Nacional da Consciência Negra, no 

final dos anos 197037, e uma reportagem decisiva no Jornegro para a demolição do mito da 

                                                           
37 Desde o final dos anos 70, as comemorações do dia 13 de Maio são execradas pelo Movimento Negro que a 
transformou no Dia Nacional da Denúncia Contra o Racismo, para chamar a atenção da sociedade para o fato de 
que a abolição legal da escravidão não garantiu condições reais de participação para a população negra no Brasil. 
Assim, o dia 20 de Novembro é instituído como o Dia Nacional da Consciência Negra, rememorando a morte de 
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democracia racial, os movimentos de negros e o Movimento Negro Unificado existiram para 

fomentar discussões em torno da reparação social, da representatividade, da inclusão, da 

permanência e do reconhecimento da (o) negra (o) na Sociedade, em última análise, existiram 

para impedir que as pessoas negras deixassem de sonhar. 

Os anos 80 entram para a história com o selo de “década perdida”. Uma breve imersão 

pelas expressões artísticas e culturais da época oferecem uma experiência de pretérito 

imperfeito, ausência de futuro e incertezas do presente. A mídia impressa, por sua vez, denota 

um jogo de forças entre o novo e o velho. Suas causas? A dualidade de Caos e Ordem, 

Esperança e Insegurança, Mobilização e Conservação trazem percepções sensoriais com força 

de resposta. O caos vem do “espectro que rondava a Europa”, o qual culminou na Guerra Fria 

e na ordem a todo custo da Ditadura Militar; a esperança vem da eleição de Tancredo Neves 

em janeiro de 1985, e a insegurança vem de sua precoce morte em Abril do mesmo ano; a 

mobilização se expressa com os movimentos grevistas38 e com o movimento das “Diretas Já” 
39, já a conservação fica por conta da velha política e do modus operandi da Ditadura Militar 

com a figura de José Sarney40, que havia sido eleito vice-presidente de Tancredo Neves e 

assumiu a presidência após o falecimento deste.  

Desnecessário dizer que o cenário da economia brasileira, ao longo dos anos 80, 

esteve diretamente relacionado com a herança dos anos 70. O Brasil enfrentou um maior 

endividamento externo, o capital multinacional avançou no País, a desigualdade social atingiu 

seu recorde, a distribuição de renda piorou e aumentou a concentração da propriedade rural 

(segundo dados censitários, 35% de todas as famílias e 41% de todos os indivíduos (53,2 

milhões de brasileiros na época) viviam em condições de pobreza). Além disso, houve um 

descontrole da inflação apavorando, sobretudo, as classes desfavorecidas, e a queda dos 

investimentos alarmando as classes altas.  

Em 05 de outubro de 1988, após longos debates na Assembléia Constituinte que 

duraram mais de 19 meses, a sétima Constituição do país e a sexta da República foi 

                                                                                                                                                                                     
Zumbi dos Palmares, escolhido como símbolo à opressão racial, pois para os ativistas, “Zumbi vive ainda, pois a 
luta não acabou”.  
38 O movimento grevista dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo, iniciado em 1978, chega com ainda mais 
força nos anos 80, aglutinando desde coveiros até os metalúrgicos, professores, bancários, químicos, 
aeronáuticos, portuários, canavieiros, funcionários públicos e mais de mil categorias. Em 1985, os trabalhadores 
grevistas são contabilizados em seis milhões em mais de 15 mil greves, momento sintomático de lutas operárias 
na história do Brasil. 
39 Movimento civil que reivindicava as eleições presidenciais no Brasil através da proposta de Emenda 
Constitucional Dante de Oliveira, que foi negada pelo Congresso posteriormente. 
40Sarney havia apoiado a ditadura, fora senador pela ARENA, presidente do PDS e principal articulador da 
derrota da emenda Dante de Oliveira. 
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promulgada, com 245 artigos e mais de 1,6 mil dispositivos. Essa recebe o apelido de 

Constituição Cidadã, pois estabelece o sistema presidencialista de governo, com voto direto; o 

fortalecimento do judiciário; o internacionalismo estatal e nacionalismo econômico; e o 

assistencialismo social, com ampliação dos direitos das (os) trabalhadoras (es). Por tudo isso, 

torna-se um marco dos direitos das (os) cidadãs (os) por garantir liberdades civis e demarcar 

os direitos do Estado.  

Ainda em 1988, o Movimento Negro Unificado rememora outro marco sintomático 

para a história do país. É o ano do centenário da Abolição e, enquanto Programas de TV 

comemoram a dita liberdade com frases de efeito, e o Congresso Nacional inaugura moedas 

comemorativas com o rosto de uma mulher, um homem e uma criança negra, o MNU 

engrossa o tom afirmando que sem a criação de condições para que a população negra 

pudesse ter uma inserção mais digna na sociedade, não há o que comemorar, pois a exclusão 

da (o) negro (o) do processo social continua. 

Prova disso é que mesmo estando o país vivendo um momento inédito de elaboração 

do documento constituinte, o qual se caracterizava por ser amplamente democrático e liberal, 

a população negra, que representava cerca de 40% da sociedade brasileira na década de 1980, 

segundo dados do IBGE, foi mencionada apenas no inciso 42 do artigo 5º, com o 

enquadramento do racismo como crime inafiançável e imprescritível. A reflexão que fica é se 

toda aquela movimentação de negras (os) observada nas artes, na Academia, nos periódicos e 

nos protestos de rua, que busquei aqui brevemente apresentar, pautou apenas o direito penal.  

O Movimento Negro Organizado, atento à necessidade de se organizar para participar 

ativamente da construção da Carta, realizou nos dias 26 e 27 de agosto de 1986, em Brasília 

(DF), a Convenção Nacional “O negro e a Constituinte”. De tal situação, foi elaborado um 

documento direcionado ao Congresso Nacional com uma série de reivindicações que incidiam 

diretamente ou indiretamente na população negra. A reivindicação mais arguta foi a 

criminalização do racismo, de fato atendida pelos parlamentares constituintes. Outras 

reivindicações que o movimento apresentou foram: a necessidade de estatização do sistema de 

saúde, a descriminalização do aborto, o estabelecimento de atividades produtivas e 

remuneradas às (aos) presas (os), a unificação das polícias civil e militar, além da inclusão do 

ensino de História da África no currículo escolar.  
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Depois de enviado o documento, a falta de representatividade de negras (os) no 

Congresso41 salientou a urgência de uma bancada negra para o fortalecimento do capital 

político (a qual naquele momento contava apenas com quatro parlamentares: Paulo Paim 

(PT/RS), Edmilson Valentim (PCdoB/RJ), Carlos Alberto Caó (PDT/RJ) e Benedita da 

Silva42  (PT/RJ)), de modo a impedir que as demandas da população negra se diluíssem 

naquilo que foi considerado pautas universais, como, por exemplo, no caso da educação, a 

Constituição previu que o ensino valorizasse todos os povos, sem frisar o povo negro e 

indígena. 

Algumas das repercussões sincrônicas e diacrônicas da descontinuidade dos 

Movimentos de afirmação e reconhecimento da população negra podem ser observadas no 

estudo do Atlas da Violência 43 , o qual revela, desde seus primeiros levantamentos, a 

desigualdade racial ou seu aprofundamento. Em sua mais recente versão, disponibilizada no 

primeiro semestre de 2019, o gráfico 5.1, o qual reproduzo abaixo, descreve a intensificação 

da desigualdade de letalidade racial no Brasil.  

 
GRÁFICO 1 
 
Taxas de homicídio de negros e de não negros a cada 100 mil habitantes dentro destes 
grupos populacionais – Brasil (2007 – 2017) 

                                                           
41A Câmara dos Deputados contava apenas com 11 congressistas negros em um universo de 559, segundo dados 
apresentados na pesquisa de Thula Pires, disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rdp/v9n2/2179-8966-rdp-09-
02-1054.pdf> Acesso em 12/09/2019  
42- Benedita da Silva, em 1979, filiou-se com entusiasmo na criação do Partido dos Trabalhadores, pois via ali a 
oportunidade das mulheres, negras e pobres lutarem de forma organizada por direitos. Em 1982, já articulada 
com os movimentos de mulher, negro e comunitário, foi eleita a primeira vereadora do PT e também a primeira 
mulher negra a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. A eleição para 
deputada federal, em 1986, foi o reconhecimento do trabalho em defesa da mulher, da igualdade racial, da 
trabalhadora doméstica, das minorias, dos direitos humanos e das comunidades faveladas. Assumiu o mandato, 
que também era constituinte, com a determinação de incluir na nova Constituição democrática os direitos desses 
segmentos discriminados. 
43 O Atlas da Violência retrata a evolução dos homicídios no Brasil, é organizada pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), com perfil dos homicídios 
por Unidade da Federação. O documento apresentado em 2019 foi elaborado com base nos dados de 2017 do 
Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS) e revela a escalada da violência no 
Brasil desde 1980, a evolução nas unidades federativas na última década, as mortes violentas com causa 
indeterminada, assim como a violência contra públicos específicos. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/12/atlas-2019> Acesso em 25/07/2019.  
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Fonte: Os dados de homicídios provenientes do MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade – 
SIM. Observação: O número de Negros foi obtido somando pardos e pretos, enquanto o de não negras se deu 
pela soma dos bancos, amarelos e indígenas, todos os ignorados não entram nas contas. Elaboração Diest/Ipea e 
FBSP 

 

Segundo o levantamento, no período de uma década (2007 a 2017), a taxa de 

homicídios de negras (os) cresceu 33,1%, já a de não negras (os) apresentou crescimento de 

3,3%. Isso significa que, analisando apenas a variação no último ano, enquanto a taxa de 

mortes de não-negras (os) apresentou relativa estabilidade, com redução de 0,3%, a de negras 

(os) cresceu 7,2%. Para um panorama mais aproximado, falemos em números inteiros. 

Apenas em 2017, os dados revelam que 35.783 (trinta e cinco mil setecentos e oitenta três) 

jovens foram assassinados no Brasil. Dentre as vítimas dos homicídios, 27.016 (vinte e sete 

mil e dezesseis) corpos eram de sujeitos negros, o que representa 75,5% do total. (definidos 

no estudo como a soma de pessoas pretas (os) ou pardas (os), segundo a classificação do 

IBGE, utilizada também pelo SIM).  

Como compreender essa realidade em que de um lado temos longos anos de pesquisa e 

ativismo em prol da afirmação, reconhecimento, memória e identidade do povo preto e do 

outro lado estatísticas que revelam a manutenção do genocídio desta população? A minha 

aposta é a de que se não olharmos para os impactos da colonização nas mentalidades e na 

estrutura social, não sairemos desse labirinto funesto, pois se não se muda a mentalidade, é 

mesmo possível mudar algo? Por tudo isso, a resistência política, enquanto postulado da 

resistência epistemológica, é mais um aspecto a explorar na pesquisa de campo. 
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1.3 - Movimento quilombola no século XX 
 

Quilombo é um termo quimbundo que quer dizer 

“união”, esse nome já diz tudo, não temos o que 

discutir, pois é pan-africanismo puro, sendo 

verdadeiros território africanos. Esse foi um 

grande exemplo de reconstrução da África ou 

volta para África na diáspora.  

(Alaru Jagunjagun)  

 
Com intuito de melhor compreender a movimentação de quilombolas no século XX, 

visito entrevistas realizadas pela grande mídia, bem como por acadêmicas (os), com as 

lideranças e ativistas do movimento quilombola da atualidade, os quais já se articulavam 

desde a segunda metade do século passado para garantir a sua existência e a de seu território.  

Através desses materiais, o cenário que vai se desenhando é o de comunidades 

tradicionalmente conhecidas ou que se autodenominavam “terras de preto, de santo, 

mocambo”, dentre outras denominações, as quais são majoritariamente rurais e compostas de 

pessoas negras, mas também brancas e indígenas, que encontravam na terra a sua subsistência 

e naquele território a sua pertença. Sobre isso, é importante ressaltar que o termo “quilombo” 

é um termo próprio dos africanos bantos, mas no Brasil foi transformado conforme as 

conveniências do sistema colonial, passando a significar agrupamentos autônomos de negras e 

negros fugitivos (as), o que pode servir como pista para entender uma inicial relutância dos 

sujeitos destas comunidades em se reconhecerem quilombolas.  

 

Essa palavra quilombo não é tão conhecida, inclusive pra nós que estamos dia após 
dia envolvidos em praticamente todas as articulações, nós não sabíamos. A partir da 
década de 80, nós sabíamos que éramos de Conceição das Crioulas, sabíamos que 
somos descendentes, e aí minha avó e as pessoas mais velhas sentam pra contar 
nossa história (e é muito engraçado, pois elas fazem uma linha do tempo e chegam 
lá nas crioulas, nas primeiras que chegaram). Mas nós não sabíamos, nós não 
conhecíamos essa palavra 
quilombo. E as outras pessoas também não conheciam. Pra nós que estamos no dia-
a-dia ficou mais fácil porque a gente está sempre se encontrando, estudando. Mas 
para aquelas pessoas que não tiveram acesso às informações, realmente elas 
não conhecem e passaram a conhecer de forma antipática. (Entrevista concedida 
por MENDES, Aparecida, da Comunidade de Conceição das Crioulas, Pernambuco. 
Entrevistadora: Ana Carolina Araújo Fernandes, 2017) [grifos meus]  

 

Discutirei em outro momento como a reapropriação do termo quilombo pelas lutas de 

resistência dos movimentos negros se dará após 1988. Para agora, é importante ter em vista 
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que o termo quilombo quando do início da organização dessas comunidades não é aderido 

pelas (os) suas (eus) representantes, que certamente se relacionam com a nomenclatura a 

partir dos significantes que o colono atribuiu àquele signo (e não a sua orígem bantu, do 

umbundo kilombo), sendo naturalmente esperado por qualquer sujeito que busca afirmar-se a 

negação veemente com aquela palavra que quer associá-la (o) a uma (um) “escrava (o) 

fugitiva (o)”. 

Os relatos levantados das lideranças desses núcleos familiares reconstroem cruéis 

episódios de expropriação da terra, demonstrando que a exclusão do acesso à terra era a 

principal demanda dessas Comunidades durante a maior parte do século.  

Segundo estudos historiográficos, a habitação das terras, ao longo do período 

escravista, por núcleos familiares de pessoas pretas, são fruto do abandono dos senhores, ou 

tem a sua origem na doação das terras às (aos) negras (os) e também às (aos) santas (os) que 

as (os) negras (os) cultuavam, havendo ainda casos de habitação das terras nos locais de 

refúgios das (os) escravizadas (os) e casos em que negras (os) (escravizadas ou ex-

escravizadas) conseguiram arrecadar capital para comprar as terras. Assim, endosso de que a 

maior parte das comunidades que perderam suas terras no século XX para a grilagem, traziam 

um histórico de luta e resistência naquele território, tendo muitas delas, inclusive, os 

documentos comprobatórios de sua posse.  

A Lei de Terras de 1850, porém, que esteve vigente até 1964, fundamentava essas 

expropriações. Promulgada sob as lentes de um capitalismo cada vez mais mercantil, a 

chamada Lei 604 passa por cima dessa condição e, compreendendo a terra agora como um 

potencial que deveria ser explorado ao máximo a fim de contribuir com a economia nacional, 

estabelece que as chamadas “terras devolutas” passariam a ser obtidas somente por meio de 

compra junto ao governo. Essa lei, ao passo que transforma a terra em mercadoria, garante a 

sua posse exclusivamente aos antigos latifundiários e minimiza ainda mais as possibilidades 

de africanas (os) e afrodescendentes sobreviverem.  

 

A comunidade dos Amaros sofreu um processo de expropriação de seu território, ao 
longo dos anos de 1940 a 1980, em função de continuadas pressões realizadas por 
fazendeiros residentes na área, de maneira que os descendentes de Amaro Pereira 
foram, aos poucos, migrando das terras. Atualmente, há uma família morando na 
região, constituída por uma mulher descendente direta de Amaro, seu marido e seus 
filhos – que vivem em uma residência - e sua sogra, residente em outra casa. O 
espaço físico correspondente às casas, uma pequena roça de milho e abacaxi, 
algumas árvores frutíferas e dois galinheiros é de três hectares, dos quais a família 
possui apenas a posse, não havendo registro formal de propriedade da terra. (MELO, 
2005, p. 31) 
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Ao acessar a entrevista de lideranças quilombolas instalados no mesmo território há 

mais de 200 anos, como é o caso da Comunidade de Amaros44, avento que a trajetória de 

resistência e luta daquele grupo envolve conflitos acirrados com fazendeiros, empresários e o 

próprio Estado, além de, certamente, o extermínio covarde de vários membros. Isto porque, a 

Lei de Terras de 1850 será alterada pelo Estatuto da Terra de 1964, o qual, em tese, tinha duas 

metas: a execução de uma reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura. Entretanto, na 

prática, somente a segunda meta recebeu atenção do governo com pacotes de investimento 

estatal com foco principalmente no latifúndio e na monocultura. O incentivo 

desenvolvimentista, voltado para o mercado, e a especulação de terras acentuou o conflito 

fundiário e a disputa por terras em todo país. Como alvo desses conflitos, muitas comunidades 

quilombolas perderam parte significativa de seus territórios desencadeados em processos 

bárbaros de expropriação.  

Esta conjuntura perversa vai sofrer algumas alterações somente com o Artigo 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988, o 

qual após cem anos de abolição formal da escravidão reconhece o direito às terras às (aos) 

descendentes dos antigos quilombos. Essa conquista travada ao longo dos anos 70 e 80 são 

reflexos do embate direto de atores sociais dessas comunidades rurais que se mobilizaram 

localmente entre si, sem a cooperação de organizações sociais ou órgãos políticos, contando 

apenas com o apoio do Movimento Negro no tensionamento das superestruturas, como 

manifesto por Aparecida Mendes: 

 

A comunidade [Conceição das Crioulas] sempre teve a sua forma de organização, 
sempre se articulou, e aí a articulação naquele tempo se dava de outra forma porque 
não tínhamos nem apoio de parceiros externos e o que tinha de externo era 
interferência mesmo. O poder político, executivo e de polícia mesmo sempre era 
contra os quilombolas. Mas o nosso povo sempre se organizava entre si e partiam 
muitas vezes pra luta, pra luta mesmo, e aí se destacava a fitura, que é a capoeira, e 
também a forte união e a forte parceria com os povos indígenas. E por isso que 
Conceição das Crioulas tem hoje 
nos seus traços, nos traços das pessoas dali, a mistura dos povos indígenas com o 
povo negro. Isso não significa dizer que o território deixa de ser quilombola, pois 
isso também vem desde o início da história. (Entrevista concedida por MENDES, 

                                                           
44  Segundo dados do CEDEFES A comunidade quilombola dos Amaros está localizada no município de 
Paracatu, região Noroeste de Minas Gerais Eram cerca de 400 moradores, constituindo aproximadamente 10 
famílias quilombolas oriundas da Fazenda dos Amaros, originalmente chamada de Fazenda Pituba. Atualmente, 
apenas uma família quilombola reside no local. O restante de seus descendentes, expulsos da terra ao longo dos 
anos, reside no bairro de Paracatuzinho, na periferia de Paracatu. Trabalham com artesanato, prestação de 
serviços urbanos, na lavoura e na mineração. A sobrevivência da única família dos Amaros, que permanece nas 
terras tradicionais, está ameaçada, em decorrência das atividades mineradoras – extração de ouro e prata. Grande 
área de cerrado já foi desmatada. Para outras informações, ver tese de doutorado de Paulo Sérgio Moreira da 
Silva, intitulada “Benditos Amaros – Remanescentes quilombolas de Paracatu: Memórias, lutas e práticas 
culturais (1940 – 2004)”, disponível em: https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16299/1/t.pdf 
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Aparecida, da Comunidade de Conceição das Crioulas, Pernambuco. Entrevistadora: 
Ana Carolina Araújo Fernandes, 2017). 

 

Ao passo que tais conflitos tornam-se públicos através, principalmente, dos periódicos 

da época, ativistas dos movimentos campesinos e outras organizações vinculadas à luta pela 

reforma agrária oferecem reforço a estas comunidades, passando a se articular conjuntamente, 

realizando denúncias das situações de violência e do desrespeito aos direitos fundiários dessas 

comunidades. É importante ressaltar que esses movimentos campesinos já vinham se 

articulando com expressividade, a fim de empreender uma grande mobilização pela 

visibilidade da questão das comunidades negras rurais, terras de pretos e mocambos em 

diversos estados do país. É, portanto, a partir da luta pela terra que o movimento quilombola 

irá se organizar no século XX, fruto das articulações nas e entre as comunidades quilombolas 

e campesinas vinculadas à luta pela reforma agrária, em que, para além do fortalecimento de 

organizações em âmbito local ou estadual, as comunidades passam a estabelecer articulações 

nacionais.  

É nesse contexto que, no ano de 1995, começa a ser pensada na realização da Marcha 

Zumbi dos Palmares, a primeira organização nacional de quilombos do Brasil, a CONAQ45.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45 Sobre criação da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – a 
CONAQ, bem como o contexto histórico de sua fundação e os principais atores deste feito, abordo na página 184 
desta dissertação. 
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CAPÍTULO 2. Brotar da terra, se organizar, se reterritorializar 
 

 
Foto 03: Dona Sebastiana e os retratos de seus pais. Foto de Ana Carolina Araújo Fernandes. 

 

 Neste capítulo, através de uma sutil modelagem no entorno das falas de Dona 

Sebastiana, busco reconstituir a sua trajetória de vida iniciada em Bom Sucesso, onde se 

estabeleceu o primeiro núcleo quilombola chamado Carrapatos. São dos sentimentos e das 

cicatrizes ocasionadas pelas experiências acumuladas neste território ao longo da adolescência 

da menina Sebastiana que nascerá o ímpeto para as transformações que esta senhora e suas 

filhas promoveriam em suas vidas e no meio social nos próximos anos. Tendo esse evento 

como ponto de partida, discorro sobre a luta por direitos, as relações políticas e partidárias, a 

conscientização da identidade quilombola através do I Encontro das Comunidades Negras e 

Quilombola de Minas Gerais, o longo e irresponsável processo de titulação do território 

quilombola pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), dentre 

outros assuntos que permeiam a construção da subjetivação da identidade quilombola no 

interior desta família.  

Ao fazer uma rápida busca na internet com as palavras-chave “quilombo” e 

“quilombola”, um panorama considerável de pesquisas acadêmicas se abre diante de meus 

olhos, oriundas de programas de Pós-Graduação em variadas áreas do conhecimento e 

espalhadas pelos quatro cantos do país, todas elas iniciadas após o ano de 1988. Essa data, 
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portanto, serve como um marco histórico para os estudos da temática quilombola no Brasil, 

pois foi através do artigo nº 68 da ADCT que o termo quilombo foi inserido na Constituição 

Federal em um texto jurídico que confere ao Estado Nacional o reconhecimento oficial da 

existência destas comunidades e a necessidade de atender a seus direitos. De modo sucinto, o 

art. nº 68 estabelece: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 

títulos respectivos”  

 (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº 68, ADCT). 

As contribuições que o texto constitucional trouxe para a luta das comunidades 

tradicionais quilombolas acerca do reconhecimento, da visibilidade e da salvaguarda de seu 

Saber e Poder podem ser mais bem compreendidas se pensarmos que, antes de 1988, os 

quilombos eram considerados organizações criminosas, e quilombola significavam um sujeito 

à margem da lei. À luz dessas informações, justifica-se o motivo das comunidades, 

majoritariamente pretas, espalhadas por todo o país ao longo do século XX, não se declararem 

quilombolas. 

Mesmo sem tal autodenominação, Clóvis Moura, Eduardo Oliveira e Oliveira e 

Beatriz Nascimento nos deixam saber que a cosmologia dessas comunidades, seus modos e o 

pensamento circular já caracterizavam a sua localização epistêmica, em oposição aos modos 

sintéticos / coloniais como a sociedade capitalista se organizava (BISPO, 2018).  No caso dos 

Carrapatos da Tabatinga, as fontes orais construídas em conjunto, e corroboradas pelos 

estudos que compõem o estado da arte da comunidade, revelam que, mesmo sem a 

autoidentificação como quilombolas antes de 1988, tudo o que os seus membros viveram 

antes desse marco já era a história do Quilombo. 

São as memórias de Dona Sebastiana, compartilhada oralmente com pesquisadoras 

(es) sobre a vida de sua família em Bom Sucesso, nos anos finais do século XIX e início do 

XX, que me sugerem estar ali o conjunto de sentimentos e ações que motivaram o processo de 

reterritorialização do Quilombo Carrapatos no território da Tabatinga, em Bom Despacho, 

bem como a construção política da ativista que esta senhora viria a se tornar.  

Enquanto esteve viva, Dona Sebastiana foi para o Quilombo Carrapatos da Tabatinga, 

um patrimônio cultural e espiritual. A relação da matriarca com a sua fala – que era inclusive 

o principal meio de expressão e difusão de seus saberes - denota o respeito e a reverência 

encontrados nos Mestres Doma, da região da savana ao sul do Saara, os quais conheço pela 

escrita do historiador Amadou Hampâté Bâ (2010). Essa comparação é muito cara para 
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compreender a relação singular que alguns povos, sobretudo os povos de comunidades orais, 

têm com a palavra falada. É através dessa ligação do sujeito à palavra que gostaria de 

discorrer sobre o que é e como se apresenta a Memória para Dona Sebastiana.  

Nos termos de Pierre Nora (2010), pode-se dizer que Dona Sebastiana habitava a 

memória de seu povo e tinha essa memória como um ponto de partida para quaisquer tomadas 

de decisões. Ouvi-la transformando essas memórias em palavras e sons torna palpável os 

escritos do historiador francês quando este afirma que a memória é guardiã das profundezas 

do tempo e da distância temporal. 

Quando pergunto para Sandra, a terceira filha, o que Dona Sebastiana achava de 

contar a sua história para pessoas de diversos contextos nos eventos em que era convidada, a 

sua resposta aponta em direção à redenção. Entendo que, ao verbalizar para essas pessoas o 

fenômeno vivo e sempre muito atual da memória sobre os dias na fazenda de Olímpio Aguiar 

e do Capitão Henrique, e tudo o que o precedeu, ela sabia estar interferindo no passado, ao 

passo que construía naquele instante em que falava os fractais de um futuro tão sonhados 

pelos seus mais velhos, vítimas do sistema que ela denunciava.  

Assim, a história aqui construída, a partir dos sentires absolutos acessados no presente 

eterno, que é o espaço da sacralidade em que reside a memória de Dona Sebastiana e seus 

parentes, é narrada principalmente através da vontade de memória dessas Mulheres, memória 

esta que concebo tal como Nora, como o presente do passado.  

Não nego que nesse elo vivido entre o presente e o passado exista deturpações e/ou 

revitalizações do fenômeno acontecido. Assumo, em concordância com Nora, a presença 

fortemente marcada de um curto-circuito entre memória e imaginação. Entretanto, como nos 

ensinam os velhos jongueiros a cismar com as coisas do mundo, infiro que essa imaginação 

concebida pelo francês destoa da imaginação proposta por Dona Sebastiana. Entendo aqui o 

limite irretorquível da construção do pensamento afropindorâmico pelas lentes eurocêntricas, 

uma vez que estas abreviam o abismo subjetivo intrínseco ao fenômeno.  

Para o autor, o objetivo e a intencionalidade da imaginação seria a ficção, o irreal, o 

possível, o utópico, enquanto que a memória estaria voltada para a realidade interior, a 

anterioridade que constitui o marco temporal por excelência da coisa lembrada, do 

“lembrado” como tal (Ibid., p. 25). Em uma palavra, a memória estaria para a “evocação 

simples”, assim como a imaginação estaria para o “esforço de recordação” (Ibid., p. 36). 

Veremos que nos caminhos da memória percorridos por Dona Sebastiana a imaginação nesses 

termos não se aplica, chamando-nos novamente para a obrigatoriedade de ruptura com o 
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referencial monológico, quando o intento é conhecer grupos paridos no “entre”, isto é, em 

movimento inacabado do devir das fronteiras. 

Como dito antes, a ligação de Dona Sebastiana com a palavra dita foi uma experiência 

possível de ser observada por aquelas pesquisadoras mais atentas às coisas do espírito que 

tiveram o privilégio de conviver com a ancestre. As fontes audiovisuais acessadas aqui nos 

trazem apenas uma pequena fração das forças ocultas depositadas nas palavras proferidas.  

Quando nos colocamos em condição de escuta total ao assistir ao documentário “A 

filha de São Sebastião” 46, isto é, livre das amarras cartesianas, podemos ver, viver, cheirar, 

saborear e tocar a sua fala. Nesse sentido, ainda em relação àqueles povos das tradições 

africanas do Saara, Hampâté Bâ infere que “(a fala) é considerada a materialização ou a 

exteriorização das vibrações das forças” (2010, p. 08), e, portanto, nunca usada sem 

prudência. A reivindicação de outro senso cognitivo e ontológico por Bâ oferece bases para 

pensar em uma ligação permeada de sacralidade entre Dona Sebastiana e a sua palavra. Soma-

se a essa hipótese o fato de ter sido criada em uma família de tradição oral, tornando-se 

letrada somente na fase adulta, mas tendo na oralidade o principal veículo de transmissão de 

suas memórias, ideias e saberes. Ancorada a tais pressupostos, descarto de antemão que a 

imaginação quando embaraçada à memória criasse experiências radicalmente diferentes à 

realidade vivenciada sob o intento de causar no seu receptor deslumbramento, encantamento 

ou qualquer outra sensação através da contação do causo ficcional.  

Sem qualquer romantismo irresponsável, é visível no estudo junto às comunidades 

tradicionais a exigência de uma maior atenção com a palavra. Com frequência - ao narrar um 

acontecimento ou ao aconselhar uma jovem, as (os) ancestres bradam: “as palavras têm 

poder”. E de fato, elas têm. Luiz Ruffino em “Pedagogias da Encruzilhada” declara que “a 

palavra não se limita a ser veiculadora dos sentidos, a palavra é carne, é materializadora da 

vida, propiciadora dos acontecimentos” (2019, p. 09). Na mesma obra, Ki Zerbo narra que o 

chantre do Komo Dibi de Kulikoro, no Mali, cantou em um de seus poemas rituais: “A fala é 

divinamente exata, convém ser exato para com ela. A língua que falsifica a palavra vicia o 

sangue daquele que mente” (2010, p.174). Ancorada nesse referencial, enuncio a imaginação 

presente nas narrativas da memória de Dona Sebastiana mais como um dispositivo através do 

qual se possa efetivar a materialização ou a exteriorização das forças do Ser.  

Em última análise, é válido levar em consideração que Hampâté Bâ, apesar de não 

desenvolver esse raciocínio com a profundidade merecida, conjectura que nas sociedades 

                                                           
46Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=6nHORCY-EEE&t=162s>Acesso em: 11/07/2020 
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orais, a qual já constatei pertencer tanto o Quilombo Carrapatos, quanto o Carrapatos da 

Tabatinga, a função da memória é mais desenvolvida do que na sociedade moderna, onde 

registros escritos ou o Google estão sempre à mão, terceirizando o nosso exercício de lembrar 

com autenticidade (2010, p.178).  

As reflexões do sociólogo francês Maurice Halbwachs também são invocadas para o 

exercício de localizar, ainda que ligeiramente, o lugar da Memória da família de Dona 

Sebastiana. Em seu estudo em torno da memória coletiva, o autor desenvolve a tese de que, 

frequentemente, um sujeito precisa recorrer às lembranças de outros para evocar o seu próprio 

passado, isso porque uma expressão facial, a gesticulação, o tom de voz, o movimento 

corporal, as lembranças soltas de um sujeito co-partícipe da ação ou da dinâmica do próprio 

espaço social poderiam servir como um ponto de referência para que a memória individual 

tome posse de si mesma (1968). Nesse sentido, prenuncia: “não é na história aprendida, é na 

história vivida que se apóia nossa memória” (HALBWACHS, 1968, p. 54).   

Ao longo desse capítulo, reproduzo trechos de entrevistas feitas por jornalistas e 

acadêmicas (os) com Dona Sebastiana, nos quais ela aborda as memórias de sua infância. 

Sobre essas memórias de um tempo longínquo, Halbwachs (1968) ajuda a compreender que 

muito provavelmente elas tenham sido melhor elaboradas na medida em que a menina 

Sebastiana foi crescendo e participando de maneira mais refletida da vida social e dos 

pensamentos do grupo em que fazia parte. Para o autor, o ponto de vista da criança ao tornar-

se adulta teria se deslocado porque passava a ocupar dentro de sua família um lugar diferente 

e, sobretudo, porque fazia parte de outros meios (1968).  

Isso quer dizer que informações e fatos que Sebastiana passou a acessar moldaram a 

parede de suas memórias através da percepção do todo – e aqui esse todo pode se apresentar 

como o sistema escravocrata, o racismo estrutural, a intolerância religiosa, o cárcere social e 

toda a injustiça cognitiva que acompanhou a sua experiência em vida. Nas palavras do francês 

“A lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a ajuda de dados 

emprestados do presente, e, além disso, preparado por outras reconstruções feitas em épocas 

anteriores e de onde a imagem de outrora manifestou-se já bem alterada”. (HALBWACHS, 

1968, p. 71) 

Destarte, se a menina Sebastiana fosse convidada em 1942 para falar sobre suas 

percepções sobre a vida na fazenda e as dificuldades pelas quais passou em vários âmbitos de 

sua vida após a saída dela, é comum que ela não se reportasse aos fatos como consequências 

do racismo entranhado nas relações sociais após a formalização da abolição. Entretanto, o 
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ostensivo sentimento de raiva, de indignação e de revolta que marcaram aquela experiência 

pretérita, podem ser acionados – voluntária e involuntariamente – por gatilhos existentes em 

grande profusão numa sociedade racista, os quais revelam o continuum histórico manifestos lá 

atrás e no aqui e agora. 

 

 
Foto 04: Dona Sebastiana discursando durante a Marcha das Mulheres Negras, realizada em Brasília em 
2015. Foto de Ana Carolina Araújo Fernandes 

 
2.1 De um não-corpo e de um não-lugar, para todos os corpos e todos os lugares. 
 

Através, principalmente, dos estudos da professora Sandra Queiroz, consolidados no 

livro “Pé preto no barro branco: a língua dos negros da Tabatinga” (QUEIROZ, 2018), tomo 

conhecimento que, antes de Dona Sebastiana se estabelecer em Bom Despacho, a Tabatinga47 

era um povoado carente de infra-estrutura, habitado por negras (os) tradicionalmente 

chamados de Negros da Costa, um grupo étnico que tinha como origem as famílias dos ex-

escravizados Dagoberto Tomás Pinto, o Dicoberto, e Zé Caria, o Zacaria. Sobre este grupo, 

abordarei com mais detalhes adiante. O importante a ser frisado é que quando da migração de 

Dona Sebastiana, suas filhas e companheiro, os dois povos quilombolas, Negros da Costa e 

                                                           
47 O nome Tabatinga é uma referência ao barro branco existente na principal rua do atual bairro. Este era 
amassado com os pés para ser utilizado na construção de casebres. 
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Carrapatos, passaram a conviver juntos nesta área, que se tornou um grande núcleo de 

existência negra da região.  

Segundo mapeamento realizado por Queiroz, somado aos dados atualizados no ano de 

2010 pelo Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES), a Tabatinga é servida 

de água tratada, esgoto, energia elétrica, telefone público e de uma escola que atende até a 4ª 

série do ensino fundamental. O mesmo documento aponta que a Comunidade é composta por 

cerca de 90 famílias, totalizando cerca de 500 pessoas48. Segundo Sandra, uma parcela muito 

pequena desse aglomerado de pessoas se identifica como quilombolas e tem engajamento na 

agenda de lutas. Os mais ativos eram os parentes de uma das moradoras mais antigas da 

Tabatinga, dona Maria Joaquina da Silva, a Dona Fiota, ou Fiotinha49. Sandra comenta que 

eles foram migrando um a um para os centros urbanos, até que não restasse mais nenhum 

descendente direto de Fiota na Tabatinga. 

Feita essa explicação, voltamos ao desenrolar daquelas linhas que tiveram seu decurso 

inicial em Bom Sucesso. As entrevistas concedidas por Sebastiana para a antropóloga Ana 

Carolina Araújo Fernandes50 indicam que foi nessa cidade, no oeste de Minas Gerais, que 

Dona Sebastiana viveu até os quinze anos de idade, iniciando após esse período um 

movimento astuto para a construção de si mesma, tendo como ponto de partida a emigração, 

até se estabelecer em Bom Despacho. Assim, Sebastiana teria vivido até aproximadamente os 

15 anos com seus avôs, pais e irmãos nessa cidade, em um território que fazia parte de uma 

área comunal, em que também existiam duas grandes fazendas pertencentes aos coronéis 

Olímpio Aguiar – conhecido como Lindo Aguiar – e Capitão Henrique.  

Os pais de Sebastiana, José Domingo Ribeiro e Maria Imaculada Ribeiro, trabalharam 

nas fazendas desses poderosos latifundiários desde o final do regime escravista, em serviços 

domésticos e em cuidados com as roças. Ao resgatar as histórias vividas e também aquelas 

que sua mãe lhe contava sobre esse período da vida, Dona Sebastiana relata com grande 

comoção: “Todo mundo foi crescendo e vendo aquela judiação... escola, pra nós, não tinha. 

                                                           
48Disponível em <https://www.cedefes.org.br/projetos_realizados-13/> Acesso em Abril/2018 
49Dona Fiota é filha do casal de falantes mais antigos da Língua do Negro da Costa: seu pai é Zé Caria (ou 
Zacaria) e sua mãe é Joaquina Caria. Fiotinha é também a última de sua geração a falar a língua, que é 
constituída fundamentalmente de léxico africano, provindo de línguas do grupo banto e da gramática portuguesa.  
A língua, surgida quando os escravizados começam a realizar trabalhos domésticos, foi uma forma particular que 
eles encontram para se comunicarem. Cambuá (cachorro), mavero (leite), cuete ocara (preto) são palavras da 
língua. Uma frase dita por dona Fiota para pesquisadores, quando ainda era viva, ilustra bem a estrutura: “Patrão 
chegava, eles falavam: catingueiro caxô. Caxô o quê? No curima. Ela tava querendo dizer que o patrão chegou”. 
50A entrevista compõe a dissertação de Mestrado da antropóloga, intitulada: “Do fogo e da justiça – Sandra 
Maria da Silva Andrade, movimentos de uma filha de Xangô na luta Quilombola”. 
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As criança tinha era que tirar leite, panhar café”51 (informação verbal). Sua interpretação 

sobre a relação estabelecida entre os patrões brancos e empregadas (os) negras (os) expõem as 

consequências materiais e subjetivas da ausência de projetos comprometidos com a integração 

do negro na sociedade de classes, fenômeno esse que o sociólogo Florestan Fernandes (1964) 

analisou densamente a fim de compreender o desajustamento social do ex-cativo. 

 

“Vi uma sinhá queimar a mão da minha tia. Ela estava fazendo melado e pingou na 
mão, e ela fez assim, ó (mostra, lambendo a mão). A sinhá estava na janela, olhou 
aquilo e veio. Mandou minha tia abrir a mão e despejou o melado fervente. Ela 
morreu por conta disso, porque caiu a carne da mão, queimada. Não pôs remédio, 
não. Minha tia foi para as matas, mas os dedos foram apodrecendo, mesmo com os 
unguentos dos pretos. Ela morreu com os dedos sequinhos. Assisti assim, ó, de 
perto”.  
(...) Isso foi na fazenda do senhor Lindo Aguiar. Capitão Henrique, ali é que a gente 
sofreu mesmo. Eu fui crescendo naquele ambiente... Mas sempre achando que 
aquilo não 
tava certo. (informação verbal, entrevista concedida por Mãe Tiana a Ana Carolina 
Araújo Fernandes, 2017) 
 

Mesmo em uma sociedade formalmente livre do escravismo – e sendo este, inclusive, 

compreendido pelo cidadão médio da época como uma espécie de presente da realeza para as 

(os) escravizadas (os), a suposta liberdade a que foram atiradas não incluía a oportunidade de 

ter um emprego digno com salário justo, sequer incluía o direito de ter moradia e alimento. 

Sobre isso, ninguém foi tão assertiva como Beatriz Nascimento. Ela considerava que “o 

grande drama é justamente o reconhecimento da pessoa, do homem negro que nunca foi 

reconhecido no Brasil” (BEATRIZ. NASCIMENTO, 1977, p. 78).52 Embora a sofisticação de 

seu pensamento demonstre a urgência iminente em pensar a História do Brasil a partir da 

perspectiva negra, enfatizando a agência negra, sabe-se53 que quando Beatriz apresentou essas 

teses na Academia, suas ideias foram rechaçadas, e ela, enquanto historiadora, estigmatizada. 

A violência epistêmica travestida de ciência, que tentou silenciar Beatriz, não obteve hesito 

graças a intelectuais como Eduardo de Oliveira e Oliveira e ativistas do Movimento Negro 

Unificado (MNU). Por tudo isso, uma vez mais é preciso afirmar que as reflexões que 

proponho aqui já existiam lá atrás, na mente das minhas mais velhas, e se, na atual conjuntura, 

a Academia está mais disposta a dialogar com vozes destoantes e contestadoras da mono-

                                                           
51Mãe Sebastiana, entrevista concedida a Ana Carolina Araújo Fernandes. Dissertação de mestrado “Do fogo e 
da justiça: Sandra Maria da Silva Andrade, movimentos de uma filha de Xangô na luta Quilombola”, p. 36, 
setembro, 2017. 
52 Fala proferida na Quinzena do negro na USP em 1977 e registrada no documentário Orí (1989). 
53  CUNHA JR., Henrique. Quilombo: patrimônio cultural histórico e cultural. Revista Espaço Acadêmico 
(UEM), v. 129, p. p. 160, 2012.  
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episteme, é porque, antes de mim, essas intelectuais já forçavam a abertura de outras portas 

para pensar historicamente.  

O relato inconformado de Dona Sebastiana em torno da brutal agressão de sua tia pela 

sinhá, levando esta a óbito, apenas vem somar com a ideia de que não inventamos a roda. É 

improvável que, qualquer uma de nós, assoladas pela escravidão ou pelas suas consequências 

diretas e indiretas, pensasse de um modo muito diferente de Dona Sebastiana: “sempre 

achando que aquilo não tava certo”.  Esse pensamento que nega a desumanidade inferida pelo 

branco contra nós, por si, já é uma baita resistência. Entretanto, nem sempre, ou nem com 

todas aquelas subordinadas ao regime opressor, foi assim. O destroçamento subjetivo 

daquelas que vivenciaram e vivenciam o cárcere racial é uma das causas da baixa estima 

congênita de grande parte da população negra nos tempos atuais, dentre outras cisuras à nível 

emocional e psicológico, cujos desdobramentos sociais e históricos oferecem dados para outra 

dissertação. Mas também não se pode perder o indiscutível fenômeno da bestialização do 

opressor pela colonização.  

Essa configuração do tempo histórico demonstra que aspectos das mentalidades 

regidas sob o modus operandi escravista não seria demovido com a Lei Áurea, e, com os 

olhos nos tempos atuais, não é absurdo assegurar que também não foram dissuadidos com a 

Lei para crime de Racismo, instituída no Art. 3, inciso XLI da Constituição de 1988, nem com 

a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), ou com a Lei que orienta sobre o Ensino de História e 

Cultura afrobrasileira e africana (Lei n.10.639, de 09 de janeiro de 2003). É claro que essas 

leis são também ferramentas contra as políticas de morte engendradas há muito, seria um 

desatino me posicionar de maneira contrária à efetividade de leis democráticas, sobretudo em 

um momento histórico de desmontes de políticas públicas e revisionismos sombrios da 

História, todavia, há que se reforçar que as coisas não mudam por decreto. É preciso um 

processo, inclusive na própria imaginação dos povos coloniais e contracolonias. 

Em síntese, tento chamar a atenção aqui para o fato de que a mentalidade escravista 

que atravessa os séculos é também responsável pela criação das barreiras materiais e 

imateriais que impedem a mobilidade social da população negra, colaborando para o seu 

aprofundamento na base da pirâmide social.  

Exemplo sintomático disso, que nos auxilia a compreender os pilares sob os quais se 

fundou o Brasil moderno, é o impedimento instituído pelos latifundiários de que suas (seus) 

empregadas (os) negras (os) fossem alfabetizadas (os), o que levou Sebastiana aprender a ler e 
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a escrever escondida54. Esse cenário não é totalmente diferente da política de segregação 

racial – o apartheid, implantada na África do Sul, em 1948, no qual uma minoria branca que 

detinha o direito ao voto, e por isso todo o poder político e econômico do país, impunha à 

imensa maioria negra a obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista. 

Podemos compreender através dos dados do segundo Censo Demográfico realizado no Brasil 

no ano de 1890, que os sujeitos autodeclarados pretos e pardos naquele período eram a 

maioria sobre aqueles que se autodeclaravam brancos55. No entanto, através dos relatos de 

minhas interlocutoras (es), bem como da teoria referenciada, é visível que esta minoria branca 

é quem determinava, explícita ou implicitamente, os lugares de branco e de negro naquela 

sociedade, como, por exemplo, as escolas e as faculdades.  

Além da negação dos direitos sociais, o atentado contra os direitos civis também 

expõem o esvaziamento da condição humana da população negra nas décadas subsequentes à 

formalização da Abolição. No que se refere ao agrupamento quilombola de Bom Sucesso, as 

fontes orais produzidas por FERNANDES (2017), MOREIRA e BRITO (2017) reiteram as 

investidas de extermínio comandadas pelos fazendeiros e outros poderosos locais. Quando a 

comunidade é questionada por estas (es) pesquisadoras (es) sobre tal série de massacres 

ocorridos nas redondezas das fazendas de Lindo Aguiar e Capitão Henrique, percebe-se a 

formação de burburinhos e a relutância em comentar sobre o assunto, sendo possível 

interpretar que consideram este período de sua história excessivamente triste. Sobre isso 

Sandra, Tânia e Graça reiteram que os capitães das fazendas, recorrentemente, mandavam 

matar os núcleos quilombolas espalhados pelo território que eram de seu interesse.  

Os homens da comunidade, ao perceberem que sofreriam ataques por parte dos 

latifundiários, cavavam buracos na terra, onde escondiam suas mulheres, crianças e idosos 

junto a mantimentos que os sustentariam por algum tempo. Dias após os massacres, estas 

pessoas saíam dos buracos e tornavam a povoar o território, fato que surpreendia os 

fazendeiros que se assustavam ao verem aqueles quilombolas ― “brotarem da terra como 

carrapatos”. É daí que surge o nome do primeiro quilombo de Carrapatos, em Bom Sucesso.  

 
...na época, não era a minha, mas era a da minha mãe e dos antepassados, houve a 
investida dos fazendeiros pra tomar o território, e naquela época matar negro não era 
crime, né? Aí, a minha mãe conta que tinham investidas, mas sempre tinha 
resistência, e que os bisavós dela, na época de confronto faziam um buraco – essa é 
a origem do nosso nome ‒, faziam um buraco no chão igual aqueles que faz em 

                                                           
54 Informação extraída da matéria publicada por Oscar Henrique Cardoso, Especial para o Portal Palmares.  
55  Se autodeclararam brancos(as) 6.302.198, pretos 2.097.426 e pardos 5.934.291: Disponível em: 
<https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/negros/populacao-negra-no-brasil.html> 
Acesso em Junho de 2020 
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filme, bem fundo. Lá, colocavam comida e as coisas. Aí na hora do conflito punham 
as mulheres e as crianças lá, tampavam e iam pro confronto. Aí morria muito... Por 
isso que lá na minha comunidade a maioria é mulheres, nós quase não temos 
homens na 
comunidade, morria muita gente, mas cessava. Aí ficavam vários dias ou meses ali, 
aí as mais velhas subiam, olhavam, “acabou...”. Aí saía todo mundo pra fora e 
construía de novo. Por isso a origem de carrapatos. Os fazendeiros falavam: “Esse 
povo parece carrapato, a gente mata, mata, ele brotam do chão” (informação verbal, 
entrevista concedida por Sandra Maria Andrade a Ana Carolina Araújo Fernandes, 
2017) 
 

Ainda nas entrevistas realizadas por A. C. Fernandes (2017), Dona Sebastiana conta 

que adquiriu o hábito de ficar duas, três semanas sem beber uma gota d’água porque na época 

desse massacre foi obrigada a ficar muitos dias sem ela: “Um saía à noite da toca pa apanhá 

coco e dar água pra nós, mas não podia sair direto, porque podíamos ser mortos. Da minha 

família, só restaram meu pai e minha mãe. Todos os outros foram mortos” (informação 

verbal). Reproduzo abaixo a árvore genealógica da família de Dona Sebastiana, com 

informações das últimas seis gerações, iniciando pelos seus avós, Jesuína Ribeiro e José 

Martins Ribeiro e findando em seus bisnetos, Henry, Dafne e Lucas. Através desta figura, 

sugestiono ao leitor a compreensão de uma realidade mais larga e complexa para essa família, 

a qual este trabalho não teve a pretensão de esgotar, mas tão somente demonstrar as plurais 

possibilidades de caminhos a serem caminhados. 

 

FIGURA 1 – Árvore genealógica família de Dona Sebastiana – Quilombo Carrapatos da Tabatinga 
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Fonte: FERNANDES, Ana C. in “Do fogo e da justiça – Sandra Maria da Silva Andrade, movimentos de uma 
filha de Xangô na luta Quilombola”. Dissertação (mestrado em Antropologia Social) – Instituto de Ciências 
Sociais, Universidade de Brasília. Brasília, p. 70, 2017.  

Ao manejar as fontes orais de pesquisadoras (es) que tiveram a oportunidade de 

entrevistar dona Sebastiana em vida, permaneço por vários minutos ouvindo e ouvindo de 

novo as percepções desta aguerrida senhora acerca da ardilosa trama56, de brotar da terra e 

logo voltar ao esconderijo para depois brotar da terra novamente, a qual durou por quase um 

ano. A alteração no tom e no timbre de sua voz ao resgatar com revolta essas memórias, 

serve-me como indício da obstinada vontade de vida que se materializa para esse povo 

fundamentalmente através da resistência a um explícito projeto de genocídio contra o povo 

preto, orquestrado desde o tráfico transatlântico. Acerca disso, faz-se necessário trilhar o 

caminho que o projeto de genocídio tem percorrido em nossa experiência histórica. 

 

 

                                                           
56 Chamada por Dona Tiana em alguns depoimentos de Massacre dos Macacos. 
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2.2 Do genocídio da (o) negra (o) brasileira (o).  
 

Abdias do Nascimento, em “O genocídio do Negro Brasileiro” (1978), inicia o debate 

a partir da transcrição da definição de genocídio em dois dicionários: primeiro no norte-

americano Webster’s Third New International Dictionary of the English Language, 

Massachussetts, de 1967; e depois no brasileiro: Dicionário Escolar do Professor, organizado 

por Francisco da Silveira Bueno, Ministério da Educação e Cultura, Brasília, 1963, p. 580. O 

verbete encontrado no dicionário norte-americano traz os seguintes dizeres:  

 

GENOCÍDIO: O uso de medidas deliberadas e sistemáticas (como morte, injúria corporal e 

mental, impossíveis condições de vida, prevenção de nascimentos), calculadas para a 

exterminação de um grupo racial, político ou cultural, ou para destruir a língua, a religião ou a 

cultura de um grupo.  

Já a definição do dicionário brasileiro conceitua: 

GENOCÍDIO s.m. (neol.) Recusa do direito de existência a grupos humanos inteiros, pela 

exterminação de seus indivíduos, desintegração de suas instituições políticas, sociais, 

culturais, linguísticas e de seus sentimentos nacionais e religiosos. Ex.: perseguição hitlerista 

aos judeus, segregação racial, etc. 

Abdias do Nascimento, ao observar a realidade do negro no Brasil em 1973, estando 

ele próprio como parte da matéria observada, e compará-la aos substantivos trazidos pelo 

dicionário, não teve qualquer dúvida de que o genocídio da população negra do Brasil sempre 

fora um projeto: 

 

Se a escravidão significou crime hediondo contra cerca de 300 milhões de africanos, 
a maneira como os africanos foram emancipados em nosso país não ficou atrás 
como prática de genocídio cruel. Na verdade, aboliram qualquer responsabilidade 
dos senhores para com a massa escrava, uma perfeita transação realizada por 
brancos, pelos brancos e para o benefício dos brancos. (NASCIMENTO, 2002, p.93)  
 

O intento desse projeto, diferentemente do holocausto de judeus na República de 

Weimar, não era o extermínio imediato de todos os sujeitos africanos sequestrados de sua 

terra mãe. Pelo menos nesse primeiro momento, elas (es) foram trazidos para o Brasil e para 

as Américas para serem a mão de obra escravizada que construiria a nação, e não para serem 

prontamente assassinadas (os).  

À título de comparação, podemos pensar que, enquanto os judeus representavam para 

a Alemanha nazista o motivo principal do caos econômico da república de Weimar, o que 
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poderia justificar na mente ariana o holocausto, a (o) afrobrasileira (o) – quer seja a (o)  negra 

(o), a (o) mulata (o), a (o) morena (o), a (o) parda (o), a (o) escura (o), a (o) crioula (o), a (o) 

mestiça (o), ou qualquer outra classificação étnica ou gradação epidérmica, mas com sangue 

de origem africana – era considerada (o) uma raça primitiva, "inferior", dotada de uma 

mentalidade pré-lógica, portanto útil apenas para o trabalho braçal.  

Tal como existe algum zelo do dono de uma fábrica automobilística por suas 

máquinas, há historiadoras que sugerem que o senhor de escravos também tinha interesse pela 

manutenção da vida de suas “peças humanas”. Embora a substituição daqueles sujeitos por 

outros, pelo menos até 185057, fosse rápida e pouco custosa, era melhor para os negócios que 

eles apresentassem saúde, força e virilidade. Apesar de acreditar nisso, a autobiografia de 

Mahommah G. Baquaqua (2018) contesta qualquer tentativa de manutenção da vida da (o) 

escrava (o) pelo senhor, visto que as condições do transporte da África para a América, da 

alimentação e da vida de africanos na colônia eram tão insuportáveis, rodeada de tortura, 

castigos e opressões, que somente reduzido número poderiam sobreviver ao período da 

servidão.  

Uma possível conclusão é a de que enquanto bem semovente, a (o) africana (o) e 

afrobrasileira (o) tinham sua utilidade, mas ao manifestar quaisquer traços de sua 

humanidade, como o culto aos seus deuses e a comunicação na língua vernácula, tornavam-se 

indesejáveis. É a partir dessa dinâmica que o genocídio toma forma de modo processual e 

sistemático - um genocídio físico e também espiritual, como se verá abaixo -, e o 

desaparecimento gradual da população negra passa a ter efeito estatístico na sociedade 

brasileira.  

 O genocídio espiritual irrompe com a proibição dos missionários de que africanas (os) 

e afrodescendentes professem a sua fé, abominando qualquer símbolo, signo, objeto, 

instrumento ou código relacionado à espiritualidade ou a religião destas (es), além de 

construírem narrativas deteriorantes acerca de sua fé e crença, por fim, as (os) obrigavam a 

participarem dos eventos religiosos e mimetizarem para si a fé católica.  

Fomos ensinados a cantar algumas palavras que não sabíamos o significado. 
Também tivemos que fazer o sinal da cruz várias vezes. Enquanto isso, meu mestre 
segurava um chicote na mão e aqueles que apresentavam sinais de desatenção ou 
sonolência eram imediatamente atingidos. (BAQUAQUA, 2017, p. 12) 
 

Sabendo que a língua é um sinônimo de cultura e substantivo de identidade, a 

destruição das línguas africanas, através da proibição, do castigo e da imposição violenta do 

                                                           
57 Promulgação da Lei Eusébio de Queirós ou lei nº 581, de 4 de setembro de 1850. 
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português como língua vernácula é outro instrumento que configura o desvio existencial o 

qual nossos antepassados foram atirados.   

O abuso sexual da mulher africana, por sua vez, aparece como um dispositivo 

meticuloso, com efeitos sincrônicos e diacrônicos. Ao mesmo tempo em que reduz a mulher 

africana a um objeto de prazer, colabora para que o crescimento da população mulata 

ocasione no desaparecimento da raça negra ao longo do tempo. A essa prática violenta, 

Abdias Nascimento chama de branqueamento coercitivo: “O branqueamento coercitivo é 

parte do genocídio, e tanto mais eficaz quando sabemos que tal política assume em sua prática 

formas tão sutis e disfarces de benevolência capazes de enganar as próprias vítimas” 

(NASCIMENTO, 2002, p.356).  

Além destas práticas, destaco pelo menos três ações no pós-Abolição que confirmam a 

vigência do vil projeto. A retórica “emancipação” decretada pelas classes dirigentes e 

nomeada de Lei Áurea é a primeira delas. Aos 14 de Maio de 1888 a suposta liberdade 

significou para a (o) negra (o) a ausência de emprego, salário, moradia, alimento, roupa, 

assistência médica e o mínimo suporte material capaz de garantir sua dignidade. Por tudo isso, 

reforço novamente os dizeres de Nascimento (2002, p. 93) de que a Lei Áurea serviu apenas 

para “abolir qualquer responsabilidade dos senhores para com a massa escrava”. 

 A segunda ação que representa a continuação do projeto de genocídio da (o) negra (o) 

no Brasil é datada a partir de 1870 quando a entrada de imigrantes nessas terras passou a ser 

oficialmente organizada e patrocinada pelo estado brasileiro. Alegava-se que o emprego de 

mão de obra imigrante européia era a alternativa mais barata e viável, tal argumento torna-se 

improcedente quando é flagrante a existência de homens livres dispostos a venderem a sua 

força de trabalho, deixando explícito que tal medida era conduzida pelo racismo incubado na 

estrutura da supremacia branca (FERNANDES, 1972) a qual considerava os trabalhadores 

imigrantes provenientes de um stock étnico e cultural superior.  

Os imigrantes procedentes de diversos países europeus, dentre eles, Portugal, Bélgica, 

Alemanha e Suíça foram motivados a imigrarem através de estimulantes propagandas do 

governo em torno das oportunidades de trabalho existentes no Brasil. Com a aceitação da 

proposta, tinham direito a benesses como o custeio das despesas com a viagem e a 

acomodação pagas pelo Estado brasileiro. Essa política de incentivo à imigração de europeus, 

visando empregarem-se tanto em trabalhos agrícolas quanto na indústria nascente, que teve 

duração até as primeiras décadas do século XX, condenou o negro recém liberto à condição 

de cidadão desclassificado, porque à margem de qualquer benefício social-econômico. 
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Interessante observar a semelhante precariedade do negro liberto e do imigrante nesse 

primeiro momento de sua instalação na pátria estrangeira, e no espaço de dez anos observar o 

alcance da mobilidade social por parte significativa desses trabalhadores europeus, os quais se 

tornaram membros da classe média, proprietários de terras e comerciantes, enquanto a maioria 

da população negra era rejeitada pelos empregadores, encontrando possibilidades econômicas 

quase que exclusivamente na informalidade.  

Assim, se antes uma vítima acorrentada pelo regime racista de trabalho forçado nos 

anos ulteriores à Abolição, o negro afrobrasileiro ainda se encontrava em um estado de pária 

social no início do século XX, submetido pelas correntes invisíveis forjadas por aquela 

mesma sociedade racista e escravocrata. 

A terceira ação que compõe o tripé do projeto de genocídio da população negra é a 

“tese do branqueamento” 58, baseada em idéias eugenistas com o objetivo de ressaltar uma 

dita superioridade branca, a qual não apenas rebaixava a humanidade dos povos não brancos 

como também propunha a diluição de seus aspectos étnicos e cultural via miscigenação e 

assimilação, esperava-se com isso que até os anos 2012 as correntes da imigração européia 

sufocasse os elementos negros.  

Um pouco antes disso, o sufocamento dos elementos negros aconteciam por outras 

vias, o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, de 1890, através dos Artigos 157 e 158 

criminalizava a prática da Umbanda e do Candomblé, sendo seus praticantes presos e os 

objetos utilizados por eles apreendidos. Nesse mesmo documento, no Artigo 847 consta a 

inclusão da capoeira como circunstância agravante podendo levar a até seis meses de 

reclusão; sobre os desdobramentos do genocídio da população negra pela repressão judicial, 

há ainda que se considerar a chamada Lei da Vadiagem, instituída no Artigo 59 do Decreto 

Lei nº 3.688 de 03 de outubro de 1941, a qual punia sujeitos “ociosos, sendo válidos para o 

trabalho59” com prisão de até três meses. A revogação dessa lei apenas em 2009 diz muito 

sobre a negociação de nossas humanidades ao longo do tempo60. 

Em síntese, seja pela exclusão social e econômica de negras (os), pela suposta 

liberdade travestida de marginalização, pela política oficial de branqueamento, pela 

                                                           
58 Sobre a Teoria do branqueamento desenvolvo de modo mais alargado no Capítulo 3, tópico “2.9.1 Sementes 
do não conformismo” desta dissertação, p. 159.  
59 Art. 59. Entregar-se alguem habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe 
assegure meios bastantes de subsistência, ou prover à própria subsistência mediante ocupação ilícita: 
Art. 59. Entregar-se alguem habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe 
assegure meios bastantes de subsistência, ou prover à própria subsistência mediante ocupação ilícita: 
60 para avançar com essa reflexão, Thiago Borges (2020) interpela: “seria a vadiagem uma espécie de 13º 
emenda à brasileira?” Disponível em: < https://hhmagazine.com.br/se-a-farinha-e-pouca-meu-pirao-primeiro-o-
progresso-sob-cabresto-a-brasileira/> 
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criminalização de sua projetada “ociosidade” ou pelo apagamento das nossas histórias de 

resistência frente a tudo isso, que os dados históricos apresentados neste capítulo se 

justificam. Cientes disso, é que a maioria dos Quilombos e territórios quilombolas, de ontem e 

de hoje, marcham para a direção oposta do genocídio vigente, rumo àquilo que a 

Afrocentricidade61 defende como sendo um paradigma de fazer- (bem) viver, - a formação e 

promoção da própria História através da afirmação violenta do Ser negro no mundo.  

Na contemporaneidade, a mobilidade social ainda se apresenta como um mito para a 

população negra brasileira, de modo que a ausência de moradia decente e a liquidação dessas 

pessoas através da fome continuam sendo efeitos do abandono do Estado. Apesar dessa 

continuidade, as políticas de ação afirmativa e outras políticas públicas reivindicadas pelas 

organizações sociais da e pela negritude ao longo do século XX e XXI colaboraram para um 

sutil enfraquecimento desse último instrumento.  

Assim, nos dias atuais, ainda falamos do mesmo genocídio da população preta 

orquestrado pelo Estado e seus tentáculos, mas desde o capitalismo industrial, passando pelo 

capitalismo financeiro e chegando aos nossos tempos no capitalismo informacional, os meios 

para o desaparecimento da (o) negra (o) foram se sofisticando. Pode-se dizer que, na atual 

formulação do projeto de aniquilação, nós somos utilizadas (os) como a ferramenta principal 

de nossa própria destruição. O projeto é para que nós destruamos a nós mesmas (os), e, desta 

vez, o dispositivo categórico para alcançar tal intento é castrar a nossa capacidade de 

raciocínio pela assimilação completa, material e espiritual. Percebe-se o êxito desse projeto 

neocolonial quando o sujeito negro oriundo de comunidades tradicionais olha para si, para a 

sua língua, para os seus costumes, alimentação e espiritualidade como coisas de gente 

atrasada. É que elas (es) foram à escola, têm de provar que são “civilizadas (os)” e fazer as 

coisas da forma “civilizada”  

Para controlar um povo você deve primeiro controlar o que ele pensa sobre si 
mesmo e como ele considera sua história e sua cultura. E quando o colonizador fizer 
você se sentir envergonhado de sua cultura e sal história, ele não precisará de 
paredes, nem de correntes para segurá-lo. (CLARKE, H. John, 1988, p. 14) 
 

A assimilação como um dispositivo de autodestruição é fomentada pelo modelo 

capitalista em paralelo à aceleração do tempo, em que o trabalho, geralmente semiqualificado, 

é o centro da vida destas pessoas que, com frequência, saem de suas casas muito cedo e 

retornam para elas muito tarde, nascendo daí o conceito de cidades dormitórios.  

                                                           
61 Apresento a Teoria da Afrocentricidade, seus autores e principais proposições no Capítulo 3 desta dissertação 
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Observo que ser negro e sair das estatísticas do desemprego em um país 

estruturalmente racista como o Brasil representa uma vitória inconteste contra as políticas de 

morte engendradas no século passado. No entanto, chamo a atenção para a promiscuidade 

civilizatória originada com a centralidade deste trabalho semiqualificado na vida do sujeito 

negro cujos cuidados como o corpo, com a mente e com o espírito passam a ser consideradas 

exclusivamente como instrumentos para o desenvolvimento exímio de suas funções enquanto 

trabalhadora (or). A forma como essa relação com o trabalho domina todos os outros aspectos 

da vida da (o) negra (o) trabalhadora (or), também gesta o desenraizamento, a 

descontinuidade e a desterritorialização de um povo herdeiro da cosmovisão kemética62.  O 

resultado disto, no curto, médio ou longo prazo acaba sendo o nutricídio, o ecocídio e o 

etnocídio.  

O historiador e consultor de saúde, professor Dr. Llaila O. Afrika é uma das maiores 

autoridades mundiais em saúde e nutrição e autor do clássico best-seller “African Holistic 

Health”, lançado em 1989, sem tradução para o português. Com mais de 45 anos de 

experiência com etnomedicina, 63, ele defende que os hábitos alimentares da população negra 

na modernidade nos tornam escravos nutricionais.  

 

Oprimidos Africanos consumidores tendem a medicar (pacificar) seus sentimentos 
com o açúcar e o sal. Não é por acaso que os pretos são os maiores consumidores de 
batatinhas fritas salgadas e têm a taxa mais alta de diabetes. A opressão Caucasiana 
torna as pessoas pretas disfuncionais e, então, os caucasianos lucram a partir da 
disfuncionalidade através de lanches. (AFRIKA, 1989, p. 12) 
 

Essas análises feitas pelo Dr. Afrika se referem à comunidade preta norte-americana, 

mas ela não se distancia tanto da realidade brasileira. Para analisar o caso específico do Brasil, 

recorro ao Painel temático “Saúde da População Negra” que integra a linha de publicações de 

Painéis de Indicadores do SUS (2016), o qual aponta que a mortalidade da população negra 

                                                           
62Para Ciro Flamarion Cardoso em “O Egito Antigo” (1982), o fenômeno de caráter espiritual sobrepujando à 
materialidade para os povos keméticos pode ser atribuído em grande parte ao fato de que esses povos se 
pensavam como uma sociedade cujas instituições e formas de organizações sociais não foram moldadas pelo 
esforço inventivo e material humanos, e sim herdadas de um projeto divino espelhado em um ideal de harmonia 
e perfeição apriorísticos à própria criação da humanidade. 
63Área de pesquisa que consiste no uso de remédios para doenças e diagnósticos baseados na bioquímica de uma 
raça. 
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no Brasil (pretas e pardas) 64acontece mais por doenças cerebrovasculares, diabetes e infarto 

agudo do miocárdio65.  

Não precisa ser uma especialista para saber que a dieta desequilibrada compõe um dos 

multifatores para o diagnóstico das diabetes, enquanto que a obesidade, o tabagismo e 

quantidades excessivas de álcool ou sódio (sal) são os vilões para o desenvolvimento de 

doenças cerebrovasculares e infartos. Grande parte desses hábitos está relacionado, segundo o 

Dr. Afrika, na dieta contemporânea caucasiana, isto é, o fast food (comida rápida) e o junk 

food (comida porcaria), baseada em não alimentos, ou seja, em produtos sinteticamente 

quimicalizados, desnaturados, altamente refinados, processados e geneticamente alterados. 

As bilionárias redes de restaurantes de fast food e junk food se espalharam amplamente 

pelo Brasil desde o final do século passado, mas, se observarmos de modo mais direcionado, 

podemos constatar a sua presença massiva principalmente nas periferias e favelas do país, a 

partir dos anos 2000. Não é surpresa que somos nós, mulheres e homens negros (as) que 

ocupamos majoritariamente as residências dessas periferias e favelas do Brasil. Em 

comunidades 45% das moradoras se autodeclaram brancas e 55% se autodeclaram negras, 

enquanto que, nas favelas, 33% das moradoras se autodeclaram brancas e 67% negras66. 

 Agora juntando as peças desse quebra cabeça, a realidade mais comum dos territórios 

urbanos, onde a maior parte da população negra habita, é o assujeitamento da (o) trabalhadora 

(o), geralmente pouco qualificada (o) em dois ou três empregos (diarista, garçonete, babá, 

office-boy, entregador, etc.), o que tem efeito direto na falta de cuidados com o corpo, somada 

à fadiga da mente e à ausência de tempo. A presença de desertos alimentares 67  nessas 

localidades também contribui para que essa população recorra com uma frequência cada vez 

maior aos fast-foods e junke-food, além do álcool e tabagismo, os quais também são utilizados 

por nós para lidar com emoções geradas pelas mazelas impostas pela estrutura racista. O 

resultado acaba sendo o adoecimento físico e psicológico.  

                                                           
64  Com base na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios 2013, a qual demonstra que 53,1% da 
população brasileira se autodeclara negra (45% parda e 8,1% preta), enquanto 46,1% branca e 0,8% amarela e 
indígena). 
65 Segundo a tabela com informações do número de óbitos, proporção e taxa padronizada (por 100 mil hab.) das 
principais causas de óbito segundo raça/cor e ano. Brasil, 2000, 2005 e 2012, do Painel de Indicadores do SUS; 
v. 7, n. 10, disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/maio/04/miolo-painel-10-
22032016.pdf> acesso em 19/10/2020 
66  Fonte: Fórum Nova Favela Brasileira, realização SEBRAE, disponível em: 
<https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/AM/Anexos/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_2%C2
%BA%20Forum%20Favela_Consolidado.pdf> Acesso em 19/10/2020 
67 Desertos alimentares são locais onde o acesso a alimentos in natura ou minimamente processados é escasso ou 
impossível, obrigando as pessoas a se locomoverem para outras regiões para obter esses itens, essenciais a uma 
alimentação saudável. Disponível em: <https://alimentandopoliticas.org.br/wp-
content/uploads/2019/03/Desertos-Alimentares.pdf> acesso em 19/10/2020 
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Com um sistema de saúde público extremamente precarizado, aquelas (es) que podem 

pagar pelo sistema privado muitas vezes são alvos da financeirização da saúde, que envolve o 

incentivo à doença para ofertar uma cura paliativa e pouco eficaz através do investimento em 

produtos químicos cuja finalidade primeira é o enriquecimento das indústrias farmacêuticas, 

dos laboratórios e das corporações médicas.  

Em última análise, as ideias de Abdias Nascimento e do Dr. Llaila Afrika confluem-se 

em uma originalidade emergente, elucidando que a desconexão com os nossos antepassados, 

com as tradições que herdamos de África e com a própria natureza, gesta um ser sintético e 

(des) envolvido do território que não é apenas físico, mas cosmológico. Uma vez des-

envolvido, isto é, apartado do envolvimento com os seus e com a natureza, torna-se presa fácil 

do genocídio, e o próprio arranjador dele via assimilação.  

Para Abdias Nascimento, agora em “O Quilombismo – Documentos de uma militância 

pan-africanista” (2002), a libertação da personalidade humana desses aspectos culturais que 

assimilamos e culminam em nossa morte só seria possível através da revolução pan-africana. 

Isso significaria nada mais do que reverter a história a favor de nós mesmas (os) 68 – O 

comunitarismo agrícola encontrado no projeto da agroindústria de temperos da Tabatinga é 

um exemplo disso69.   

Vislumbrado esse panorama, espero ter contribuído com a historicidade do conceito de 

genocídio da população preta brasileira, e assim, fecho o parêntese.  

 

2.3 Raiva, indignação y revolta. 
 

A investigação em torno dos Carrapatos da Tabatinga trouxe ao meu conhecimento 

informações de outras tantas comunidades quilombolas mineiras cujas histórias se 

entrelaçaram com a das protagonistas desse quilombo. Todas elas carregam a resistência 

como característica comum dos quilombos, porque é através dos estímulos desempenhados 

para continuarem vivas que se organiza a sua reprodução social.  

Quando Sandra, a filha do meio de Dona Sebastiana, interroga: “Naquela época matar 

negro não era crime, né?” 70 (informação verbal), compreendo que esse período corresponde 

                                                           
68 Esse é um dos pontos de partida para as discussões que levanto no Capítulo três.  
69O projeto elaborado por Sandra propõe a adaptação do espaço da Associação de Quilombos de Bom Despacho 
para criação da agroindústria de base comunitária no território quilombola com finalidade de produzir temperos 
oriundos do saber-fazer da Comunidade Carrapatos da Tabatinga. O projeto vem sendo apresentado a Editais e 
Fundos públicos e privados com afinidade às temáticas quilombola, até o presente momento, a verba necessária 
para a execução do projeto não foi captada.  
70 Entrevista concedida por Sandra Maria Andrade a Ana Carolina Araújo Fernandes, 2017. 



84 
 

aos anos de 1850 a 1947. O marco inicial se refere à presença ativa da bisavó de Dona 

Sebastiana no dia a dia de trabalho nas fazendas, e o marco final se refere as suas próprias 

atividades ali desempenhadas até seus 15 anos de idade. Ou seja, a série de massacres, 

naturalizados pela sociedade de então, acontecia em um período que compreende os anos 

antecessores à Abolição, o ano do final do regime escravista e a primeira metade de século 

pós Abolição.  

A permanência da mentalidade escravista em diferentes períodos significa que o 

fenômeno da escravidão, cujo tempo histórico de longa duração já foi pontuado, permaneceria 

cravejado nas mentalidades dessa sociedade que se acostumou por quase quatrocentos anos a 

esvaziar a humanidade de homens e mulheres africanas (os) e afro descendentes através de 

um modelo perverso de civilização para manter privilégios e resguardar a hegemonia de sua 

própria raça no poder.  

A mentalidade escravista, como nos ensina o professor Silvio de Almeida, é gestada 

no interior da ordem social do Colonialismo, naturalizada nas práticas sociais, na cultura, nos 

padrões estéticos e nas práticas de poder. Tem sua genealogia na ação dos invasores do Novo 

Mundo, ao classificar os grupos humanos provenientes da mais vasta pluralidade cultural em 

nomenclaturas reducionistas:  

 

No momento em que os ibéricos conquistaram, nomearam e colonizaram a América 
encontraram um grande número de diferentes povos (...) astecas, maias, chimus, 
aiamarós, incas, chilchos, etc. Trezentos anos mais tarde todos eles reduziam-se a 
uma identidade: Índios. Esta nova identidade racial, colonial e negativa assim 
também sucedeu com os povos trazidos forçadamente da África como escravos: 
achantes, iorubas, zulus, cobgos, bocongos, etc. No lapso de 300 anos, todos eles 
não eram outra coisa além de negros. (QUIJANO, 2005, p.127) 
 
 

Tal taxonomia compunha as tecnologias do colonialismo europeu para as políticas 

sádicas de conquista e dominação de povos indígenas das Américas, da África, da Ásia e da 

Oceania, caracterizando por sua vez o racismo científico e o determinismo geográfico do 

século XIX. Esse projeto que foi depositário de ideias como a miscigenação e o 

branqueamento, legitimado pelo arcabouço teórico mais desenvolvido da época como era o 

positivismo e o Iluminismo, promoveram o esvaziamento da humanidade de não-brancos e 

não-europeus, as (os) quais foram representadas (os) por estigmas de animalização ou 

desumanização por muito tempo. 

À título de ilustração, temos, no século XVIII, o etnólogo holandês Corneliu de Pauw, 

que registrava indígenas americanos como povos que, “não tem história”, que são “infelizes”, 
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“degenerados”, “animais irracionais”, e cujo temperamento é “tão úmido quanto o ar e a terra 

onde vegetam”. Já no século XIX, o filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel aproxima-se 

miseravelmente de Pauw quando escreve que africanos seriam “sem história”, bestiais e 

envoltos em ferocidade e superstição. 

A aceitação, a conivência e a reprodução, ainda que sutil, dessas ideias no cânone 

historiográfico, bem como no senso comum, por longo período de tempo, alimentou e segue 

alimentando o imaginário em torno da inferiorização racial. Tais fatos reverberam 

diacronicamente uma Representação histórica que não é marcada pelo sujeito negro em si, 

mas pelas fantasias brancas sobre o que a negritude deveria ser. (KILOMBA, 2016). Por tudo 

isso, a urgente necessidade de transgressão da ordem social, que resguarda o modus operandi 

racista, tem sido um dos motivadores dessa pesquisa ao se debruçar sobre a história de 

construção do processo de subjetivação da Família de Dona Sebastiana no agrupamento 

quilombola da Tabatinga. Para tanto, faço menção ao pensamento contra-colonial inaugurado 

por Nego Bispo (2007), apostando que os relatos em primeira pessoa dos agentes históricos 

dessa Comunidade, acrescidas de imagens que reforçam seu saber e poder, criam rasuras 

naquela mentalidade colonial herdada do regime escravista, porque nega a fantasia criada pela 

branquitude em torno de uma suposta inferioridade e primitivismo.  

Ainda sobre as emoções que chegam à Dona Sebastiana ao relembrar o massacre dos 

macacos, a matriarca, com profundidade analítica, resume-o em uma frase: “a raiva é 

pedagógica”. Sim, a raiva é pedagógica e atravessa os estratos de tempo. Ter vivido a infância 

e os primeiros anos da sua adolescência na área comum das fazendas dos Coronéis, 

trabalhando em condições aviltantes, sob o risco de ser assassinada a qualquer momento, 

testemunhando inúmeras situações de humilhação e a sujeição de seus pais pelos patrões, 

desenvolveu em Sebastiana um profundo sentimento de indignação em relação ao sistema de 

vida que ela e seus parentes eram condicionados a viver.  

O acúmulo da zanga alimentou o desejo de colocar um ponto final naquele modo de 

vida, criando, para si e para os seus, outras histórias, longe das sombras da subordinação, 

afinal de contas, por quanto tempo mais precisa sofrer, depois de sofrerem por 400 anos? 

 

Eu jurei: eu nunca vou lavar chão dos outros, eu nunca vou lavar bunda de ninguém. 
Porque escola, pra nós, pretos, não tinha não. Hunhum. Lembro que meu pai foi no 
Seu Lindo Aguiar e falou com ele: Ô senhor Lindo – eles contratavam uns professor 
de Oliveira, sabe? –, dá um lugarzinho pros meus 
criolim... Ele falou com meu pai, pegou no meu braço, deu um arranco pro lado dele 
e falou: “Esses aqui tão bão é pra desatar leite e apartar vaca.” Eu vi meu pai 
chorando assim, ó... 
O Seu Lindo: “Sai, sai, sai, sai, sai da minha fazenda! Sai, sai. sai...”. Eu vi ele 
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tocando meu pai igual cachorro. Então eu falei: “Hanham, não vou lavar bunda do 
filho de vocês não. O primeiro que eu for olhar, eu vou dar uma cacetada nele”. 
Toda vida muito revoltada eu fui. Eu, toda vida, não aceitava qualquer coisa não, fia. 
Foi onde a tia me tirou eu, porque senão eles iam me matar, caçar dificuldade pro 
meu pai, tadinho.  
(informação verbal, entrevista concedida por Mãe Tiana a Ana Carolina Araújo 
Fernandes, 2017) 
 

Novamente, aqui vale destacar os sentimentos de raiva, indignação e revolta como um 

ímpeto para os movimentos inaugurais e disruptivos das protagonistas desta dissertação. Pôr 

um basta à condição de subserviência, arrogando para si nobres valores os quais deveriam ser 

valorizados, se não por aqueles patrões, por outros em qualquer lugar da terra, marcam a 

transformação do curso da história de Sebastiana, de seus mais velhos e dos mais novos, 

porque dá forma a novos mundos possíveis.  

O ato de irromper, cortar, transpor com um ciclo pré-concebido muito antes de seu 

nascimento, repetido, reproduzido, reforçado com desconfiança, mas sem questionamento por 

todas (os) até aquele momento, gera estranhamento entre os mais reacionários, de dentro e 

fora da Comunidade. Esse estranhamento lança sobre essas mulheres que desafiam a regra 

colonial/escravista, uma série de estereótipos. Um desses estereótipos é o de “mulher 

atrevida”.  

Formulados para servirem como desaprovação a um comportamento repreensível, 

Sandra atesta que o feitiço voltou-se contra o feiticeiro, uma vez que elas ressignificam esse 

termo e faz dele aliado da autorepresentação da mulher quilombola, porque nas entrelinhas 

esse termo guarda os princípios da educação quilombola e o conhecimento tradicional, como 

por exemplo, a forma de reagir com criatividade as mais diversas situações cotidianas. Isso 

quer dizer que a raiva tem sido pedagógica para elaborar realidades exultantes que infringem 

regras caducas responsáveis pela organização do mundo colonial, e – simultaneamente – à 

constituição colonial dos saberes, das linguagens, da memória (MIGNOLO, 1995) e do 

imaginário (QUIJANO, 1992).  

Tomar esses sentimentos como maneiras de subverter e combater lugares sociais 

subalternizados significa, portanto, alterar o modo de produção de sentidos. A regra para 

elaboração do mundo e de si mesmo, sob as bases da constituição colonial dos saberes, 

perpassa a negação / a vergonha / o distanciamento de traços físicos e/ou culturais que nos 

remete à herança africana, bem como a assimilação e a apropriação dos modos de 

ser/fazer/sentir do mundo europeu / norte americano. O comportamento de Sebastiana para 

com os patrões, conforme conta em sua narrativa, sempre foi instigado por um misto de raiva, 

revolta e indignação, criando para si uma personalidade insubordinável por meio de muito 
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enfrentamento. É, sobretudo, essa característica que fez com que, após uma série de colisões 

com os patrões e suas famílias, Sebastiana decidisse abandonar o quilombo, para não causar 

problemas ao seu pai e colocar a família sob um risco ainda maior. Ela é a primeira de sua 

família nuclear a deixar o quilombo dos Carrapatos, em Bom Sucesso, o que acontece entre os 

anos de 1947 e 1948. É acolhida por uma tia, no Rio de Janeiro, onde morou por alguns 

meses, até o momento em que um tio conseguisse para ela um emprego na ferrovia Estrada de 

Ferro Paracatu, que estava sendo transferida para a Rede Mineira de Viação – RMV, 

iniciando um novo ciclo de implantação de linhas férreas.  

A história das ferrovias no Brasil, e mais especificamente, em Minas Gerais 

circunscreve a sociedade aos ideais de desenvolvimento e modernidade através das novas 

possibilidades de controle operacional, em que a tecnologia dos trilhos passam a agregar mais 

rapidez e economia no transporte de pessoas e, principalmente, de cargas. Diante desse 

contexto, para a população negra do início do século XX no Brasil, conseguir um emprego em 

uma empresa ferroviária representava um sinal de ascensão social, ainda que, na grande 

maioria dos casos, a hierarquia inerente à escalada social na Companhia destinava para este 

grupo os cargos menos disputados da empresa, com salários e benefícios abaixo da média. 

Ainda assim, o emprego público já representava a garantia de alguma estabilidade financeira e 

alguma proteção contra condições indignas de trabalho. 

Após insistentes pedidos de Sebastiana, esse tio, que já acumulava alguns anos de 

trabalho na Ferrovia, conseguiu que os patrões admitissem o pai da sobrinha, logrando retirá-

lo e toda a sua família do ciclo de sofrimento e humilhação das fazendas de Bom Sucesso.  

 
...E meu pai ficou lá na agonia e no sofrimento... 
Passados certos anos, meu tio arrumou emprego na ferrovia. Aí foi lá na tal de 
fazenda, buscar meu pai. O senhor não deixou... Ele saiu só com a roupinha do 
corpo. O senhor ainda falou com meu pai: “Cê pode ir, desgraçado, mas daqui uns 
dias você volta”. 
Mas meu pai era muito devoto de Nossa Senhora de Nazaré, ele tirou o chapéu e 
disse: “Eu tenho fé em Deus e em Nossa Senhora de Nazaré que eu nunca mais volto 
aqui”. E Deus ajudou que ele pegou na rede (ferroviária). Na rede sofreu muito 
também, que ferroviário, pobre, não tinha nem o que comer direito também. Mas já 
era um emprego do governo. (informação verbal, entrevista concedida por Mãe 
Tiana a Ana Carolina Araújo Fernandes, 2017). 

 

Após a saída de sua família nuclear do Quilombo, alguns de seus parentes ainda 

permaneceram por lá, e, segundo as histórias que contavam para Dona Sebastiana, os 

fazendeiros continuaram usando várias estratégias para expulsar os Carrapatos daquelas 

terras, uma dessas estratégias até então desconhecidas por sua família, era a compra dos 

terrenos a preços irrisórios. Os fazendeiros ofereciam certo valor pela terra dos quilombolas, 
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mas não lhes deixavam alternativas de escolha: ou aceitavam aquele valor, ou se submetiam a 

viver sob violências e ameaças.  

Desde o século passado, passamos a compreender as chamadas comunidades 

quilombolas como “uma das chamadas populações tradicionais, que são grupos que vivem, 

por períodos relativamente longos, em um espaço geográfico definido e constroem sua 

identidade a partir das relações que estabelecem com o território que ocupam” (SANTOS, M. 

E. G; CAMARGO, 2008, p. 22). Destarte, é preciso considerar Identidade e Território como 

um conjunto intersecção. Sob a forçada retirada do território ancestral, os Carrapatos, de Bom 

Sucesso, vão desintegrando essa Identidade que vinha se solidificando, pois, com a migração 

das pessoas para as periferias das grandes cidades, aquele espaço territorial constituído pelos 

símbolos e signos que sustentavam os modos de fazer e viver deixa de existir.  

A fim de nos aproximar dialeticamente da profundidade que o território representava 

para as populações tradicionais, e, especialmente, as quilombolas, cito novamente a obra de 

Beatriz Nascimento, cuja poética ancestral funda outras formas de sistematizar o passado da 

população negra, com outras chaves interpretativas, sendo uma delas a episteme 

transatlântica: “A Terra é o meu quilombo. Meu espaço é meu quilombo. Onde eu estou, eu 

estou.Quando eu estou, eu sou” (BEATRIZ NASCIMENTO, 1989, p. 337).  

Dona Sebastiana lembra que a última a sair do território dos Carrapatos foi sua tia 

Dinha (Ana Cândido de Jesus), irmã de sua mãe, que resistiu ao abandono do quilombo até a 

velhice. Ela, não conseguindo mais viver sob tamanha coação, mudou-se para a cidade de 

Bom Sucesso, onde viveu todo o resto da vida com desejo de retornar ao quilombo. 

Diferentemente de sua tia Dinha, a família de Sebastiana entraria em um ciclo de mudanças, 

de cidade em cidade, dentro do Estado de Minas Gerais, por um considerável período de 

tempo, pois o posto em que o senhor José Domingos Ribeiro, pai de Sebastiana, trabalhava na 

Rede demandava a fixação de residência nas cidades aonde a ferrovia chegava.  

Em uma destas paradas, entre o final da década de 30 e o início da década de 40, na 

cidade de Juatuba, Sebastiana casou-se com seu primeiro marido, Valdemar Epifânio da Silva, 

que à época era policial militar. A família de Valdemar era da região de Rio Novo. Logo após 

se casarem em Juatuba, Sebastiana e seu esposo se mudaram para Juiz de Fora, onde 

nasceram suas quatro primeiras filhas: Tânia Aparecida da Silva, Maria Imaculada da Silva, 

Sandra Maria da Silva Andrade e Maria da Glória Silva. Com essa nova composição, a 

família morou por alguns anos em Juiz de Fora, até que Valdemar perdeu o emprego na 

polícia. Com o desemprego do marido e sem ter como garantir a subsistência para suas (seus) 
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filhas (os), que naquela altura já eram sete, (cinco mulheres e dois homens; um destes faleceu 

ainda criança), a única solução foi ir para a cidade de Contagem, onde o pai de Sebastiana, 

agora já aposentado pela Rede Mineira de Viação, havia conseguido da empresa uma casa 

popular para morar na Vila JK. 

 
...meu pai foi militar, mas o pai não prestava... porque ele era muito bonzinho, ele 
tinha dó de bater. Aí meu pai foi expulso da polícia porque ele não cumpria as 
ordens. Mandavam ele espancar os outros, ele não fazia não. 
Aí com esse negócio dele ser expulso da polícia, veio morar junto com a minha vó 
em Contagem. 
... Aí a mãe veio... eles vieram morar na vó... É aí que começa o calvário 
(informação verbal, entrevista concedida por Sandra Maria Andrade a Ana Carolina 
Araújo Fernandes, 2017) 
 
 

A menção de Sandra e das demais filhas ao pai são ainda insuficientes para tecer os 

fios dessa relação e as suas reverberações, ainda assim, pode-se sugerir que a noção de justiça 

das filhas, em alguma medida, associe-se à performance do pai, observada nesse episódio, 

contrário ao cumprimento de ordens injustas. 

Não passou muito tempo desde a mudança da família de Sebastiana para Contagem, o 

seu pai faleceu. Com essa perda, passa a ser ainda mais difícil para ela e o seu esposo manter 

a casa e as (os) filhas (os) sem renda e nem emprego. Não bastasse a quase total ausência de 

recursos, a desestabilidade mental e emocional, desencadeada com mais um ciclo que se 

iniciava sem quaisquer perspectivas, é deletéria no processo de subjetivação da família. 

Tomado pelo desânimo com a situação do desemprego e de outras dificuldades da vida, o 

marido de Sebastiana sai de casa com a roupa do corpo e não retorna por longos anos, tendo 

ela que criar as (os) filhas (os) sozinha.  

Essa fase, segundo a narrativa de Sandra, foi a mais complicada. Sebastiana precisava 

de um emprego, mas sendo negra, semianalfabeta e mãe-solo de sete crianças, as 

oportunidades eram infinitas vezes menor. Além disso, com o falecimento dos pais e estando 

há muitas léguas de distância dos irmãos, não podia contar com mais ninguém para olhar suas 

crianças enquanto procurava emprego. Relata que em certo momento, Dona Sebastiana 

chegou a cogitar matar a si e suas (seus) filhas (os) afogadas (os) em uma lagoa que havia 

perto de sua casa, tragédia essa que só não se concretizou porque foi impedida por um 

vizinho. 

Depois de muito pelejar, Sebastiana conseguiu um emprego numa confeitaria de 

Contagem chamada Torre Eiffel, na qual trabalhou por muitos anos até o fechamento da 

fábrica. O trabalho na Torre Eiffel possibilitou à Sebastiana autonomia financeira para 
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recomeçar a sua vida junto a suas (seus) filhas (os), proporcionando-lhe ainda uma formação 

profissional como confeiteira. Em seus relatos, é possível perceber uma profunda gratidão às 

pessoas que a empregaram nessa época de grande desalento. Quando já estava estabilizada e 

apostando em seus projetos pessoais, seu marido reaparece, agora na profissão de 

caminhoneiro, e ela permite que ele volte a viver naquela casa, mas não como seu marido. Os 

dois continuariam a viver juntos, mas apenas como amigos.  

Enquanto Sandra e eu vamos conversando, os acontecimentos de sua vida e da de sua 

família vão ganhando forma e imagem sob o arcabouço da História. O meu interesse e a 

minha escrita sobre esses relatos, porém, não é apresentar as linhas destas histórias de modo 

mais ou menos esquemático. Busco ser o mais fidedigna possível à linha de raciocínio que 

elas escolheram seguir em sua narrativa, ou seja, aquela que oferece mais sentido, 

alimentando uma lógica retrospectiva e prospectiva dos acontecimentos.  

Quero acreditar que tal postura exonera esta escrita de qualquer intenção biográfica ou 

autobiográfica. É certo que as falas de minhas interlocutoras trazem alusões autobiográficas, 

no entanto, para alcançar a complexidade inerente a esse gênero e assim produzir uma história 

de vida, os elementos contraditórios que constituem a identidade do indivíduo e das diferentes 

representações que o compõem precisariam também ser mapeadas (LEVI, 2006) e, portanto, 

algumas escolhas (consciente ou inconscientemente) das entrevistas refutadas. Apesar de 

reconhecer uma riqueza em potencial na análise dos contextos históricos de desvios e de 

singularidades que aparecem nas narrativas, aqui é mais fundamental para eu perceber como 

essas mulheres definem as suas próprias histórias em relação ao sistema dominante, à cultura 

hegemônica e à colonialidade do poder/saber/ser.  

Nesse sentido, ainda que o relato de dona Sebastiana, Sandra e suas irmãs apresentem 

um desenvolvimento linear ou sigam um itinerário coerente e determinado em demasia, 

mesmo que, junto com Bourdieu (2006), eu entenda as histórias de vida como um todo 

progressivo, descontínuo, não linear e formada de elementos justapostos sem razão aparente, 

desobrigo-me de qualquer interferência, em busca de uma maior adequação aos fatos. Assim, 

se necessário, podemos enxergar as linhas da vida dessas mulheres, que a propósito 

concentram todas as características do grupo observado, mais próximas da prosopografia do 

que da biografia propriamente dita. A esse respeito, Michel Vovelle (2006, p. 205) escreveu: 

 

Adotando as abordagens da história social quantitativa, quisemos introduzir no 
próprio campo da história das mentalidades, a história das massas, dos anônimos, 
em suma, dos que jamais poderiam dar-se ao luxo de uma confissão, por menos que 
seja literária: os excluídos, por definição, de toda biografia.  
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Assim, ao longo da década de cinquenta, a rotina que Sebastiana construiu para si 

envolvia a dedicação integral ao trabalho na confeitaria, os cuidados com suas (seus) filhas 

(os) e a devoção aos trabalhos de médium que realizava no Centro de Umbanda do Tenente 

José Silva, localizado na Vila dos Marmiteiros, no bairro Gameleira, em Belo Horizonte, local 

que frequentava semanalmente depois de seu expediente. Dona Sebastiana é médium vidente 

e desde pequenina vê e conversa com Pretos Velhos. 

 

Ô fia, eu pequinininha eu via e meu pai levava eu pra longe. Eu sofri 
demais. Tadinha, não sabia né, eu falava o que eu via. Sempre gostei de 
ficar perto dos mais velhos. Uma vez os mais velhos estavam conversando, 
chegou um amigo da mamãe. Eu gritei mãe... mãe, lá vai uma caveira perto 
dele. Era uma caveira mais feia nas costas dele. Meia noite daquele dia o 
homem morreu. Meia noite. Iiiii meu pai me batia, judiava de mim quando eu 
contava. Foi só quando minha vó veio morar com a gente que ele parou. 
“Num faz isso com ela não. Não bate na minha cria não” falava ela pro meu 
pai. A mãe me levou pro padre pra benzer, falava que eu era bruxa. 
Antigamente o povo achava que era o capeta... hããã... eu sofri um pedaço. 
(informação verbal, entrevista concedida por Mãe Tiana a Karla Teresa Ocelli Costa, 
dissertação de Mestrado: Vem que hoje é dia de festa: Corpo, território e 
ancestralidade nas festas da Comunidade Quilombola Carrapatos da Tabatinga, Bom 
Despacho, MG, 2017). 
 
 

2. 4 A fé, o axé y a Umbanda 
 

Abro aqui um parêntese para contextualização da Umbanda a fim de melhor 

compreender como o fundamento dessa religião envolveu e influenciou a experiência 

histórica de Dona Sebastiana e sua família.  

A umbanda é historicamente uma religião miscigenada. Seus pilares foram fundados 

na cultura Banto, com posterior integração de alguns elementos de culto Yorubá, mas 

massivamente influenciada (e gestada) na filosofia espírita e com influências nítidas do 

catolicismo popular 71  e das muitas culturas indígenas. Assim, é um equívoco tratar a 

Umbanda restritamente como uma religião de Matriz Africana, já que bebe de fontes 

indígenas, a partir da qual herda todo seu encantamento das práticas nativistas e também da 

filosofia européia. 

Feita essa breve contextualização, direciono o meu olhar para a religião dos Caboclos 

e Pretos Velhos a partir das problemáticas que a pesquisa apresentou até aqui. Isto é, 

                                                           
71O catolicismo popular aqui se refere ao cristianismo que deu origem as benzedeiras e raizeiros, deu origem a 
magia popular e as simpatias e principalmente deu origem a estrutura cristã brasileira descentralizada da Igreja, 
muito diferente do católico apostólico romano, subordinado às regras de Roma. 
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interessa-me menos as características dos agentes, suas estruturas e seus discursos 

institucionalizastes, estando mais atenta àquilo que o não consciente e o não verbalizável, 

presentes na Umbanda e em seus rituais, podem trazer para a pesquisa.  

A principal referência nesse sentido é o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo 

professor e pesquisador Luiz Rufino e pelo historiador Luis Antônio Simas em livros como 

“Encantamento: sobre política de vida” (2020) e “Fogo no mato: A ciência encantada das 

macumbas” (2018), obras poética e politicamente comprometidas, as quais reforçam que 

existem vários tipos de ciências, não eurodescendentes, capazes de oferecer respostas ao 

mundo.  

Observar através destas lentes a realidade complexa e potente da família de Dona 

Sebastiana no interior do Quilombo Carrapatos da Tabatinga, como o tratamento das (os) 

mais velhas (os), a criação das crianças, as relações de amizade, a resolução de conflitos 

internos e de problemas conjunturais, a divisão das tarefas e etc., despontou aos meus olhos 

potenciais fios epistêmicos substanciados nas premissas que tangem o mundo físico e o 

mundo espiritual. Isso significa olhar para o cotidiano e situá-lo em fórmulas nem sempre 

objetivas para explicar um universo que é de magia y matemática, de sonhos y de física, de 

espírito y de matéria, de criatividade y de estrutura e assim por diante.   

Na ocasião de minhas visitas à Tabatinga, o Terreiro de Umbanda de Mãe Tiana 

encontrava-se fechado e sem previsão de reabertura devido ao falecimento da matriarca. 

Sabendo eu que a manifestação do axé inerente ao povo de terreiro não é exclusividade de um 

espaço delimitado às giras, mas presente na vida cotidiana das iniciadas na religião, atentei-

me para estar presente e receptiva a todos os sinais do aiyê e do orum72 ali manifestos73. Isto 

quer dizer, estar naquele aqui e agora através de um duplo: a pesquisadora diligente com as 

evidências materiais, mas também o ser senciente, atravessado pelo encantamento, pelo transe 

e pela integração entre o visível e o invisível. Esse lá e cá entre o físico e o metafísico foi 

substancial para localizar o lugar da Umbanda enquanto religião na organização sócio 

                                                           
72Em iorubá, òrun significa o mundo espiritual, e àiyé o mundo físico. Esses espaços que representam o visível e 
o invisível compõem a visão cosmológica da umbanda e do candomblé. 
73 Um dado relevante para a contextualização do meu olhar enquanto pesquisadora é que o desenvolvimento da 
minha espiritualidade se deu e se dá também através da Umbanda. Essa marca pessoal intuitivamente se fez 
presente na vivência com as filhas de Dona Sebastiana, suas filhas (os) e netas (os), isto porque a ativação de um 
olhar mais senciente do que científico em algumas situações do cotidiano, por vezes, trouxe-me respostas para 
perguntas fundamentais que nem estavam programadas no roteiro de entrevista. Não ignoro que o uso 
sistemático das metodologias da História Oral também ali poderiam me conduzir até essas respostas (ainda que 
por meio de negociações outras), mas gostaria de não perder de vista a experiência ali vivenciada em torno de 
uma permissão muito sutil para adentrar os mundos internos, transcendendo a realidade dura. 
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histórica daquele Grupo. Sobre o encantamento como efeito do axé74, que é manipulado pelas 

filhas de santo, seja em seu dia a dia, seja no transe, é preciso compreendê-lo como mandinga 

de batalha das filhas e filhos de Santo no plano material e imaterial – porque sim, nossos 

inimigos também agem no invisível.  

 
Faz-se necessária, nesse sentido, a compreensão de que os processos de resistência 
protagonizados pelas mulheres de terreiro caracterizam-se pelo empoderamento 
individual, mas se alicerça a partir da coletividade e que essa instância coletiva 
compreende, não somente os membros da família-de-santo da qual faz parte e à qual 
deve respeito religioso hierárquico, mas, sobretudo à espiritualidade com a qual se 
relacionam diretamente e cujas orientações são respeitadas acima de tudo 
(SANTOS, 2018, p. 74). 

 

É através do encantamento que acontecerá o drible, o desatar de nós, o 

desmantelamento das condições degradantes impostas pelos padrões ocidentais e, portanto, a 

afirmação da vida porque reintegrada ao amplo e complexo organismo vivo que é a Natureza. 

Ou seja, o encantamento é uma arma porque nega, transgride e desobedece ao itinerário 

padrão, produto de uma sociedade blindada de civilização, mas ao mesmo tempo é um escudo 

porque protege a vida irrigando o ser de possibilidades de liberdade. Não é à toa que Maria da 

Glória (a Nem), filha mais nova de Dona Sebastiana, quando questionada por mim sobre a 

relação da Umbanda na dinâmica do quilombo, afirma que ela serve para a manutenção do 

local, uma vez que são os Orixás que direcionam a comunidade. É, sobretudo, através dessas 

entidades que pode-se ouvir a voz da ancestralidade. A professora e pesquisadora de cultura 

negra e relações internacionais, Helena Theodoro legitima este raciocínio através de seus 

dizeres: 

 

Através da sua fé e do seu axé, essas mulheres conseguiram trazer até nossos dias 
imagens sacralizadas de seu passado, que se volta para a mitologia africana e aponta 
insistentemente, por meio da tradição oral, as estratégias mais diversas de 
insubordinação simbólica que lhes possibilitam criar mecanismos de defesa para a 
sobrevivência e a manutenção de seus traços culturais de origem. A mulher negra se 
estrutura como uma pessoa que toma a si a responsabilidade de manter a unidade 
familiar e a coesão grupal e de preservar as tradições culturais e religiosas de seu 
grupo, em função da nova realidade que a opressão econômica e a discriminação 
racial pós-Abolição criaram no seio da sociedade brasileira. (THEODORO, 2008, p. 
92) 
 

Para nos aproximarmos um pouco mais dessa relação íntima do quilombo com as 

entidades imateriais, é preciso compreender que, no geral, as pessoas de comunidades 

                                                           
74 Axé (ou asè em ioruba, que significa energia, poder, força) significa a força vital inerente e imprescindível a 
todo ser. O axé também representa a força espiritual que fundamenta a autoridade e a prática religiosa de cada 
casa de santo. 
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tradicionais não são marcadas por suas relações de posse dos meios de produção, ou a 

ausência delas, como afirmaria uma visão marxista, mas por marcas indeléveis que são 

atribuídas a partir das relações de alteridade com o grupo a que pertencem. Marcas como o 

gênero, raça, sobrenomes, sotaque, etc., e, aqui de modo particular, pelo Orixá que guia sua 

cabeça. Sobre isso, Abdias Nascimento, esclarece: “Os orixás são as forças da natureza, 

protagonistas do mundo mítico-histórico da nossa ancestralidade, cuja primeira referência é o 

antigo Egito, berço das civilizações africanas e ocidental” (NASCIMENTO, 2006, p. 04). 

Oxóssi é o orixá de Dona Sebastiana. Segundo a tradição, ele mora nos bosques e nas 

florestas e é saudado com o verbo “Okê!”. As suas cores são o verde e o amarelo, e o culto à 

Oxóssi homenageia o indígena, primeiro dono da terra brasileira.  

Xangô, o orixá do sol, do trovão e do fogo é o regente de Sandra. Suas cores são o 

vermelho e o branco. Seu dia é a quarta-feira. Ele é patrono da justiça, mora numa pedra e seu 

duplo machado é feito de um meteorito.  

Obaluaiê ou Omulu é quem rege Pai Antônio, companheiro de Mãe Tiana. Esse orixá 

é conhecido como o orixá da varíola, da doença e da saúde e, por extensão, da vida e da 

morte. Repleto de chagas, seu rosto e seu corpo estão sempre cobertos. Sua saudação é 

“atoto” e simboliza a terra e o sol. Infelizmente, não obtive informações sobre os orixás 

regentes dos demais familiares.   

A fundamentação da Umbanda no período de república nascente, bem como o seu 

mito de anunciação, colabora na decifração das formas de conhecer e produzir conhecimento 

da família de Dona Sebastiana e, por que não, da própria comunidade autodeclarada 

quilombola da Tabatinga.  

Esse mito de origem, também chamado pela literatura especializada de mito de 

fundação da umbanda – e que para nós serve mais como marco histórico - acontece em 15 de 

novembro de 1908, quando uma entidade chamada Caboclo das Sete Encruzilhadas teria 

“baixado” em um centro espírita do Rio de Janeiro para constranger as práticas 

preconceituosas do kardecismo e estabelecer a nova religião. A narração desse mito, 

entremeada de realidade e fantasia, pode ser encontrada com diversas variações, nos mais 

diversos contextos, como livros de umbandistas e estudiosos da religião, revistas umbandistas, 

sites diversos e apostilas formuladas por terreiros e federações. A versão que trago aqui é um 

compilado da versão difundida pela Federação Brasileira de Umbanda e pela Federação 

Espírita Umbandista do Estado de Minas Gerais.  
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O mito se desenrola em torno de Zélio Fernandino de Moraes (1891 – 1975), o garoto 

que teria sido escolhido pelos espíritos para divulgar a mais genuína religião brasileira de 

origem africana e indígena aos homens. Vindo de uma família católica, religião predominante 

entre os brasileiros do final do século XIX e início do XX, Zélio, então com dezessete anos, 

teria chamado a atenção de seus familiares ao apresentar, de tempos em tempos características 

estranhas que fugiam muito ao seu comportamento padrão.  

Quando dessas ocorrências, suas expressões faciais, gestos e falas pareciam com as de 

um senhor muito mais velho, com um tom de voz manso e sotaque completamente diferente 

daquela região. Seus pais, Joaquim Fernandino da Costa e Leonora de Moraes, teriam tentado 

solucionar o “problema” através da medicina, do exorcismo e da benzeção. Sem apresentar 

qualquer sucesso, levam o jovem até um centro espírita vinculado à doutrina espírita 

codificada pelo pedagogo francês Hippolyte Léon DenizardRivail, que usava o 

pseudônimo Allan Kardec 75 , como última tentativa de obter alguma resposta. Iniciada a 

sessão no centro espírita, Zélio, já encarnado, teria retirado uma flor do jardim e deixado 

sobre a mesa do espaço religioso dizendo: “aqui falta uma flor”. Segundo contam, nesse 

instante, como se um portal tivesse sido aberto, os médiuns presentes passaram a incorporar 

espíritos de negros escravizados e indígenas.  

Esses espíritos eram convidados a se retirar pelo dirigente da mesa que os julgavam 

atrasados espiritual, cultural e moralmente (como era e continua sendo comum entre os 

kardecistas). Foi então que, pela primeira vez, o espírito que incorporava em Zélio se 

identificou como Caboclo das Sete Encruzilhadas, proferindo um discurso de defesa das 

entidades que ali estavam presentes, já que estavam sendo discriminadas pela diferença de cor 

e classe social (GIUMBELLI, 2002). Nesse discurso, a entidade teria revelado que se ali não 

havia espaço para as manifestações dos espíritos negros e indígenas seria fundado por ele 

mesmo na noite seguinte uma nova religião em que tais entidades poderiam realizar seus 

trabalhos espirituais e passar suas mensagens.  

Às 20 horas do dia seguinte, 16 de novembro de 1908, na casa de Zélio, em meio a 

uma pequena multidão de amigos, parentes, curiosos e kardecistas incrédulos, “baixou” 

novamente o referido caboclo para definir ritualisticamente a nova religião, ditar suas 

características e normas básicas de conduta para os médiuns umbandistas. Determinou 

também que a prática da caridade seria a característica principal do culto. Este teria como 

                                                           
75O movimento espírita já vinha se organizando no Rio de Janeiro desde a segunda metade do século XIX como 
meio de comunicação com o mundo dos mortos, - de tal modo que, em 1.900, já existia federação espírita em 
quase todos os estados do país.  
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base o Evangelho Cristão, como mestre maior Jesus Cristo. Além disso, o uniforme utilizado 

pelos médiuns deveria ser branco; todos os atendimentos seriam gratuitos e a religião se 

chamaria umbanda. Por fim, fundou naquele dia aquela que é descrita como a primeira tenda 

de umbanda da história, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade (GIUMBELLI, 2002). 

Uma objeção curiosa pode ser encontrada em trabalhos acadêmicos que compõem o 

banco de dados da Associação Brasileira de História das Religiões (ABHR). Através desta, 

tenho conhecimento de um relato do escritor umbandista Matta e Silva (1917-1988), no livro 

“Umbanda e o Poder da mediunidade”, em que o vocábulo “umbanda”, como bandeira 

religiosa, não aparece na história antes de 1904. Entretanto, no depoimento deste mesmo 

autor, encontra-se o registro de que, em 1935, conhecera um médium com 61 anos de idade de 

nome Nicanor, que praticava um culto que pode ser considerado como umbanda desde os 16 

anos, ou seja, desde 1890, incorporando o Caboclo Cobra Coral (MATTA e SILVA, 1987). 

Outro autor umbandista, Diamantino Trindade, reproduziu no livro “Umbanda e Sua História” 

parte de uma entrevista do jornalista Leal de Souza publicada no Jornal de Umbanda, em 

Outubro de 1952, na qual afirmava que o “precursor da Linha Branca fora o Caboclo 

Curuguçu, que trabalhou até o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas”.  

Para a narrativa que escolho seguir, é insignificante a disputa pelo título do fundador 

da Umbanda, sendo apenas relevante a apresentação dessa abordagem para sabermos que, 

muito antes da datação imposta pelo mito de enunciação, os princípios e fundamentos da 

umbanda já eram vivenciados de modo disperso pelo Brasil. Assim, faz-se saber que, mesmo 

sem qualquer formalização, a base do culto já existia, e as entidades já trabalhavam muito 

antes do marco de 15 de novembro de 1908.  

As entidades imateriais entrevistadas pelo antropólogo Bruno Faria Rohde, em artigo 

intitulado “A Umbanda tem fundamento, e é preciso preparar: abertura e movimento no 

universo umbandista”, endossam que o evento envolvendo Zélio Fernandino e os egressos do 

kardecismo visavam a sistematização discursiva e institucional das práticas daquela crença já 

estabelecidas aqui, uma vez que para agregar legitimidade a um movimento de religiosidade-

espiritualidade nesses planos, ainda faz-se necessário tais iniciativas.  

 

Bruno F. Rhode: O que representa para o astral a narrativa de fundação da umbanda? 
Cigana Agnara: Pra Agnara nada. Esta entidade [o caboclo das Sete Encruzilhadas] é 
simplesmente uma entidade figurativa para se mostrar, para fazer com que um culto 
que já existia há muito tempo se tornasse visível ao mundo dos brancos. Solamente 
isto (ROHDE, 2010, p.104). 
 
Bruno F. Rohde: O que o senhor pensa, o que representa pro senhor o que a gente 
chama aqui entre os filhos que estudam a religião aqui no plano material de mito de 
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anunciação, de mito de fundação da religião, que é a história do caboclo das Sete 
Encruzilhadas, que baixou naquele médium chamado Zélio Fernandino de Moraes? 
O que isso significa, o que significou pra umbanda esse momento?  
Caboclo Ogum das Matas: Olha fio, pro mundo espiritual quase nada. Por que os 
caboclos já trabalhavam na umbanda, seu Curugussu já vinha antes... Então pro 
mundo espiritual não, isso só foi permitido pelo mundo espiritual pros fio ter uma 
representatividade na sociedade, pra ter um reconhecimento. Isso, por que enquanto 
era feita a umbanda dentro das toca de cada fio, ela era desconhecida. A medida que 
os fio começaram a alardear que esse caboclo foi o que fundou a umbanda, ele 
alardeou no meio dos brancos, no meios dos Kardek... (ROHDE, 2010, p.93) 

 
 

E assim, fecho o parêntese para puxar outras linhas da história de Dona Sebastiana e 

sua família nuclear.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Árvore genealógica ilustrada da família de Dona Sebastiana – Quilombo Carrapatos da Tabatinga 
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Fonte: FERNANDES, Ana C. in “Do fogo e da justiça – Sandra Maria da Silva Andrade, movimentos de uma 
filha de Xangô na luta Quilombola”. Dissertação (mestrado em Antropologia Social) – Instituto de Ciências 
Sociais, Universidade de Brasília. Brasília, p. 70, 2017.  

 
 
 
2.5 Sacudidas cheganças  

 

Foi no Centro de Umbanda do Tenente José Silva que Sebastiana conheceu seu grande 

parceiro de vida, Lázaro Antônio Felipe, um filho antigo da casa, cuja aproximação iniciada 
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no ônibus que ambos pegavam após as sessões no terreiro, para retornarem para suas casas, 

desvendaria afinidades que os uniriam pelo resto de suas vidas. Os trabalhos como médium a 

tornaram conhecida em Belo Horizonte, de modo que pessoas de outras cidades viajavam por 

quilômetros para se consultarem com a menina de pouco mais de vinte anos que guardava 

impressionante poder mediúnico. A senhora Elisa Queiroz é uma dessas pessoas.  

Tia Elisa, como era chamada por Dona Sebastiana, foi uma senhora da classe alta 

bom-despachense, filha do delegado, empregada na Secretaria de Finanças e prima de 

magistrados da cidade. O motivo de sua visita ao Centro de Umbanda da Vila dos 

Marmiteiros era a busca por solução de um complicado problema de família que se passava 

em Bom Despacho. Segundo os boatos que se espalhavam, toda a sorte de estratégias para 

solucionar o tal problema, que se passava com o sobrinho de Elisa, foi efetivada, sem 

qualquer sucesso. Entretanto, tendo visto Sebastiana trabalhar no Centro, a filha do delegado 

tinha convicção de que era ela quem conseguiria trazer a paz de volta à família.   

 

 ... Eu vim aqui pela filha do delegado, porque tinha um sobrinho dela que pegava 
um capeta que ele ficava pelado andando na praça. Ela me conheceu em Belo 
Horizonte, lá no Centro (de Umbanda). Tia Elisa, era o nome da 
mulher. Ela falou: “Ô menina ‒ ela tinha a mania de me chamar de menina ‒ , ô 
minha filha, você trabalha bem demais. Você podia ir lá em Bom Despacho dar um 
jeito no meu sobrinho, que nós estamos sofrendo demais”. 
Ô mulher bonita era ela. Eu falei com ela: “Olha, eu não conheço não, mas eu só 
posso ir sexta-feira de noite, porque eu trabalho”. Ela disse: “Eu te levo e trago”. Aí 
quando deu uma sexta-feira ela me trouxe.  
(informação verbal, entrevista concedida por Mãe Tiana a Ana Carolina Araújo 
Fernandes, 2017). 

 

As fontes indicam que contava o ano de 1957 76  quando Sebastiana visitou Bom 

Despacho pela primeira vez, a fim de usar suas habilidades mediúnicas para solucionar o 

problema espiritual daquela família. Nos primeiros momentos, a família apresentou 

resistência, não esperava que aquela moça de no máximo vinte e cinco anos pudesse fazer 

algo que ainda não havia sido tentado pelos profissionais mais renomados da cidade.  

 

Ali onde é o banco, era um restaurante. Eu cheguei no dia que ele tava peladão, 
jogando umas cadeiras tudo pra fora. Dr. Tales olhou pra mim e falou: “Ô fia, é ocê 
que veio olhar meu irmão? Mas você é muito novinha, minha fia”. Eu disse: “Se o 
senhor quiser que eu olhe, eu olho; 
se não quiser, eu vou embora, uai!”. Ele disse: “Não, fia!..”. É uai, fui franca com 
ele. Dona Luzia já tinha pelejado, nada dava jeito. (informação verbal, Ibidem p. 
45). 
 

 

                                                           
76Data citada no informativo da Associação dos Quilombos de Bom Despacho, Edição 1, ano de 2015. 
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A única opção da família Queiroz naquele momento era confiar na forasteira, que, 

segundo Elisa era uma “menina poderosa”.  

 

Me disseram: “Você vai tirar ele lá de dentro do restaurante” .Ele era bonito, um 
partido... clarinho... peladão! Tirou a cueca, tirou tudo! Aí Dr. Tales tava com o 
cobertor, mas nós não podia chegar perto dele, senão ele machucava nós. Aí eu tirei 
meu crucifixo que tava aqui, pus na mão, ele arregalou o olho em mim, eu falei: 
“Hanham! Vem...”. Ele veio, chegou perto de mim... e caiu. 
(...) Arrumei um bocado de alho e de sal e joguei em cima da mesa. Crendeuspai! 
Aí falei pra Dona Luzia: “Vou chamar o Veludo77”. Aí o Veludo desceu, marcou as 
obrigações que tinha que fazer: no meio do mato. Tinha que fazer as obrigações em 
algum terreno. Mas eu não conhecia terreno nenhum aqui. 
Aí, minha filha, quando fez onze e meia ele desencostou. Ele (o doente) ainda 
amarrado. Eu falei: “Pode desamarrar ele”. Ele veio andando ainda meio assim... se 
abraçou comigo e fomos pro meio do mato. Chegou lá, trabalhei a noite inteirinha, 
riscou (o Veludo) o círculo de Salomão, e eu falei no final: 
“Você vai construir a sua fazenda aqui”. 
Ele construiu a fazenda dentro do Círculo de Salomão que o Veludo riscou e cabou 
o problema dele. 
É por isso que eles têm amizade comigo, minha filha. Já trabalhei pelos quatro 
cantos deste mundo. A primeira vez que eu pus o pé aqui foi pra trabalhar pra esse 
povo. 
Trabalhei aqui oito anos, vindo e voltando. Acabava de fazer um serviço e aparecia 
outro. Eu falei: “Gente, mas que miséria...”. “Ih, minha filha, tem muito tempo....”. 
Ela (Tia Elisa) pegava um jatinho aqui, me levava lá pra Goiânia pra comprar 
material de Umbanda. Pra segurar a barra dessa família essa nega véia lutou demais. 
Sozinha e Deus, só... 
Antônio: Aí depois é que nós vem, aí o reforço é eu. Quando eu venho, a gente fica. 
(Informação verbal, entrevistas concedidas por Mãe Sebastiana e Pai Tonho, a Ana 
Carolina Araújo Fernandes, 2017) 

 

Segundo Sebastiana, foi essa série de chamados espirituais que lhe trouxe o 

entendimento de que o seu lugar não era em Contagem, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Bom 

Sucesso, e em nenhum outro lugar do Brasil, mas ali em Bom Despacho. Conta que não foi 

ela quem escolheu viver ali, as muitas idas e vindas eram recorrentes, mas quando ela atinou, 

já estava de mudança com Antônio e suas filhas.  

A mudança aconteceria no ano de 196678, mas, sem conhecer muito a cidade, as 

escolhas apressadas as fariam mudar de bairro algumas vezes, até chegarem na Tabatinga.  

A Tabatinga nesse momento era considerada um bairro rural de Bom Despacho, com 

quase nenhuma infraestrutura. As ruas eram de terra, e as casas construídas com barro e 

                                                           
77Exu Veludo é uma falange de exus da Umbanda. É considerado um dos mensageiros mais próximos de Ogum, 
ainda que também trabalhe com Xangô e Oxóssi. Este Exú é de Umbanda pertence à Linha das Encruzilhadas, 
mas também trabalha em médiuns na nação do Candomblé. Segundo Bittencourt (2004, p. 13), vem das costas 
orientais da África, era swahili (negro arabizado) da qualidade Sagathana.  
78Informação encontrada na matéria “Dona Sebastiana: Confiando nos Tambores de Dandara”, escrita pelo 
filósofo e vereador de Bom Despacho Lúcio Emílio do Espírito Santo Junior em dezembro de 2015, por ocasião 
do aniversário de Dona Sebastiana. Links disponíveis: 
<http://www.senhoradosol.com.br/reinado.php>; <http://resumos.netsaber.com.br/resumo-
74526/donasebastiana--confiando-nos-tambores-da-dandara>. Acessados em 28 de junho de 2020. 
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palhas, a paisagem era formada por ruas estreitas, abertas no mato entre os morros e as casas, 

as quais eram construídas afastadas uma das outras. Na época da mudança de Sebastiana e sua 

família, a Tabatinga era habitada majoritariamente por sujeitos negros. Estes eram chamados 

tradicionalmente de Negros da Costa. Os Negros da Costa, já mencionados anteriormente, são 

um grupo quilombola conhecido por possuir uma língua própria, chamada Língua dos Negros 

da Costa, Gira ou Língua da Tabatinga79. A língua da Tabatinga tem forte influência bantu 

devido ao fato de os Negros da Costa serem descendentes de africanos originários de 

Moçambique e Angola especialmente. A organização das línguas bantu, segundo o professor 

Henrique Cunha Jr. (2010), reflete a organização de uma filosofia do ser humano, da 

coletividade humana e da relação desses seres com a natureza e o universo.  

Segundo a professora doutora em linguística aplicada Ana Lúcia Silva Souza (2009) 

na linguagem está a premissa do reconhecimento. Dominar a linguagem, um certo idioma, 

portanto, é assumir a identidade cultural. Ela alerta, porém, que essa premissa não se cumpre, 

todavia, quando vivenciada pelos negros. Mesmo quando o idioma é “dominado” resulta a 

ilegitimidade.  

A experiência dos Negros da Costa narradas por Sandra, que conviveu com Dona 

Fiota, uma das últimas falantes da língua, serve como a materialização da crítica de Souza. 

Para Sandra, os falantes da língua foram tão perseguidos, inferiorizados e estigmatizados 

pelos poderes locais e por bom-despachenses80 que a língua foi desaparecendo, primeiro pelo 

desinteresse dos mais novos (quem vai querer aprender uma língua que o inferioriza?), e 

depois pela morte das (os) mais velhas (os).  

A expressão máxima de ironia nesse contexto acontece aproximadamente vinte anos 

após o rebaixamento moral e cultural da língua e de seus falantes. Sandra conta que, alguns 

meses após o falecimento de Dona Sebastiana, ela precisou ir ao cartório no Centro de Bom 

Despacho. Qual não foi a sua surpresa ao mirar no painel de um restaurante reinaugurado pelo 

                                                           
79A língua antes falada nas antigas senzalas das fazendas do interior de Minas Gerais, como uma espécie de 
código secreto para preservação de troca de informações entre os escravizados, é, segundo o estudo de Sonia 
Queiroz, constituída fundamentalmente de: 
Vocábulos de provável origem africana, que se aproximam de formas já registradas por estudiosos das línguas 
africanas no Brasil; vocábulos formados a partir de palavras “africanas” acrescidas de sufixo português; criações 
lexicais que se podem explicar pela onomatopéia; palavras de provável origem portuguesa que se aproximam de 
vocábulos dicionarizados; palavras portuguesas concorrentes na região ou mesmo fora dela, no Brasil.  
80  Sandra Queiroz aponta em seus estudos que desde os primeiros contatos com população residente na 
Tabatinga, o problema da marginalidade veio à tona: “tradicionalmente se associa o nome da Tabatinga ao crime 
e à malandragem”, a resistência encontrada pela pesquisadora em encontrar falantes da “gira” muito se deve à 
prisões dos falantes da língua, que seria considerada pela repressão como privativa de malandros e criminosos 
(QUEIROZ, 1988, p.60). As conversas com Sandra, reforçam esse episódio, ela relata que ao serem flagrados 
por policias falando a “gira” os falantes da língua eram imediatamente alvo de cacetadas e reprimendas morais, 
isso quando não eram presos por infringir os bons costumes.   
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mesmo dono, que ali já se encontrava há mais de vinte anos, e se deparar com o novo nome 

do espaço: “Restaurante Conjolo”. Na Língua dos Negros da Costa, “conjolo” significa casa 

(QUEIROZ, 2018).    

Para ela é flagrante que querem deixá-las (os) confusas (os) sobre si mesmas (os). 

Primeiro criminalizam e demoniza tudo o que é genuíno e pertence à sua história e tradição. 

Depois justificam a barbárie nos mais nobres tratados – como, por exemplo, a ideia de que o 

conhecimento só se veicula pelas línguas indo-européias -, de modo que, mais cedo ou mais 

tarde, a comunidade começa a se envergonhar de suas práticas genuínas, ou no mínimo, 

passem a questioná-las. É nesse contexto que pregam a boa nova – seja a religião católica ou 

o único idioma considerado oficial. Convictos do êxito dessa alienação, introduzida pela 

docilização dos corpos81ou pela força bruta, os próprios algozes passam a requisitar aqueles 

signos que eles próprios chamaram de aberração num passado não distante. 

Durante os anos 1980, os Negros da Costa ficaram bastante conhecidos fora de Bom 

Despacho devido à pesquisa de mestrado da linguista Sônia Queiroz, que mais tarde, em 

1998, seria publicada em livro com o título Pé Preto no Barro Branco: A língua dos negros 

da tabatinga. Na atualidade, a maioria das (os) descendentes dos Negros da Costa migraram 

para cidades vizinhas de Bom Despacho em busca de oportunidades de emprego. São poucas 

(os) as (os) que permaneceram na Tabatinga, estas (es) com frequência são idosas (os) 

aposentadas (os).  

Os Negros da Costa tinham como origem as famílias dos ex-escravizados Dagoberto 

Tomás Pinto (o Dicoberto) e Zé Caria (o Zacaria). O nome Tabatinga, que significa barro 

branco, foi dado pela mais notável matriarca daquele grupo, filha de Zacaria, que também 

ficaria conhecida como a representante autêntica da Língua da Tabatinga, - Dona Joaquina da 

Silva, conhecida como Dona Fiota, ou Fiotinha82.  

Em entrevista dada aos pesquisadores Tânia Nakamura e Lúcio E. Júnior, dona 

Fiotinha relata como surgiu a Tabatinga:  

 

Quando rebentô a liberdade, minha mãe saiu lá Engenho do Ribeiro caçando um 
lugá. Isso aqui tudo era mato. Nós foi luitá para fazer uma barraca de lona. Nós 
fizemo, entramo. A barraca acabou, nós fizemos a piteira… Nós tirava barro era no 

                                                           
81  “É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” 
In FOUCAULT, M. “Os corpos dóceis”. Vigiar e punir: nascimento da prisão.Petrópolis, RJ: Vozes, 2004a, p. 
125-52. 
82Quando em vida, Dona Fiota foi procurada por pesquisadores e estudantes vinculados às Universidades 
Federais, Instituições governamentais como o IPHAN e o Plenário da Câmara Federal a fim de mapearem a 
legitimidade e a função histórica daquela língua secular preservada por moradores residentes na periferia da 
cidade de Bom Despacho. 
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meio do garimpo aqui. Nós entrava dum lado e saída do outro. Nós ia com as enxada 
atrás tirando a terra. Nós custô demais fazer um cômodo barreado mas nós fizemo e 
aí, o povo, todo mundo foi fazendo. 
Nós amassava era de pé,o barro. Não tinha amassador de barro, não tinha cavalo… 
Foi aonde que cresceu esse bairro tão maravilhoso”. (informação verbal, entrevista 
concedida por Dona Fiota a Tânia Nakamura e Lúcio E. Júnior apud MENDONÇA, 
“Estudo de um termo da gíria da tabatinga e suas possibilidades pedagógicas no 
ensino de artes visuais”, 2015)  

 

O relato de Dona Fiota tem sido um indício para historiadoras (es), de diferentes 

gerações, de que os primeiros povoadores das terras de Bom Despacho foram negras (os) 

escravizadas (os) fugidas (os) das fazendas das áreas mineradoras próximas à Pitangui e, 

portanto, que as origens históricas da cidade estão cristalizadas em território quilombola. Em 

hipótese embasada nos documentos, estes sujeitos escravizados sairiam das fazendas mato à 

dentro buscando meios de se organizarem como mulheres e homens livres e, exclusivamente, 

movidos pelo seu encalço, adentravam ali os capitães do mato.  

No livro “Negros e Quilombos de Minas Gerais” (1972), o historiador Waldemar de 

Almeida Barbosa cita códices do Arquivo Público Mineiro com referência dos quilombos nas 

cercanias de Bom Despacho. Em um desses documentos, encontro o seguinte relato:  

 

O Alferes Bento Ribeiro, morador na paragem chamada Pará e Rio São João, 
freguesia de Pitangui, percorria em 1766, os matos de sua fazenda; ia com dois 
camaradas brancos e dois escravos. De repente, deram em um quilombo. Não 
podendo atacar, (...) regressou, convocou os capitães-do-mato de Itatiaiuçu, distante 
14 léguas; com esses capitães-do-mato, mais camaradas e escravos, num total de 22 
armas, foi atacado e destruído o quilombo e tudo o que nele havia: 14 ranchos de 
capim, roças de milho, feijão, algodão, melancias e mais frutas. Foi morto o rei, mas 
quase a totalidade dos negros conseguiu escapar. (BARBOSA. 1972, p.68) 

 

Já em outro documento datado de 1763 e encontrado pelo professor Laércio Rodrigues 

para a escrita do livro “História de Bom Despacho”, é citado o mais antigo título de concessão 

de sesmaria favorecendo Antônio Rodrigues da Rocha. Na petição, assinada em 1763, 

informa o solicitante que:  

 
Em dois de maio de 1758, com S.M. Gabriel da Silva Pera, (...) Antônio Dias 
Nogueira, Domingos Gonçalves Viana perferirão 14 armas de fogo, cavallos de 
cargas pa. comerem e cortarão o Rio Lambary tê o Rio São Francisco a desflorar 
terras e campos para criar gado bacum e cavallar estando este pedaço de sertão tê ali 
poboado de feras e negros do Mato, e com efeito se situarão; que dipois entrou e 
veio entrando mais gente. (RODRIGUES. 2012, p.36.) 

 

 

A constatação de que antes de ser habitada por brancos portugueses, a região fora 

povoada por negras (os), subverte a história oficial da cidade, pondo abaixo uma versão que, 
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claramente, foi a dos vencedores, história essa que aborda a fundação de Bom Despacho com 

a vinda de três portugueses que fizeram uma promessa à chamada Nossa Senhora do Bom 

Despacho ou Nossa Senhora do Sol ao chegarem a uma das três colinas que constituem, ainda 

hoje, o núcleo da cidade.  

Os dados estatísticos mais antigos sobre a população negra de Bom Despacho datam 

de 1813. Por essa época, registrou-se ali um total de 1.532 habitantes, dos quais 973 eram 

pretos e mulatos, perfazendo um percentual de 63,51% ou seja, mais da metade da 

população83. 

As fotos do arquivo pessoal de Pai Tonho demonstram que o barro branco dominava o 

local. Além de ser esta a cor da poeira das ruas, era também a cor da maioria das casas, pois o 

barro também era utilizado para pintar as habitações por fora, numa prática que costumavam 

chamar de ― “caiar” a casa. 

 

Quem chegava a Bom Despacho vindo de Pitangui pelo antigo caminho de terra 
encontrava, à entrada da cidade, até meados deste século, um grupo de casinhas de 
capim espalhadas pelo morro de argila branca que veio dar nome ao lugar. A 
Tabatinga era então um pequeno aglomerado de cafuas, habitada 
predominantemente por negros e alguns poucos brancos. (QUEIROZ, 1998, p. 50). 
 
Na época, a gente buscava folha de coqueiro, né?,e fazia... era muito bonito! Nós 
temos até foto da época que era tudo sem muro... onde a gente fazia as festas. A 
estrada, antes de eles fazerem a estrada, ali era de chão. Tem as fotos das festas tudo 
direitinho. Lá em casa tem. A cabana de folha de coqueiro que nós fazia, buscava 
bambu e as folhas de coqueiro pra gente 
fazer. 
Lá tinham poucas casas, só essas nossas mesmo e as casas dos negros. Era muita 
mata, não tinha muita luz, ali não era daquele jeito que cê foi não. Era mata mesmo, 
as estradas de chão, as casinhas era uma casa lá no alto, tudo de barro... A última 
casa de adobe que eles desmancharam foi em 2005. 
(informação verbal, entrevista concedida por Sandra Maria da Silva Andrade a 
Sheila Santos,  Bom Despacho, jan. 2020.) 
 

                                                           
83IBGE – Recenseamento geral de 1972. Recenseamento geral de 1890, Censo demográfico de 1940 – Censo 
Demográfico de 1950. 
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Foto 05: Vista da porta da casa de Dona Sebastiana e do bairro da Tabatinga, aproximadamente nos anos 1970. 
Arquivo pessoal de Lázaro Antônio Felipe. 

 
Foto 06: Porta da casa de Dona Sebastiana. Na foto, estão presentes a filha mais nova de Sebastiana, Maria das 
Graças (a Nem), e seu neto Anderson. Foto tirada em novembro de 1983. Arquivo pessoal de Lázaro Antônio 
Felipe. 
 
2.6      Reterritorialização dos Carrapatos na Tabatinga  
 

A decisão de estabelecer residência naquele território de características tão próprias é 

o que dá início à criação de uma comunidade composta por sujeitos que partilham princípios, 

valores e formas de organização similares.  

Quando das sacudidas cheganças da família de Dona Sebastiana ali, o grupo 

estabelecido que tinha os seus próprios modos de ser e fazer, recebem os recém-chegados 
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através de uma postura que o conceito forjado por Nego Bispo (2018) consegue alcançar 

como nenhum outro conseguiria: o conceito é confluência. Para o quilombola e intelectual 

piauiense que prefere ser chamado de tradutor de linguagens, na confluência não existe a 

possibilidade de um grupo dominar o outro, tal como os rios quando confluem, mas podem 

fazer coisas que fortaleçam tanto um como o outro. Bispo assegura que somente os povos 

contracolonialistas estão hábeis para a confluência “o povo contracolonialista transflui para 

confluir, o povo colonialista se transporta para influir” (2018, p. 48).  

A confluência não impede, porém, que atritos ocorram naquela Comunidade agora 

formada pelos dois grupos. Quando aparecem, essas desavenças ou inimizades, via de regra, 

são resolvidas pela organicidade, de modo que os sujeitos dispensam a interferência do 

Estado, da polícia, do direito ou da política partidária na organização do seu dia a dia. Para 

Sebastiana, que já havia passado por grandes infortúnios até chegar ali, ao se ver rodeada de 

tanta gente que, em suas palavras, eram “iguais a ela”, a sensação que lhe ocorria era a de 

“finalmente estar em segurança”.  

É curioso pensar na ausência dessa sensação de segurança nos outros lugares por onde 

passaram e estabeleceram residência. Quando Sandra comenta sobre a experiência de morar 

em Juiz de Fora e em Contagem, a palavra medo é recorrente em sua narrativa. O timbre de 

sua voz também transparece aflição, pois segundo ela, mesmo agarrada à fé nos orixás, Dona 

Sebastiana sempre alertava sobre os males da cidade grande. Dentre esses males, aparece o 

desemprego, a fome, a violência policial, o racismo, os assaltos recorrentes, a oferta de drogas 

e a cooptação de meninas para prostituição, como perigos iminentes que poderiam acometer a 

uma de suas filhas. Esse medo, adicionado ao fato de morarem distantes de outros parentes 

e/ou pessoas com vínculo estreito de afeto, dificultava a sensação de pertença.  

Em meu primeiro dia na Tabatinga, após conhecer a casa de Mãe Tiana e de conversar 

com Pai Tonho, Sandra e eu caminhamos até a Associação de Quilombos de Bom Despacho 

(AQBD). Nesse trajeto, Sandra me revela que no passado não era daquele jeito: 

 

antes as casas não eram muradas, as ruas não eram asfaltadas e todos andavam 
livremente dentro do terreno, passavam dentro da casa de um, dentro da casa de 
outro, gritavam aqui e o outro ouvia ali, e o espírito de comunidade é o que fazia 
tudo acontecer. (informação verbal, entrevista concedida por Sandra Maria da Silva 
Andrade a Sheila Santos, Bom Despacho, jan. 2020). 

 
Para encontrar o lugar dos muros, e da ausência deles, na formação da subjetivação 

destes sujeitos históricos, me questiono: O que é um muro? O que pode um muro? Em uma 

das definições do Dicionário Michaelis de Língua Portuguesa (versão online), muro é “obra, 
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geralmente de alvenaria, que separa terrenos contíguos ou que forma cerca. Muralha de 

fortificação. Aquilo que serve para defender ou proteger (defesa, resguardo).” 84  Nesses 

termos, um muro produz distância entre aqueles que se encontram do lado de cá, daqueles que 

estão do lado de lá, gerando afastamento e produzindo individualidades. Essas pessoas, não 

raro, passam a se enxergar como separadas, vivendo em mundos diferentes, preocupadas com 

questões relativas mais àqueles poucos metros quadrados que os resguardam, do que com 

problemas que dizem respeito ao coletivo. O sentimento de comunidade, portanto, tende a se 

diluir, ao passo que a privacidade e a segurança vão sendo requisitados.  

Desse modo, quando Sandra diz que, naquela época, “entravam em um quintal e saiam 

no outro, e que a vida era boa assim, mesmo não tendo muito”, localizo aí o sentimento de 

pertencimento, quer dizer, a crença comum daquele grupo de sujeitos (com ou sem laços 

sanguíneos) de que mesmo oriundos de diferentes localidades, naquele instante, diante 

daquelas circunstâncias, todos eram e queriam a mesma coisa.  

Era nessas terras que a comunidade se organizava para construir uma constelação 

própria, em conexão visceral com a natureza, através dos banhos diários no rio, através do 

comunitarismo agrícola com roças de arroz, feijão, mandioca, legumes, café, etc., e também 

pela criação de animais. Assim, vivendo da terra e através dela, não faltava nada para 

ninguém, porque na época da colheita e da matança de bichos, se organizavam trocas 

variadas: “quando eu matava um porco, fazia as banda, e o Seu Benê, que já morreu, ele me 

dava ¼ de boi, e eu lhe dava uma banda do porco, e todo mundo comia, quem não tinha pra 

trocar, a gente dava. Nós matava, e falava, mande pra comadre...”85 (informação verbal).  

E quando é tirado, abruptamente, aquilo que te confere sentido à vida, como é que se 

faz para continuar vivendo? Segundo Sandra, quando as ruas que eram de terra começaram a 

ser asfaltadas, as casas muradas, e a Comunidade proibida de entrar nas roças, os mais velhos 

começaram a morrer: “O povo não tava acostumado, muito dos velhos morreram, porque você 

perder o chão onde se criou e não ter mais onde plantar, sendo que vivia da terra, como vive? 

Seu Joaquim, velho Baiano, Seu Bené, foi morrendo um atrás do outro” 86  (informação 

verbal).  

Ela não esconde a dificuldade daquele tempo também. A ausência de um sistema de 

saneamento básico, água tratada, energia elétrica, posto de saúde, escola e mercado para 

                                                           
84 In: DICIONÁRIO Michaelis. Disponível em: <www.uol.com.br/michaelis>. Acesso em: 28 nov. 2019. 
85 Entrevista concedida por Sandra Maria da Silva Andrade a Sheila Santos, Bom Despacho, jan. 2019.  
86 Ibid. 
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comprar aquilo que a terra não dava trazia muitas dificuldades. Essas faltas estruturantes, 

porém, não geravam a identificação do sujeito em um lugar de pobreza e mendicância.  

Pergunto à Sandra em qual desses momentos ela se sentia mais próspera, naquela 

época, em que a comunidade comungava coletivamente desse “espírito que fazia tudo 

acontecer”, ou na atualidade, em que o acesso a políticas públicas e à tecnologia 

proporcionam o conforto de, por exemplo, pedir uma pizza pelo aplicativo do celular e 

receber o alimento em alguns minutos no conforto da sua casa. Ela não titubeia em afirmar 

que preferia o passado e me explica que a prosperidade para elas (es) não é medida pelos 

bens, pelo status da profissão ou pela quantidade de dinheiro que possuem, mas pela 

qualidade das relações que tecem. 

Essa postura tão natural do cotidiano de minhas protagonistas é investida de força 

revolucionária que ajuda a pensar em pares conceituais antitéticos assimétricos com relação 

ao capitalismo e ao desenvolvimentismo. Sobre isto, o economista Felwine Sarr, professor da 

Universidade Gaston Berger (UGB) em São Luís, no Senegal, discute em seu livro 

“Afrotopia” (2019) como africanos podem imaginar uma nova forma de ser, de interagir e de 

se expandir social, política e economicamente reconfigurando a metáfora do futuro. Mais 

precisamente, ele sugere a troca do conceito de desenvolvimento que tanto aprisionou e 

ultrajou a realidade africana (e também a realidade de afrodescendentes em toda a diáspora) 

pelo conceito de envolvimento. O envolvimento é apresentado pelo economista como uma 

característica própria do continente africano que pode ser observada in loco em variadas 

realidade daqueles países; de modo particular eu agrego a este envolvimento as experiências 

de algumas comunidades tradicionais brasileiras, como a do Quilombo Carrapatos da 

Tabatinga. Enquanto conceito o envolvimento carrega a potencialidade de mudar a forma 

como a realidade destes países é inscritas no mundo e a forma como os jovens africanos e 

afrodescendentes retratam a si mesmas (os), bem como o modo como é construído o seu 

imaginário. 

A explicação de Sandra me lembra ainda da definição que o professor Henrique Cunha 

Jr versa para Comunidade, para tanto, ele foi buscar nos textos de Chinua Achebe, Sobounfu 

Somé e José Flávio Pessoa Barros os princípios, os valores e as formas de organização da 

comunidade. Pensando com e através deste conceituado grupo, Cunha afirma que 

“Comunidade é história, é uma reunião de palavras, como suas existências”. De modo mais 

categórico, ele pontua: 
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(Comunidade) são formas de pensar, tomadas dos mitos, dos provérbios, dos 
compromissos sociais que formam uma ética social, refletem, inscrevem, registrando 
na oralidade os condicionantes da existência humana, da formação social, das 
relações de poder e justiça, da continuidade da vida. (CUNHA Jr. 2010, p. 03) 
 

 O conceito de Comunidade, tão antigo quanto a história, passou, e tem passado, por 

revisões, como por exemplo, o marcado conceito de Comunidade do final do século XIX, 

definido87 a partir das características do feudalismo e exaltado no Pós-Revolução Industrial. 

Seu principal traço é a concepção antitética de Comunidade e Sociedade. Já ao longo de todo 

o século XX, e nessas duas primeiras décadas do XXI, a quebra das fronteiras geográficas, a 

diminuição da relação de espaço e tempo, o culto ao individualismo, o empoderamento 

feminino e a maior autonomia ao sujeito histórico, transformou os modos de relação do 

sujeito com o meio, do sujeito com o Estado e do sujeito com a sua própria História.  

Tais transformações nos modos de se relacionar levam a uma necessária datação do 

conceito e, por isso, à emergência de se encerrar com a forma acrítica, atemporal e a-histórica 

de compreender comunidade e, sobretudo, as comunidades tradicionais, tão ricas e complexas 

em sua cosmogonia. Para Nego Bispo, “quilombola não forma sociedade, quilombola forma 

comunidade”. Ou seja, a comunidade não designa uma geografia, ela significa pertencimento 

por afinidade, quer dizer, é formada por gente circular de pensamento circular.  

A primeira característica que a vivência em campo na Tabatinga me trouxe foi a 

percepção do alargamento do conceito de família. Pode-se dizer que ali nasce uma família do 

encontro de uma ancestralidade comum entre os povos e/ou do compartilhamento de um 

espaço ou objeto, como por exemplo, o solo, a colheita, a lenha e o próprio território: “Eu 

compartilho contigo, tu compartilha com o outro, esse outro compartilha com mais outro, que 

vai compartilhar com aquele, que compartilha com este, este compartilha com mais um, e esse 

um compartilha comigo de novo” (Graça Epifânio, informação verbal não gravada) 88. Essa 

espécie de faixa de moébius das relações, encontrada na Tabatinga, envolve bio-interação e 

afetividade e não trata-se de caridade ou da obrigação de retribuir. Se enxergadas pelas lentes 

emprestadas por Bispo, podemos considerar que na Tabatinga existe uma circularidade que se 

constitui de Início, Meio e Início a qual perpassa todas as relações. 

Outra marca fundamental para distinguir a Comunidade estudada é a negação de uma 

dicotomia sobre aquilo que é interno ou externo à comunidade. Em agrupamentos 

cartografados ao longo do século XX por etnógrafos, observa-se que existem características 

reivindicadas como genuinamente da Comunidade, enquanto todo o resto que está fora dos 
                                                           
87 Ferdinand Tönnies Comunidade e Sociedade, 1963 
88 Entrevista concedida por Graça Epifânio a Sheila Santos, Bom Despacho, jan. 2019.  
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seus limites fica afastado. Já para a Comunidade da Tabatinga e muitas outras comunidades 

tradicionais da atualidade que são alvo de estudos comprometidos, é o todo que a 

Comunidade escolher para envolver a Comunidade (seja ele externo à cidade, ao estado, ao 

país) que será, de fato, seu. É assim que a Comunidade compromete-se a práticas 

emancipatórias, desinterditando esse lugar de expressão no interior de uma sociedade que 

muitas vezes prefere o sujeito quilombola (e demais povos tradicionais) confinado (s) à 

fantasia colonial dos purismos étnicos, enjaulando estes “nativos” em lugares exóticos e 

intocados, dos quais nos fala Stuart Hall (2006).  

Destaco ainda a polêmica compreensão do sujeito quilombola como um ser 

inerentemente (mas não exclusivamente) comunitário, quer dizer, todas as pessoas com as 

quais eu convivi e entrevistei relataram seus sonhos e metas individuais, deixando 

transparecer valores e condutas que constroem o sujeito sui generis. Nenhuma delas, porém, 

deixaram de mencionar ou demonstrar em suas ações, os interesses e valores comuns para o 

grupo, demonstrando um sentido colaborativo da existência humana. 

Em torno da filosofia africana, a ideia de comunidade e de pessoalidade tem sido 

debatida laboriosamente por muitas (os) estudiosas (os), sendo um dos principais referenciais 

para distintos pontos de vista a consistente obra do professor nigeriano Ifeanyi Menkiti 

“Person and community in African traditional thought”. Uma das teses defendidas neste 

estudo é a de que "a comunidade que define a pessoa 

como pessoa e não alguma qualidade estática isolada de racionalidade, de vontade ou 

memória (1984, p. 172).  

As observações e evidências colhidas em campo, bem como o meu convívio com a 

família de Dona Sebastiana são elementos capazes de apresentar uma notória simbiose do 

indivíduo com o ser comunal, identificando, ainda que de modo restrito ao grupo 

acompanhado, a fundamentação da comunidade como prévia a pessoa89.  

Fica expresso na historiografia dos quilombos de Minas Gerais, mais especificamente 

na formação dos Carrapatos da Tabatinga, através da observação densa da experiência 

histórica da Família de Dona Sebastiana, que o passado comum reivindicado por essas 

Comunidades e imbricado ao futuro e ao presente é o legado do Quilombo dos Palmares. 

Representado atualmente como o maior símbolo de resistência à escravatura, o Quilombo 

localizado no período colonial na Serra da Barriga, região hoje pertencente ao estado de 

Alagoas, chegou a acolher (segundo a estimativa de historiadores) cerca de vinte mil pessoas 
                                                           
89  Avanço um pouco mais nestas asserções em torno do conceito de “Comunidade” na página 175 desta 
dissertação. 
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e resistiu por mais de um século a diversos tipos de ataques e tentativas de recaptura do 

governo colonial. Foram necessárias cerca de dezoito expedições, organizadas desde o 

período de dominação holandesa, para erradicar definitivamente o Quilombo dos Palmares, 

por volta do ano de 171090.    

Entretanto, sabemos que a consciência de ser quilombola não foi um traço 

naturalmente dado. Descobrir-se quilombolas, para muitas (os), foi/está sendo um processo. 

Antes da família de Dona Sebastiana se instalar na Tabatinga, suas (seus) moradoras (es) 

sabiam que a história do povo denominado Negro da Costa, bem como que as origens da 

ocupação daquele território se iniciava com os pais de Dona Fiota, ali presentes desde o 

século XIX. No entanto, como já mencionamos, a criminalização desses espaços até 1988 

assombravam a autodenominação como quilombola. 

Do outro lado, Dona Sebastiana, após ser compelida, por forças maiores, a sair do 

Quilombo Carrapatos, em Bom Sucesso, e tentar a vida em três grandes cidades da região 

metropolitana, traz em sua fala a convicção de que ela e seus parentes nunca deixaram de ser 

quilombolas. Da mesma forma o quilombo dos Carrapatos nunca deixou de existir. Ele esteve 

presente nos corpos daquelas (es) que dele se sentem parte, até o momento em que 

encontraram um espaço físico em que puderam expandir e preencher um território. Essa 

percepção corrobora os dizeres de Nego Bispo de que o quilombo é um território 

cosmológico, não apenas geográfico. 

As emigrações da família de Dona Tiana pelas três cidades metropolitanas antes de 

chegar a Tabatinga materializam os dizeres teorizados por Paul Gilroy em O Atlântico Negro 

acerca da capacidade de reorganização, de movimento, de deslocamento e de 

reterritorialização dos povos em diáspora (2007, p. 260). Com efeito, essas características 

parecem ser mais regras do que exceção em nossa experiência histórica, apesar disso, travo 

embates laboriosos com o autor ante à sua aposta de que a interação de nós, povos diaspóricos 

entre os sistemas comunicativos e seus contextos, advindos daquela mobilidade, ocasionariam 

mudanças e/ou transcendências em nossa Identidade, a ponto de que a nossa construção 

enquanto sujeito se daria muito menos pelo marcador de raça do que das formas geo-políticas 

e geo-culturais de vida; outro ponto onde divergimos é, sem dúvidas, quando ele afirma que 

as “simulações modernas de panafricanismo” (2007, p. 12) não envolviam a ideia de 

reterritorialização. Suas proposituras permitem concluir que ele considerava diáspora e 

panafricanismo como conceitos autoexcludentes, isso porque o panafricanismo, nas acepções 

                                                           
90CARNEIRO, Edson. O quilombo dos Palmares. São Paulo: Nacional, 1958. 
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do autor significaria apenas um “retorno às origens”. Para os teóricos da afrocentricidade o 

historiador britânico é tão raso em suas premissas a ponto de aprisionar o conceito, já que a 

dinâmica é um dos fundamentos do panafricanismo, quer dizer, a reterritorialização é 

irretocavelmente uma premissa desde que a matriz de consciência permaneça africana, isto 

não significa que a única fonte de cultura para os povos panafricanistas seja África, mas sim 

que o panafricanista se servirá de todas as culturas, será atravessado e atravessará todas elas, 

mas as regurgitará dinamizando, pluriversando e portanto ressignificando as próprias 

tradições. É sobre a capacidade de ser água, flexível, fluída, volúvel, mutável, alargando, mas 

não distorcendo a própria identidade que se trata a narrativa a seguir, acerca das andanças de 

Dona Sebastiana, em busca de ser mais do que uma sobra-vivente.   

  

2.7     Vivo porque grito e esperneio  
 

Não vacila no primeiro tropicão. Deu o primeiro 

tropicão, pula pra trás e espera. Tenta pular por 

cima! Mas se não der por cima vai por baixo, se 

não der por baixo vai de banda, se não der de 

banda vai de lado, se não der de lado, deita no 

chão e passa. Nunca volta. 

(Informação verbal, Mãe Sebastiana, entrevista 

concedida para o documentário “A filha de São 

Sebastião”) 91 

 
Com pouco tempo vivendo na Tabatinga, Dona Sebastiana e seus parentes 

reconheceram logo que as histórias que contavam na Cidade, sobre as pessoas que ali viviam, 

eram muito diferentes da história que elas (es) próprias (os) contavam sobre suas vivências. 

Essas distorções nas histórias contadas eram, para Dona Sebastiana, um dos motivos que 

explicavam a disseminação do racismo, sentido pelo abuso de autoridade da Polícia Militar; 

pela dificuldade da população negra conseguir emprego nos comércios, fábricas e escritórios 

da cidade, tivesse essa pessoa a formação que tivesse; pela segregação racial e espacial que se 

fazia sentir sempre que alguém da Comunidade precisava se deslocar até os bairros centrais; e 

pela ausência de políticas públicas para atender às necessidades básicas da população, como 

escolas, postos de saúde, saneamento básico, farmácias populares e transporte público.  

                                                           
91 A Filha de São Sebastião. Ana Paula Farreira e Juliana Braga, Belo Horizonte: Caturra Digital Filmes, 2014. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6nHORCY-EEE&t=1433s Acesso em Nov. 2019 
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Então lá era assim, tinha as casinhas, aí os Carrapatos chegaram dentro da 
Tabatinga, enturmaram os Carrapatos e os Negros da Costa. Ninguém ia na 
Tabatinga, ninguém olhava pela Tabatinga, o poder público não reconhecia os 
negros e falava que eram todos marginais; quem falava o dialeto era 
preso. Então quase ninguém ia lá na Tabatinga, tinham medo porque era bairro de 
preto, só negro que tinha lá, e era marginalizado. 
Aí a mãe chegou, reuniu com o povo e falou: “Aqui é tudo de negro, mas nós 
precisamos de educação, nós precisamos de quadra...”. E aí que ela foi começando a 
brigar na prefeitura. “Nós precisamos de uma creche, nós precisamos de uma escola 
pra esses meninos...”. E ela ia na prefeitura e ela 
quebrava o pau. (informação verbal, entrevista concedida por Sandra Maria da Silva 
Andrade a Sheila Santos, Bom Despacho, jan. 2020). 

 

Depois da desobsessão realizada por Sebastiana no sobrinho de tia Eliza, um vínculo 

afetivo ainda se fazia notar entre as partes. Tia Eliza, enquanto esteve viva, nunca deixou de 

ser grata pelos dons da menina colocados à disposição de sua família e, sempre que 

identificada a necessidade, indicava pessoas vitimadas pelos infortúnios da vida e 

necessitadas de uma orientação ou limpeza espiritual para conversarem com Sebastiana. 

Assim, ela foi ficando conhecida na cidade, e se agarrou a tal notoriedade para lutar pelo seu 

povo92.  

Sua primeira ação foi abrir o Centro Espírita no terreno de sua casa. Como dito 

anteriormente, Sebastiana é filha do orixá Oxóssi, que, no Brasil, também é sincretizado com 

o santo São Sebastião, do qual Sebastiana herdou o nome e também a devoção.  

 

 
                                                           
92 Apesar da família e da própria tia Eliza representarem, naquele momento, uma figura política de influência 
para cidade, a relação que esta estabeleceu com Dona Sebastiana e com a comunidade da Tabatinga foi 
restritamente espiritual, mesmo após Sebastiana se transformar em uma das mais expressivas ativistas políticas 
daquela região. Não há indícios, apesar de tudo, de alianças ou de associações ideológicas entre os dois grupos.   
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Foto 07: Inauguração do Centro Espírita Mártir São Sebastião, aproximadamente em 1970. Na foto, estão: Mãe 
Sebastiana, primeiro plano, de costas; seu companheiro Lázaro Antônio, lado esquerdo; e a mãe carnal de 
Antônio, Dona Laurinda, lado direito de Sebastiana. Arquivo pessoal de Lázaro Antônio Felipe.  
 

Depois de muita luta, consegui construir meu Centro Espírita. A inauguração do 
meu centro foi uma beleza. Vieram dois terreiros pra festa. Iiii foi muito bonito. 
Graças a Deus tenho muita amizade com os espíritas de verdade. 
Mas cambalacheiro eu não gosto não, fica fazendo gracinha nos terreiros da gente. 
Meu terreiro é registrado, não pode brincar não. É muito perigoso. Nunca tive uma 
denúncia, nunca tive confusão. Trabalhar pra puxar mulher, puxar homem, não 
gosto disso não. Agora fica esse tantão de médium, trabalhando por dinheiro, gosto 
não. É muito perigoso. Eu tenho medo. 
Tenho compromisso com meus Pretos Velhos, tenho compromisso com minha 
família espiritual. Acredito na Umbanda, acredito na força de meus ancestrais. 
(informação verbal, entrevista concedida por Mãe Sebastiana a Carla Moura Lima, 
2019, p. 69)93. 

 

Posteriormente, Dona Sebastiana constata que no Brasil, onde a Ditadura Militar 

ditava as regras, seria ainda mais difícil encontrar algum tipo de organização ou instituição 

articulada em prol do Negro. Encara a verdade daqueles tempos, de que para acessar políticas 

públicas naquele contexto era necessário que o povo preto estivesse a serviço do próprio povo 

preto. Assim, sempre que era procurada no Centro Espírita, por pessoas influentes da Cidade 

– advogadas/os, políticas/os, comerciantes, ela aproveitava a oportunidade para criar vínculos 

para outro tipo de trabalho que marcaria a sua vida para sempre: a luta social pelos direitos do 

povo negro, especialmente, do povo quilombola. 

Foi desse modo que passou a criar uma rede de relações com personalidades políticas, 

acadêmicas, jurídicas, etc., de Bom Despacho, das cidades vizinhas e até de Belo Horizonte.  

Junto com Dona Fiota e outras lideranças dos Carrapatos da Tabatinga, passaram a 

estabelecer o que era negociável e o que não era ali na Tabatinga. O abastecimento de água 

tratada, a energia elétrica, o sistema de saneamento básico, a garantia da educação e do lazer e 

a devoção ao seu credo, por exemplo, eram inegociáveis. Elas não sabiam como, mas sabiam 

que precisava ser feito de alguma forma. 

Quando Dona Sebastiana resolveu que iria atrás da garantia de instalação de 

equipamentos públicos para a Tabatinga, ela não tinha uma estratégia política previamente 

esquematizada, ela sequer reconhecia em si uma força política promissora, ou entendia a 

comunidade da Tabatinga inserida no rol eleitoral do jogo das facções94. O que tinha era um 

                                                           
93  “A importância da relação religiosidade e saúde nas práticas de cuidadores tradicionais quilombolas” 
Disponível em:  <https://doi.org/10.22478/ufpb.2359-7003.2019v28n2.42199> Acesso em ago. 2019 
94 Conforme nos lembram Palmeira & Heredia (1995), a correspondência entre os partidos políticos em sua 
existência legal e os agrupamentos que se mobilizam durante as eleições, ou mesmo fora do período eleitoral, no 
Brasil, é muito precária. Daí, preferirem utilizar, para designar as formações que, efetivamente, operam a 



115 
 

foco obstinado e a teimosia, que é característica da família, de não descansar até conseguir o 

que se almeja. No que toca à política de facções, sabemos que os fins não justificam os meios, 

podendo os meios inclusive redirecionar os fins, isto é, a depender da rede de relações criadas 

e do sistema social estabelecido a partir da troca de favores com determinados políticos e seus 

grupos aliados, é presumível a sobreposição de ideologias, valores, modos e mentalidades. 

Observar esse passado, com a distância que o presente assegura, evoca o risco imanente no 

movimento iniciado pela matriarca.  

Quando peço para Sandra comentar esse episódio que podemos, de longe, entender 

como cheios de riscos e artimanhas perversas, ela dá boas gargalhas e resume em poucas 

palavras: “Mãe sempre sabia onde estava pisando, não existia medo porque existia fé” 

(informação verbal). Mais uma vez a tentativa de ordenação daquelas relações sociais 

somente se sustenta considerando a fé como a flecha anterior ao presente. Ela acordava com o 

plano de bater à porta dos gabinetes de qualquer vereador que encontrasse cumprindo seu 

expediente naquele dia e horário – sem qualquer pesquisa antecipada de tendências 

ideológicas ou siglas partidárias -, mas colocando sempre seu Orixá à frente. O que quer que 

acontecesse nos encontros ou desencontros daquele dia era atribuído aos movimentos criados 

pelo Orixá.     

Hoje é possível considerar que mesmo estando ausente, nesse primeiro momento, 

táticas políticas que jogassem engenhosamente o jogo faccional, a importância simbólica 

daquela Comunidade e de suas famílias para a Cidade (reconhecida pelos cidadãos e 

representantes políticos somente após 1988) serviu como estratagema político com muito 

mais força e símbolo do que qualquer conjunto de ações e reações sistematicamente 

calculadas. Assim, foram conquistando aliados e parceiros, principalmente, no âmbito 

legislativo e executivo da cidade de Bom Despacho. Nessa mesma marcha, as inimizades e as 

desavenças também apareceram, fazendo com que a dualidade que rege a complexidade das 

vidas pudesse ser sentida a cada escolha. Na narrativa de Dona Sebastiana e Sandra, o nome 

do médico José Cardoso de Mesquita, à frente do executivo municipal no período de 1989 a 

1992, é lembrado com ênfase, por ele ter levado adiante algumas pautas por elas reivindicadas 

à época de sua gestão.  

Por tratar-se de um período embrionário da redemocratização do país, no qual os 

órgãos e as autarquias encarregados do gerenciamento e do controle das eleições em âmbito 

municipal e estadual funcionavam de modo experimental, não estava disponível para o eleitor, 

                                                                                                                                                                                     
política: o termo “facção”. 
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tal como nos dias atuais, uma plataforma com informações acerca do partido, das coligações e 

das propostas das (os) candidatas (os). Por conveniência ou não, as biografias, livros 

institucionais e, também, os trabalhos acadêmicos consultados ignoram essas informações, 

não havendo nem ao menos jornais da cidade com acervos digitais disponíveis para pesquisa, 

tornando-se ainda mais difícil localizar a facção desses sujeitos.  

A realização do primeiro desfile de Escolas de Samba no Carnaval de Bom Despacho, 

no ano de 1988, como veremos abaixo com mais detalhes, aconteceu no primeiro mandato do 

prefeito Célio Luquine (1983-1988), o qual aparece nas fotografias da cerimônia solene de 

entrega do troféu para a Escola vencedora, a Estrela de Ouro, fundada por Dona Sebastiana e 

seus parentes. A data de criação do Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC), uma das 

primeiras conquistas de Dona Sebastiana para a Tabatinga, a qual também comento com mais 

detalhes nas próximas linhas, vinculam-na à gestão de Célio Luquine, agora em seu segundo 

mandato, de 1993 a 1996. O texto institucional disponível no portal da Prefeitura de Bom 

Despacho informa que, na época desses episódios, Célio estava filiado ao Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)95.  

Apesar da adesão, em certa medida, da família de Dona Sebastiana e do Quilombo 

Carrapatos da Tabatinga àquela facção que acolhera as reivindicações para a realização das 

obras essenciais na Tabatinga, Dona Sebastiana e demais membros da comunidade não se 

sentiam coagidos para buscar outras parcerias, inclusive em outras facções.  

 Quando acontece o “I Encontro de Comunidades Negras e Quilombolas de Minas 

Gerais”, no ano de 2004, a dinâmica de luta no contexto político partidário toma outras 

proporções, criando rupturas e mesmo a quebra de solidariedade entre os antigos aliados. As 

(os) quilombolas, agora, não estavam simplesmente exigindo a infraestrutura para um bairro 

desassistido pelos poderes municipais, estavam requerendo todos os direitos que lhes foram 

espoliados historicamente enquanto herdeiros de africanos e africanas que construíram essa 

pátria. 

Uma vez que estas mulheres vão conhecendo outros quilombolas e alargando a rede de 

relações entre os seus iguais, passam a reconhecer o peso simbólico, político e identitário da 

nomenclatura “quilombola”, e, portanto, passam a se organizar politicamente através de outra 

configuração. Sobre esta, nota-se uma emblemática semelhança às estratégias dos variados 

movimentos de negros organizados no século XX: apoiar a candidatura de negros e/ou 

                                                           
95 Atual Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 
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quilombolas, tanto para o legislativo quanto para o executivo municipal, independentemente 

de partidos. 

No tempo presente, o compromisso com a representação quilombola na esfera política 

partidária é fortalecido pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras 

Rurais Quilombolas (CONAQ). Neste ano de 2020, iremos às urnas para eleger prefeitas (os) 

e vereadoras (os), e a CONAQ se insere nesse contexto potencializando e visibilizando o 

nome de pelos menos vinte e cinco lideranças que estão na disputa das eleições municipais, 

presente nos vinte e quatro estados em que a CONAQ atua. Os partidos e coligações a que se 

filiam estas (es) candidatas (es) são dos mais variados possíveis. Há candidatas (os) filiadas 

(os) ao Partido dos Trabalhadores (PT), ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), ao Partido 

Liberal (PL), ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), ao Partido Patriota, ao Partido 

Progressista (PP), ao Movimento Democrático Brasileiro (MBD), ao partido Republicano, ao 

partido Democratas (DEM), entre outros.   

No decurso das viagens que Dona Sebastiana fazia a Belo Horizonte para se encontrar 

com autoridades estaduais, viagens estas que se situam no final dos anos de chumbo, entre 

1968 e 1970, ela tomou conhecimento de um grupo, a saber, “um clube negro” que se reunia 

em Poços de Caldas, região sul do Estado de Minas Gerais, para discutir o racismo e outras 

questões raciais, chamado Chico Rei96.  

 

Então ela entrou no, não sei se cês já ouviram falar do Chico Rei que é em Poços de 
Caldas, tinha uma turma lá, uma turma muito boa de negros que começaram a fazer 
essas reuniões, né? Assim, escondido, e a mãe participava. Saia daqui e ia pra Poços 
de Caldas pra participar das reuniões, pra entender melhor, né? O contexto, por onde 
que deveria começar a luta, por onde passar, então esse grupo do Chico Rei 
começou em Poços de Calda e minha mãe entrou. (informação verbal, entrevista 
concedida por Sandra Maria da Silva Andrade a Sheila Santos, Bom Despacho, jan. 
2020). 

 

A partir da memória que tem dos relatos de sua mãe, Sandra conta que as (os) 

integrantes do Chico Rei não se identificavam como “movimento negro”, e, por isso, ela não 

os refere assim. No entanto, sabemos através dos atentados que estavam sendo feitos a toda 

imprensa negra, entre os anos de 1960 a 1970, que, no período da Ditadura Militar, a ideia de 

racismo no Brasil era censurada, e, portanto, se publicizada, se transformava em um alvo para 

                                                           
96 O Clube Chico Rei de Poços de Caldas, segundo artigo publicado no jornal Chico Rei (circulação entre 1987 e 
1989 na cidade de Poços de Caldas/MG) por Maria José de Souza, uma das integrantes da entidade, informa que, 
assim como todas as entidades negras, desde os tempos coloniais, o Clube foi criado com a permissão e o apoio 
do senhor branco, nesse caso, por 18 casais e sob a proteção do Lions Club e do Rotary Club, em 1963. 
Disponível em: <http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/1292/1293> Acesso em 26/10/2020. 
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repressão, tortura e morte. Logo, diante da ausência de documentos que me ofereçam pistas, a 

dedução histórica me leva a considerar que o grupo Chico Rei funcionava como uma célula de 

resistência com características semelhantes ao CEAA97, a Sinba98, o IPCN99, o CECAN100, 

entre outros. 

O grupo promovia a reunião de lideranças negras daquela região, com alguma 

frequência. Muito provavelmente às escondidas e sem divulgação externa, o propósito desses 

encontros era oportunizar a negritude se informar, debater e pensar em questões voltadas para 

a realidade da população negra, especialmente a negritude residente do sul mineiro.   

 

 
Foto 08: Colegas do grupo Chico Rei. Arquivo pessoal de Dona Sebastiana 

 

Mesmo tendo que viajar por quase quatrocentos quilômetros, da Tabatinga até Poços 

de Caldas, para participar das reuniões do Chico Rei, Sandra conta que ela frequentou o 

Grupo por quase um ano. As leituras indicadas pelas lideranças eram feitas com muita 

                                                           
97Centro de Estudos Afro-asiáticos, no Rio de Janeiro. 
98Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, na Bahia. 
99 Instituto De Pesquisa Das Culturas Negras, no Rio de Janeiro. 
100 Centro de Cultura e Arte Negra, em São Paulo. 



119 
 

dificuldade por sua mãe, a qual aprendera a ler escondido nas fazendas de Seu Lindo Aguiar e 

Capitão Henrique. No entanto, foram essas leituras alimentos cruciais para a construção de 

sua autoestima enquanto mulher negra e da sua inabalável esperança na luta pelos seus 

direitos, inclusive o direito de humanidade.  

Ter tido acesso a essa atmosfera de reação ativa aos diversos ataques e desmontes que 

a Ditadura Militar operou nos movimentos protagonizados pelas (os) negras (os) organizadas 

(os) no Brasil foi, certamente, formativo para o seu ativismo político, para a reterritorialização 

do quilombo e para a regência pretagógica101 de seus filhos e netos. Evidência disso é que, até 

os seus últimos anos de vida, Sebastiana brigou bravamente para ver seus parentes na 

Universidade e/ou ocupando cargos de prestígio social: “Meus negros vão trabalhar em banco, 

vão estudar. Não vão lavar bunda do filho de vocês” 102 (informação verbal).   

Além de conseguir que obras de infra-estrutura fossem realizadas na Tabatinga como a 

instalação de energia elétrica e de saneamento básico, alguns equipamentos públicos foram 

instalados, como a quadra de esportes e a creche já citada anteriormente, nomeada de CAIC – 

Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, inaugurada entre 1994 e 1995. O 

espaço, que também já sediou eventos culturais da cidade como a 3° Feira do Livro, em 1998, 

ofertava “ensino de primeiro grau, serviços de saúde, creche, centro cívico, auditório, áreas de 

esporte e lazer, biblioteca comunitária” 103. Com a implantação do CAIC, o município adotou 

o Programa Nacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente. O prédio é percebido como 

uma das principais obras arquitetônicas do município realizada nos últimos anos, o qual já 

abrigou também a Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Presidente Antônio 

Carlos (UNIPAC), a primeira faculdade instalada em Bom Despacho, em 18 de agosto de 

1998104.  Atualmente, o edifício abriga a sede Associação dos Quilombos de Bom Despacho 

(AQBD).  

                                                           
101 Segundo a pesquisadora Geranilde Costa e Silva o termo pretagogia se baseia na concepção de um referencial 
teórico-metodológico preto para preto, o qual está assentado nos valores da cosmovisão africana, que são: a 
ancestralidade, a tradição oral, o corpo enquanto fonte espiritual e produtor de saberes, a valorização da natureza, 
a religiosidade, a noção de território e o princípio da circularidade. 
102Atualmente dois jovens da Comunidade, Houdry de Oliveira (23 anos) e Cleverson Luiz Epifânio de Oliveira 
(26 anos), estudam na Universidade Federal de Goiás - UFG. Optaram por essa Universidade por estar vinculada 
ao Programa de Bolsa Permanência do Ministério da Educação (MEC) do Governo Federal para estudantes 
oriundos de comunidades quilombolas e indígenas. Trata-se de uma política pública voltada à concessão de 
auxílio financeiro aos estudantes, sobretudo, aos estudantes quilombolas, indígenas e em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica matriculados em instituições federais de ensino superior para, assim, contribuir 
para a permanência e a diplomação dos beneficiados. 
103 Arquivos da Biblioteca Municipal de Bom Despacho. 
104 A portaria do Ministério da Educação, que autorizava o funcionamento da Universidade Presidente Antônio 
Carlos, foi publicada em 1997 e credenciada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, por meio de Decreto 
publicado no ano seguinte. 
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A mãe sempre foi guerreira. E aí foi conseguindo... conseguiu a creche primeiro, que 
é onde nós estamos com a associação. Cê viu a data que é aquela placa? 
Não tinha aquela quadra, foi a mãe que pediu pra fazer. O prefeito era o Dr. 
Mesquita, e o governo do Estado, eu não lembro qual era da época, mas lá na placa 
tem. Fez o CAIC, a Escola, que hoje é do município, mas era do estado. Lá (na 
Tabatinga) não tinha escola também... 
Tem foto do jornal... Eles tinham mania de fincar aquele marco e tirar foto. Tá ela lá, 
junto onde pôs a placa e onde ia construir a escola. 
(informação verbal, entrevista concedida por Sandra Maria da Silva Andrade a 
Sheila Santos, Bom Despacho, jan. 2020). 
 
 

 
Foto 09: Sebastiana, líder comunitária entre a equipe da Prefeitura de Bom Despacho da época. Arquivo 
pessoal de Lázaro Antônio Felipe. 
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Foto 10: Inauguração do CAIC em Bom Despacho. Sebastiana, ao lado de membros da igreja e de políticos 
locais. Arquivo pessoal de Lázaro Antônio Felipe. 
 

A Igreja Católica, enquanto ator social participou e tem participado da comunidade 

quilombola Carrapatos da Tabatinga como uma importante aliada desde as primeiras 

reivindicações feitas por Dona Sebastiana aos poderes locais. Isso é possível notar pelas 

fotografias em que membros da Igreja aparecem ao lado de Dona Sebastiana e dos demais 

atores envolvidos nas ações. Dona Sebastiana também menciona, em vários momentos das 

entrevistas concedidas a acadêmicas (os), o apoio recebido de padres, como na ocasião da 

construção da Igreja de São Benedito, na Tabatinga: 

 

Éhhhhh (pausa) minha filha, foi com o amparo de Deus e a força de São 
Benedito que nós construímos essa Igreja. É (pausa) Essa aqui foi com 
muita luta. E por isso essa Festa tem um valor especial pra nós. Fomos 
angariando dinheiro nas barraquinhas, Nem (filha) punha Marcele (neta) na 
bacia e nós fazíamos barraquinha todo fim de semana. O lote eu pedi pro 
padre e ele foi comigo na Igreja Matriz, conversamos muito com padre de lá 
que doou pra comunidade da Tabatinga. Ele é devoto de São Benedito 
também. Eu sou fundadora da igreja.  
E o padre que veio pra paróquia é uma maravilha. Deu muita força pra mim. 
Nós participávamos das duas Festas: Rosário lá na Igreja do Rosário e São 
Benedito aqui. Precisa ver que beleza. (informação verbal, entrevista concedida por 
Mãe Tiana a Karla Tereza Ocelli Costa, 2017). 
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A intercessão entre o desejo da Igreja em colaborar com a promoção de melhorias na 

Comunidade e o contumaz desejo de Dona Sebastiana em proporcionar dignidade ao seu povo 

convergiu em uma parceria sólida com esta Instituição por longos anos e com bons frutos. As 

dissonâncias ideológicas, todavia, existiam e ameaçavam a estabilidade dessa relação 

complexa ancorada em visões diferentes, porém exitosa, pois alimentada pela mesma 

finalidade.  

Uma dessas dissidências com origem no campo ideológico divergente das partes 

acontece quando, segundo Dona Sebastiana, o padre Cícero a proíbe de dançar na Festa de 

Nossa Senhora do Rosário pelo motivo dela ser espírita. Então, agarrada em sua fé, ela recorre 

ao Padre Serafim, em Belo Horizonte: 

 

falei com ele: 
“ó, tá acontecendo isso, isso e isso comigo”. Ele disse: “não, mas não 
pode. Não existe lei no mundo filha que proíbe a pessoa rezar. Você 
tem condição de dar comida seu povo na sua casa?”. Eu disse: “Tenho 
uai”. Ele disse: “Então, eu vou te dar esse documento aqui, você vai 
dançar pra Nossa Senhora do Rosário sim! Você não vai comer comida 
deles, você não vai dar despesa nenhuma a eles”. Foi assim que eu 
enfrentei Bom Despacho. Fui e falei: “Padre Cicero, eu tô descendo o 
meu moçambique viu. O senhô me para pro senhô vê”. (informação verbal, 
entrevista concedida por Mãe Tiana a Karla Tereza Ocelli Costa, 2017 
 

Em outro momento, Dona Sebastiana conta que precisou ficar sete anos longe da Festa 

de Nossa Senhora do Rosário porque outro padre (ela não cita o nome) impôs o recolhimento 

de esmolas como condição para a sua guarda participar da Festa.  

 

É, (pausa) foi um momento muito difícil pra mim. Tenho um compromisso 
com a Santa, com o reinado, com meu avô, mas eu precisava dar uma lição 
nesse padre. Ele foi muito descuidado em não procurar as pessoas certas 
pra saber sobre a festa. Mas eu tenho dó dele. Ele arrependeu. Eu sei que 
eu e meu povo ficamos longe da Festa de Nossa Senhora do Rosário por 
sete anos. Foi muito triste, sofri muito, mas foi preciso não ceder, precisava 
mostrar pra esse padre e pra cidade que essa é uma Festa de Fé e não de 
dinheiro 
Ôh mia filha (pausa) hoje, no dia de nosso retorno pra Festa eu tô muito 
emocionada... Essa Festa é do meu povo, dos negros. Meu povo não pede 
esmola... meu povo oferece sua Fé pra Santa, e honra essa Fé fazendo 
caridade pros pobres, sem dinheiro. Dinheiro não é coisa de Fé. (informação verbal, 
entrevista concedida por Mãe Tiana a Karla Tereza Ocelli Costa, 2017). 
 

A presença massiva da Igreja Católica e de uma população majoritariamente adepta 

desta religião na cidade de Bom Despacho contribuiu para o abuso de poder de algumas 

autoridades religiosas que passaram a cercear a livre expressão e a liberdade religiosa de 

pessoas e/ou grupos que apresentassem dessemelhanças do conjunto de crenças e valores 

católicos. Ainda sobre um cerceamento do diferente, que pode ser sutil ou agressiva, chamo à 
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atenção para a instituição dos “lugares de memória” (NORA, 1993), na cidade de Bom 

Despacho. Os seus museus, arquivos, cemitérios, coleções, monumentos, santuários, e etc. 

reproduzem majoritariamente os preceitos e os dogmas católicos que, direta ou indiretamente 

privilegiam a criação de memórias e imaginários sociais convenientes a fé católica, revelando 

uma seletividade nas políticas de preservação do patrimônio que em sua homogeneidade 

colabora com o obnubilação das demais religiões.   

 Em contrapartida, faz-se necessário saber que o “Livro de Ouro Bom Despacho: 100 

anos” (2012) traz a informação de que a partir de 1964 investigações e perseguições passam a 

ser recorrentes na cidade. Segundo os seus autores, os documentos expedidos pelos órgãos de 

controle da Ditadura Militar explicitam a suspeita da atuação, em Bom Despacho, de 

associação e sindicato de trabalhadores da indústria de fiação e tecelagem, e também do 

sindicato dos trabalhadores autônomo da lavoura. Cita ainda um movimento de jovens 

denominado “Roda Viva”, o qual estava em atividades no ano de 1974, estando à frente da 

coordenadoria do movimento alguns padres da região. Nada se apurou de concreto, mas, 

segundo os autores, havia a suspeita de atividade de aliciamento político do MDB105. 

 As informações que obtive com minhas interlocutoras, e aquelas que pude garimpar 

através dos acervos digitais, não sugeriram a vinculação de padres à Teologia da Libertação 

ou de outras correntes de pensamento com foco nas lutas sociais. No entanto, com base nas 

informações obtidas até aqui, é possível sugerir um traço progressista da Igreja Católica em 

Bom Despacho ao longo do Século XX e início do XXI, pois, mesmo diante da intolerância 

religiosa de alguns membros do corpo eclesiástico com efeitos prejudiciais para a comunidade 

e suas tradições, como vimos acima, consolidou-se uma parceria desta Instituição com aquele 

grupo formado por traços e características que muitas vezes colocou em cheque as “verdades” 

sustentadas por eurocristãos monoteístas. 

 
2.8 Festas do reinado – espaço y tempo de potência 

 
Não há quem diga melhor da vida de um povo 

que suas cantigas. Nem há pujança que expresse 

melhor um povo que suas danças.  

                                                           
105 O Movimento Democrático Liberal (MDB) foi um partido político brasileiro que abrigou os opositores da 
ditadura militar brasileira ante o poderio governista da Aliança Renovadora Nacional (ARENA). Seu 
surgimento foi decorrente da extinção dos partidos políticos e de outras sucessivas ações repressivas da Ditadura 
Militar, regime instaurado dois anos antes. Organizado em fins de 1965 e fundado no ano seguinte, o partido se 
caracterizou por sua multiplicidade ideológica graças, tanto aos embates entre os "autênticos" e "moderados" 
quanto aos rumos a seguir no enfrentamento ao poder militar. 
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(Nego Bispo)  

 
Foto 11: Com a licença e a permissão dos Guias e Protetores, o congado se prepara para o desfile, saudando São 
Benedito e Nossa Senhora do Rosário, 2016. Arquivo pessoal de Dona Sebastiana. 
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Foto 12: Cortejo composto pelas filhas e netas/os de Dona Sebastiana, 2016. Arquivo pessoal de Dona 
Sebastiana 
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Foto 13: 
Saudação à Rainha de Santa Ifigênia e ao Rei de São Sebastião, 2016. Arquivo pessoal de Dona Sebastiana.  



127 
 

 
Foto 14: Pai Tonho como Rei de São Benedito, 2016. Arquivo pessoal de Dona Sebastiana 
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Foto 15: A cidade se encontra nas ruas para adorar São Sebastião, 2016. Arquivo pessoal de Dona Sebastiana. 
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Foto 16: O quilombo Carrapatos da Tabatinga unido para adorar São Sebastião e Nossa Senhora do Rosário, 
2016. Arquivo pessoal de Dona Sebastiana. 
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Foto 17: Dona Sebastiana em agradecimento a São Benedito pelas bênçãos derramadas, 2016. Arquivo pessoal 
de Dona Sebastiana 
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Foto 18: Cânticos em homenagem a São Sebastião, 2016. Arquivo pessoal de Dona Sebastiana 
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Foto 19: De volta para o terreiro, a sensação é de missão cumprida e gratidão pela oportunidade de adorar São 
Sebastião e Nossa Senhora do Rosário, 2016. Arquivo pessoal de Dona Sebastiana. 

 

Apesar do acesso ao sólido material construído por acadêmicas (os) sobre as Festas do 

Reinado de Massambique (ou Festa do Congado) e da função das Cortes nessas celebrações, 
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foi conversando com Houdry Oliveira (23 anos), filha de Tânia e mãe de Bernard, que 

comecei, aos poucos, a me aproximar do sentido antropológico inerente ao festejo e sua 

reverberação na cultura da cidade. Outro aspecto de igual expressividade é a percepção de que 

toda a atmosfera e a dinâmica envolvida antes, durante e depois dos eventos servem como 

uma ponte que conectam África e suas diásporas.  

Para compreender a inserção das Festas do Reinado de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos no calendário municipal de eventos de Bom Despacho como mais uma conquista 

travada por negras (os) escravizadas (os) e continuada por Dona Sebastiana e seus parentes da 

Tabatinga, apresento alguns signos e símbolos preservados como espaços de memória da 

cidade, a fim de pensarmos os diversos modos dessa população se relacionar com o espaço, 

além de sondar possíveis padrões em torno das mentalidades da população bom-despachense. 

Segundo a história oficial106, que assume controvérsias a respeito do nome da Cidade, 

encontramos uma vertente que explica que aquele conjunto de terras foi fundado no período 

colonial por exploradores devotos de Nossa Senhora do Bom Despacho. A denominação teria 

surgido na ocasião de uma seca prolongada, ocorrida entre 1767 a 1770, causando grandes 

perdas na população cuja principal atividade econômica era a criação de gado e a cultura de 

arroz, milho, mandioca e algodão. Assim, os fiéis de Nossa Senhora do Bom Despacho 

fizeram súplicas e orações pedindo chuva. Ao terem suas súplicas atendidas, começaram a 

chamar o arraial de Nossa Senhora do Bom Despacho. Aproximadamente nessa época foi 

erguida uma capela que se tornou o centro polarizador do Arraial.  

Ter em sua genealogia e em sua denominação ações instigadas por motivos de fé 

explicam algumas escolhas fundamentais que caracterizam o município, elevado à condição 

de cidade, com a denominação de Bom Despacho, pela lei estadual nº 893, de 10 de setembro 

de 1933, indicando ainda pistas para a decifração das mentalidades do bom-despachense de 

ontem e de hoje.   

Uma dessas características é a vultuosa quantidade de pessoas que se afirmaram 

católicas no último Censo realizado pelo IBGE – a saber, 37.611 pessoas, de um total de 

50.605 -, número esse que corresponde a 74% do total de moradores em 2010.  Outra 

característica sintomática é a constatação de que o segundo maior número de 

historiotopônimos registrados na primeira pesquisa sobre a Toponímia urbana de Bom 

Despacho é relativo à Igreja Católica, homenageando bispo, mártir, papas e padres. 

                                                           
106 RODRIGUES. História de Bom Despacho, p.103; IBGE. Município de Bom Despacho, 1978. FERREIRA. 
Enciclopédia dos municípios brasileiros, p. 205-208. 
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Nesse mesmo sentido, as fontes acessadas revelam que as principais manifestações 

culturais da cidade são manifestações religiosas, como, por exemplo, a romaria de cavalos que 

se iniciou em 1989, partindo da cidade de Bom Despacho com destino ao túmulo do Padre 

Libério107, localizado no município de Leandro Ferreira. O evento tornou-se uma grande 

expressão da crença popular e estende-se até a atualidade.  

Ao reconhecer a relevância da Igreja Católica através da imensa maioria de católicos, 

da toponímia e das manifestações culturais e religiosas, percebe-se que a cidade mantém os 

vínculos com aquela suposta origem e tradição contada pela História Oficial. Sugere-se que a 

estreita ligação da cidade de Bom Despacho com a Igreja Católica e o fervor religioso de seus 

habitantes, muito provavelmente, colaboram com a formação de uma mentalidade associada a 

tal devoção, isto é, aos muitos dogmas proclamados por esta instituição.  

Embora estejamos acompanhando ao longo dos últimos anos deste século 

transformações importantes nos valores e comportamentos da Igreja Católica108e levando em 

consideração um traço progressista vinculado a sacerdotes da Igreja de Bom Despacho, não 

podemos desconsiderar que a prática sistemática de alguns destes dogmas tende ao 

preconceito religioso. Por tudo isso, reconheço que a luta para conquistar o respeito das 

autoridades religiosas, que detinham o apoio popular, em torno da legitimidade da festa do 

Reinado, não foi tarefa fácil. Os reinadeiros chegaram a ser acusados por párocos de serem 

feiticeiros e, por isso, foram proibidos de realizarem a procissão. Tal opressão, porém, não foi 

uma característica apenas da cidade de Bom Despacho. Sabe-se que, no período do Estado 

Novo (1937-1945), o Governo de Getúlio Vargas determinou que o Congado fosse 

terminantemente proibido pela Igreja, e os cultos religiosos afrocatólicos que já eram 

repreendidos, passaram a ser perseguidos sistematicamente. Como forma de resistência, as 

guardas criaram domínios próprios na periferia dentro dos espaços sociais.  

De acordo com o Presidente da Associação do Congado de Tradições Mineira de Bom 

Despacho, José Geraldo de Paulo, “a realização destes manifestos ajuda a preservar a 

                                                           
107 Libério Rodrigues Moreira teve sua vida vocacionada à religião. Falecido em 1980, os relatos de obras e 
milagres realizados pelo padre o tornaram conhecido como Santo na região Centro-Oeste de Minas Gerais, 
tornando seu túmulo uma atração turística de Leandro Ferreira. Assim, a Cavalgada da Fé, também conhecida 
como a Cavalgadade  Padre  Libério, que  acontece no mês de junho, é um  acontecimento  que  comove os  
bom-despachenses,  com  a  participação  de mais de 2.000 cavaleiros e inúmeros fiéis que fazem a travessia a 
pé. 
108 Segundo matéria da BBC News Brasil, pela primeira vez na história da Igreja Católica, um pontífice se 
manifesta a favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo. A matéria diz que a união de casais homossexuais 
recebeu a mais explícita aprovação do papa Francisco desde que ele se tornou líder da Igreja Católica, em 2013. 
Nas palavras do papa: “Gays têm direito a ter família, são filhos de Deus”. Fonte: 
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-54639743> Acesso em 20/09/2020 
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memória dos nossos antepassados provenientes da África, mais especificamente, do Congo” 

(GONTIJO, 2017, p.52).  

A festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, acontece em Minas 

Gerais aproximadamente desde 1710109, tendo-se iniciado na antiga capital de Minas Gerais, 

Vila Rica, a atual Ouro Preto. Segundo consta, o africano Chico Rei110, um escravizado 

alforriado, foi o responsável pela consolidação da festa do Reinado em Minas Gerais.  Em 

Bom Despacho, acontece anualmente há exatos 212 anos, sempre no mês de agosto, reunindo 

dezenas de grupos chamados de ternos ou cortes, que se mobilizam em torno dela. A festa faz 

parte do calendário festivo da Prefeitura local e conta com os recursos financeiros da 

Prefeitura e da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário para sua realização. Importante 

também saber que todas as Festas do Reinado, nas mais diversas cidades em que ocorrem, 

seguem rituais similares. 

Há dois grupos nitidamente distintos: as guardas de Congo e as guardas de 

Moçambique. A caracterização das guardas pode ser feita através dos seguintes elementos: 

fundamentação mítica, função, vestuário, símbolos condutores, instrumentos distintos, tipo de 

movimento e de dança, linguagem dos cantos.  

As funções dos grupos na festa também são diferentes e tem origem na narrativa 

mítica. O Congo puxa todos os dançantes, em movimento rápido, abrindo caminho; o 

Moçambique é o responsável pela Senhora, representada pelos reis cujas coroas a guarda 

conduz.  

Os ternos de congo são compostos de dançarinas (os) e músicos ricamente 

paramentados com roupas enfeitadas nas cores verde e rosa, significando o caminho, com 

galhos e flores, para a Senhora passar. Indo à frente, o congo anuncia a chegada dos filhos do 

Rosário, preparando a passagem. 

Já os moçambiqueiros usam as cores de Nossa Senhora – o azul e o branco - ou apenas 

o branco, com uma faixa colorida. O canto dos Moçambique tem coral de vozes, sobretudo 

femininas, e também se diferem do congo nos instrumentos. No Moçambique, não entra 

sanfona, nem violão. Seu ritmo baseia-se apenas na percussão. Além dos tambores, de vários 
                                                           
109 BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Cia. das Letras, 1993; MOREYRA, Yara. Memórias de 
Folias. Separata da Revista Goiânia de Artes. Goiânia, n. 5 (1), jan.-jun. 1984. p. 43-1l1 
110A história de Chico-Rei aparece como episódio em que é difícil o separar de uma lenda. Conta-se que ele era 
um rei africano, capturado e trazido pra o Brasil como escravo, sendo vendido para os mineradores de Vila Rica, 
em Minas Gerais. Lá, além de trabalhar longas horas por dia, passou a usar seu único dia folga para trabalhar 
para si, conseguindo comprar primeiro a sua alforria e depois a liberdade do seu filho e de outros negros, 
formando uma espécie de cooperativa de escravos. Construiu a Igreja de Santa Efigênia em louvor à Nossa 
Senhora do Rosário, em Ouro Preto, e criou a irmandade dos pretos. 
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tamanhos, chamados de caixas, e dos vários tipos de pandeiros, entram em ação afoxés, 

chocalhos e outros instrumentos criados por eles mesmos. 

Dentre os ternos que compõem as Guardas de Moçambique, aquele denominado 

Moçambique de São Sebastião e Moçambique de São Benedito é o que mais nos interessa. 

Mãe Sebastiana foi a sua capitã até o dia de seu falecimento.  

 

Ahhhrã.... Eu dançava Reinado na carcunda de meu avô. Foi o amor dele pelo 
Reinado que me picou e é por amor a ele que cumpro essa missão até hoje. Ele me 
passou o seu Bastão e enquanto eu tiver força, eu levanto ele com meu povo pelas 
rua de Bom Despacho. 
(informação verbal, entrevista concedida por Mãe Tiana a Karla Tereza Ocelli 
Costa, 2017) 

 

É através de suas palavras que aguço a imaginação para compreensão da 

fundamentação mítica das Guardas111, que, para ela, tem seu surgimento em uma Fazenda, 

quando uma imagem de Nossa Senhora do Rosário apareceu no alto de uma gruta: 

 

Pois então minha filha. Vou te contar porque que essa Festa é do meu 
povo. A história começa numa fazenda de um homem muito poderoso, 
muito rico. Ele tinha muitos escravos e judiava muito deles. Um dia adoeceu sua 
única filha e ele desesperou. Busca médico daqui, busca médico dali e nada. E no 
meio desse problema some uma vaca do curral de muita estimação desse senhor. Ele 
pôs os negros tudo pra procurar e nada. Andaram mais de mês atrás da vaca e a filha 
do fazendeiro só piorando.Com muito custo um dos negros pediu licença pro 
fazendeiro e disse: 
“senhor nós já rodeamos as terras tudo só falta aquela gruta lá do alto, difícil de 
chegar, cheia de pedra, de água escorrendo, de samambaia, mas nós achamos que a 
vaca está lá”. O fazendeiro então deixou os negros irem até lá. Não foi fácil, mas 
quando eles chegaram, viram a vaca lá na porta da gruta, paradinha. Chegaram perto 
e viram Nossa Senhora em cima de uma pedra na porta da gruta. Os negros voltaram 
correndo e avisaram o fazendeiro: “olha meu senhor, achamos a vaca. Ela está na 
porta da gruta olhando pra Santa e a Santa tem um Rosário na mão”. O fazendeiro 
duvidou, mas como queria curar sua filha e salvar a vaca, pediu que os negros 
construíssem rapidamente um altar e uma capela para colocar a 
Santa. Enfeitou a fazenda, chamou banda de música, chamou tudo quanto há e foi 
com eles buscar a Santa. Pegaram ela e trouxeram pra capela. Quando foi no outro 
dia...abriram a capela e cadê a Santa? Nada... e o fazendeiro mandou o feitor bater 
nos negros, judiou muito deles achando que eles tinham roubado a Santa. E a filha 
dele só no morre não morre....Foi então que um dos negros pediu licença pro 
fazendeiro e pediu para ir buscar a Santa de novo. E o fazendeiro avisou: “ mas eu 
fiz de tudo para essa Santa, tudo do bom e do melhor e ela não quis e agora você e 
essa negrada suja, fedorenta, estão me falando que conseguem trazer ela de volta. 
“Pode ir, mas se não trouxer ela, eu mando matar vocês todos”. Mas o 
negro insistiu: “o senhor deixa a gente ir, eu tenho muita fé que ela vai voltar com a 
gente”. O fazendeiro mesmo desconfiado deixou. O negro desceu correndo pra 

                                                           
111Pela fundamentação mítica original, as guardas se formaram ainda na África, quando uma imagem de Nossa 
Senhora do Rosário apareceu no mar. O grupo do Congo se dirigiu para a areia e, tocando seus instrumentos, só 
conseguiu fazer com que a imagem se movesse uma vez: num movimento rápido. Nossa Senhora se encaminhou 
para a frente e parou. Então vieram os negros moçambiqueiros, batendo seus tambores recobertos com folhas de 
inhame, cantando para a Santa e pedindo-lhe que viesse para protegê-los 
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senzala, falou com todo mundo. Vó Conga pegou um pedacinho de pau, foi talhando 
ele até que virou uma coroa, arrumou umas latinhas, amarrou na canela de uns 
filhos, deu as caixas na mão de outros e mandou eles subirem pra gruta atrás da 
Santa. Quando eles chegaram lá, a vaca arredou pro lado e eles chegaram mais perto 
cantando... “nóis veio de muito longe....mas nóis viemo com muita fé....nóis viemo 
buscá nossa mãe...que é fia de Nazaré!” E a Santa veio flutuando até eles. E eles 
foram 
voltando de costas, olhando e cantando pra Santa. E ela flutuando, vindo com eles. 
Aí apareceu um tanto de índio abrindo os caminhos, quebrando os matos pra deixar 
a Santa passar. E ela veio sem ninguém pôr a mão nela. E a vaca passou na frente do 
cortejo, chegou na fazenda e foi pro curral. E os negros foram chegando, cantando 
bonito, trazendo a Santa pra dentro da capela. Quando o fazendeiro viu aquela 
beleza, percebeu que a filha dele estava lá dentro, louvando a Santa, boazinha da 
Silva. Aí, ele agradecido aos negros, desmanchou a senzala, começou a tratar bem os 
negros, autorizou que cada família construísse sua casinha e a filha dele fez 
festa todo ano pra Santa. Lá virou uma comunidade de negro liberto. Agora você já 
pensou. O negro foi corajoso, porque o fazendeiro ameaçou ele, mas mesmo assim 
ele com muita fé foi buscar a Santa. Ele tinha certeza e ia trazê-la de volta. Por isso 
os fundamentos do Reinado são o Massambique que é pé de Coroa e representa os 
negros escravizados, os Penachos que abrem os caminhos, representando os índios e 
os Marinheiros que vão na frente guiando o cortejo, representando os marinheiros do 
navio negreiro. No meio vão os Congos, cantando e dançando. (informação verbal, 
entrevista concedida por Mãe Tiana a Karla Tereza Ocelli Costa, 2017) 
 

 
Foto 20: Moçambique de São Benedito. Capitã Sebastiana à frente, agachada ao lado de Antônio que está de 
chapéu. Foto tirada em frente à casa de Dona Sebastiana. Arquivo pessoal de Lázaro Antônio Felipe. 
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Foto 21: Dona Sebastiana e sua neta Dafne no Encontro de Guardas de Congado do Festejo Tambor Mineiro em 
Belo Horizonte, 2016. Arquivo pessoal de Dona Sebastiana. 

Quando os pesquisadores Agda Marina Ferreira Moreira e José Eustaquio De Brito 

visitaram a Comunidade dos Carrapatos da Tabatinga, no ano de 2006, para a realização de 

entrevistas com a finalidade de compor a Dissertação de Mestrado em Educação na 

Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), a pergunta “Como se aprende a ser 

quilombola” foi feita a crianças, jovens, adultos e anciãos da Comunidade. Dentre as 

respostas, a menção ao Reinado é um dado significativo que nos ajuda a entender a formação 

da consciência quilombola nesse agrupamento. “Como se aprende a ser quilombola? Laura: 

Na convivência, e no reinado, a gente vai olhando, né? Em reuniões também” 112 (informação 

verbal).  

Mesmo impedida pela COVID-19 de participar de uma Festa do Reinado e presenciar 

a dinâmica construída ali entre a Comunidade, os demais participantes e a fé envolvida aos 
                                                           
112 entrevista concedida por Laura, 12 anos, a Agda Marina Ferreira Moreira e a José Estáquio de Brito, 
Dissertação de Mestrado “O PROCESSO EDUCATIVO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE 
CARRAPATOS DA TABATINGA: a afirmação identitária e a formação de sujeitos engajados mediante 
transmissão oral de uma memória compartilhada”, 2016. 
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Santos homenageados, a percepção dessa experiência, através de uma estreita aproximação do 

clima, da atmosfera e da ambiência do festejo, permitiram-me cumprir a contento com o 

pressuposto.  

Os diálogos informais, construídos com a juventude do Quilombo e com as filhas de 

Mãe Tiana acerca da Guarda de Sebastião e dos festejos ao longo do ano, trouxeram à tona 

uma atmosfera específica composta por sentimentos de alegria, entusiasmo, gratidão e fé. 

Enquanto isso, as fotografias do arquivo pessoal de Pai Tonho me projetaram para um clima 

histórico atípico, uma vez que, durante os cinco dias de festa, os mundos da vida vulgar e suas 

rotinas com horários, protocolos e deveres ficam como que em suspenso. Assim, o desvelar 

próprio das materialidades daquele acontecimento e a dimensão da experiência estética 

conduzem ao estreitamento da distância temporal, permitindo-me acessar a substância 

responsável pela construção daquela realidade histórica. 

Uma das constatações a que chego é a de que a festa do Reinado de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos, assim como a Festa de São Benedito, são eventos que informam e 

educam. Informam os de fora, e educam as crianças, ao passo que fortalece e aprofunda o 

vínculo da Comunidade com as suas próprias raízes, de tal modo que é possível afirmar tratar-

se de um acontecimento que através do corpo negro como corpo livre, que age, move, 

contesta, dança, canta, vibra, goza, sonha, reage, resiste e luta, reafirma Identidade do grupo. 

Assim, “o corpo pode vir a ser uma das chaves da “dessacralização dos pressupostos 

civilizacionais da violência colonial [...]” (MUDIMBE, 2013, p. 70).  

Houdry Oliveira, conta-me que foi encaminhada pela sua avó desde a última festa, 

ocorrida em 2019, para assumir o posto de Capitã da Guarda de Moçambique. Essa escolha, 

segundo ela, teria acontecido por diversos motivos, dentre eles, a espiritualidade e o equilíbrio 

encontrados por Mãe Tiana na neta, a fim de que essa assumisse o posto de alicerce da 

guarda.  

 

Sentada na beira do rio 
Eu pedi proteção 
Sentada na beira do rio  
Eu pedi proteção 
Senhor Ogum me abençoou e me deu uma missão 
A missão é manter a Fé e toda essa tradição  
Passa para os filhos teus toda essa união 
Passa para os filhos teus toda essa união 
Ponto de Massambique. 
(ponto de Massambique de autoria de Houdry Oliveira) 
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Ao questioná-la sobre a importância do Reinado para os Carrapatos da Tabatinga, 

Houdry comenta que as crianças da Comunidade começam a participar da festa e de sua 

preparação desde os dois anos de idade, porque nessa idade já podem se locomover sozinhas e 

fazer algumas escolhas, como por exemplo, a do instrumento que querem tocar. Nessa idade 

já começam também a apreender hábitos e comportamentos através da emulação, portanto, a 

fé e a devoção dos adultos a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigenia e Nossa 

Senhora das Mercês acaba sendo ensinada ou transferida naturalmente às crianças, de tal 

modo que alguns dias após as festas, é comum observar elas brincando de reinado, 

reverenciando o terço e outros signos de grande prestígios para os reinadeiros: “a gente 

cresceu dentro do Moçambique, a gente cresceu vendo a festa (...) O Moçambique impacta na 

vida pessoal, tem uma grande importância para a formação de todos nós” (informação 

verbal)113.  

Na entrevista realizada com Sandra, ela comenta emocionada que a maior herança 

deixada por Dona Sebastiana foi a Guarda de São Sebastião e, depois, o Terreiro. Ambos, 

tanto a Guarda, quanto o Terreiro, têm o sagrado como elemento fundante e a conexão com a 

ancestralidade como propósito, já que os rituais criados, sobretudo, pela corporeidade, como 

uma espécie de altar, criam um transe que toma conta de todas (os) as (os) presentes. Esse 

transe, nas palavras de Muniz Sodré, se configura como um ponto de interseção entre a 

existência e o cosmos (1988). Assim, é possível concluir que é no dançar, no cantar, no 

movimentar que a ancestralidade se revela.  

Logo, a religiosidade para elas (es), como afirma Saraiva (2010), não é algo 

inexistente, impossível, distante ou até mesmo separado do que poderia ser pensado como o 

“resto” da experiência humana, e sim como um fato real, presente, que é revestido de grande 

importância no seu modo de vida. Entretanto, para reivindicar o direito a esse modo de vida, 

muita luta precisou ser travada, como pudemos observar nas falas de Dona Sebastiana, acerca 

dos dissensos travados com alguns padres. 

Houdry ao explicar que a resiliência de sua avó na formação da Guarda, bem como a 

de seus parentes na garantia de sua continuidade, tem motivação na fé, não desconsidera que, 

tanto os Festejos, quanto cada elemento que compõe a festa são também expressões políticas. 

Isto fica perceptível pra mim quando percebo que a participação e o envolvimento dos jovens 

nas festas e na incorporação dos seus símbolos extrapolam o lugar do entretenimento e da 

espiritualidade. Quer dizer, se estão participando de uma festa, é para festar, divertir, 

                                                           
113 Entrevista concedida por Houdry Oliveira a Sheila Santos, Bom Despacho, jan. 2020 
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socializar, sorrir e ser feliz. Logo, tratando-se de uma festa com cunho espiritual, a fé alegre é 

fundamental. Mas, no meio de tudo isto ainda existe uma consciência lúcida de que aquela 

festa enquanto manifestação política carrega em seus modos de subjetivação a crítica às 

repressões sofridas pelos antepassados, a resistência às intolerâncias instituídas e cristalizadas 

no presente e a ressignificação inventiva de outros modos de existir, como é o caso das 

gungas (chocalhos colocados na canela).  

Houdry conta que elas eram amarradas na perna dos negros escravizados pelos 

senhores, nos tempos do cativeiro, para que, ao correr, o barulho comunicasse ao capataz a 

tentativa de fuga: “então aquilo que foi usado pra nos crucificar, muitos anos atrás, hoje a 

gente usa pra fazer festa.” (informação verbal). O turbante e as correntes também aparecem na 

fala de Dona Sebastiana como objetos que um dia foi usado para causar dor, sofrimento e 

perseguição e hoje são ressignificados:  

 
 

O turbante que eu tenho é sinal de humildade porque, todo escravo que ia perto do 
senhor ele tinha que tá com a cabeça coberta, com humildade pra chegar perto do 
senhor. Então hoje, nós usa o turbante em louvor à Nossa Senhora do Rosário, pra 
abençoar as nossa cabeça. E os rosário 
hoje, tá no lugar da corrente né?. As corrente maldita que ia no nosso corpo. Hoje 
nós usa os rosário em agradecimento à Nossa Senhora do Rosário também. 
(informação verbal, entrevista concedida por Houdry Oliveira a Sheila Santos, Bom 
Despacho, jan. 2020). 

 

Das indumentárias aos passos das danças, “tudo tem o seu significado”. A nova capitã 

do Moçambique aproveita a ocasião para uma correção valiosa: na tradição, o correto é 

Massambique, e não Moçambique. Para explicar, conta-me a história que Dona Sebastiana 

ouviu de sua avó. Essa história também foi contada pela própria Sebastiana para a 

pesquisadora Karla Tereza Occeli Costa, a qual transcrevo abaixo:  

 
O Reinado verdadeiro é com Massambique. Massambique é o chefe do Congado. É 
pé de Coroa, puxa Santa e puxa Rei. E vou te explicar por que é Massambique e não 
Moçambique. Moçambique é um país da África. 
O corte chama Massambique porque tinha aqueles negão que 
trabalhavam o dia inteiro no curral. Juntavam o estrume do boi, depois iam nos 
formigueiros e baldeavam terra de lá e misturavam com o estrume. Tinham aquelas 
piteiras sabe, eles cortavam três, quatro talos de piteira, punham nas moendas e delas 
ia caindo aquela gosma no tamborzão de madeira. Enchiam o tambor daquela baba, 
jogavam o estrume misturado 
com a terra do formigueiro lá dentro. E não tinha enxada não. Eles entravam nos 
tambores e ficavam “massando” aquele barro. Iam pondo água e “massando” até 
ficar aquele barro lisinho. De onde puxou a linha do Massambique... Quando o barro 
estava no ponto, ele era usado pra rebocar as casas. As varinhas das parede ficavam 
bem trançadas, um negão passava a mão nas bateias de um lado, outro de outro, 
enchiam 
aqueles mãozão de barro, jogavam nas varinha e faziam as paredes. Massambique 
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nasceu daí.  
É (pausa) vovô me ensinou muita coisa... Naquela época não tinha ferramenta não. 
Era tudo “massado” no pé. Ficava 
aquele barro fininho e quando secava ficavam aquelas paredes bonitas mesmo. Por 
isso na dança do Massambique você sente esse batido forte no chão. Ah (pausa) 
Massambique quando tá bem balanceado dá pra mexer com a gente. O batido do 
Massambique é diferente de todo o resto do Reinado. É um lamento mesmo dos 
negros. É o lamento do negro. 
(informação verbal, entrevista concedida por Mãe Tiana a Karla Tereza Occeli 
Costa, 2017) 

 
 

 
Foto 22: Netas de Dona Sebastiana dançando o congado. Destaque para as gungas 
nas canelas (2016). Arquivo pessoal de Dona Sebastiana  

 

2.9 Unidade, luta y centralidade. 
 

Após o ano de 1988, é emblemática a proporção que a pauta quilombola toma no 

cenário brasileiro. Discussões passam a ser qualificadas no ambiente acadêmico, a mídia 

parece se interessar mais pela escuta dos agentes etnopolíticos quilombolas, e os movimentos 

sociais começaram a identificar uma série de comunidades antes desconhecidas. Essa 

constatação muito se deve à promulgação do artigo nº 68 da ADCT 114 , onde o termo 

                                                           
114 Sigla de: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. São regras que estabelecem a harmonia da 
transição do regime constitucional anterior (1969) para o novo regime (1988) 
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“quilombo” é inserido na Constituição Federal em um texto jurídico que confere ao Estado 

nacional o reconhecimento oficial da existência destas comunidades e a necessidade de 

atender a seus direitos.  

Embora discussões sobre essas comunidades tenham sido iniciadas, a efetivação das 

políticas públicas no que concerne à titulação das terras das comunidades quilombolas, como 

previa o art. nº 68, não apresentou grandes ações. O principal motivo para tal morosidade 

pode ser, de longe, encontrado no processo histórico que estrutura o sistema fundiário 

brasileiro com origem nas legislações antecedentes à abolição formal da escravatura. Essas 

impediam a população negra escravizada do acesso à terra, a exemplo da Lei Eusébio de 

Queiróz e da Lei n.º 601 de 1850115, conhecida como Lei de Terras, a partir da qual passou-se 

a estabelecer que “Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não 

seja o de compra”. Foram essas medidas, notoriamente, que afastaram o povo negro, recém-

escravizado e despossuído, de ter acesso à terra. 

A aplicabilidade do art. nº 68 continuaria avançando, no âmbito jurídico e político, até 

o ano de 2003, quando se formalizaria o decreto nº 4.887 regulamentando as formas de 

“identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação” dos territórios 

quilombolas. Após o cruzamento de algumas fontes, podemos dizer que a promulgação do 

decreto nº 4.887 representa um divisor de águas na trajetória dos Carrapatos da Tabatinga. No 

entanto, antes de explicar os motivos para mudanças tão decisivas na história da Comunidade, 

é curioso observar que nos idos de 1988, enquanto uma luta jurídica e política era disputada 

por ativistas, intelectuais, políticos e outros (as) atores históricos para implementar as pautas 

negras na nova Constituição Federal, Dona Sebastiana, em sua cidade, também disputava 

outro lugar de poder e representatividade – a Cultura, através da formação de sua própria 

escola de samba (que naquelas circunstâncias inéditas não deixava de ser também uma 

agitação política).  

A escola Estrela de Ouro, criada por Mãe Sebastiana, desfilou no carnaval de 1988 

com integrantes majoritariamente negros e exclusivamente moradores da Tabatinga. Pergunto 

a Sandra, Graça e Tânia o que levou Sebastiana a se distanciar das problemáticas do dia-a-dia 

que eram tantas, para se dedicar na criação da Escola de Samba, elas respondem que para Mãe 

Tiana celebrar a vida com alegria era uma necessidade diária, mas o maior exemplo vem da 

                                                           
115 Artigo 1º da Lei n.º 601 de 1850 



144 
 

criação do Bloco Ilê Ayê 116 , o qual a matriarca toma conhecimento através de uma 

reportagem que assistiu na TV de uma lanchonete. 

Os instrumentos, as fantasias e o carro alegórico foram construídos de forma 

colaborativa por toda a Comunidade que se envolveu com o sonho da matriarca. O custeio dos 

materiais foi financiado pela venda de doces, rifas, doações espontâneas de bom-despachenses 

e, principalmente, do bolso da própria comunidade. Os ensaios do grupo eram feitos com 

muita dificuldade no cair do dia, no meio do mato e da poeira, e o samba enredo, criado por 

Mãe Tiana, enaltecia a Tabatinga, passando por cima do preconceito existente na cidade em 

relação ao bairro e a sua população. A dedicação de todos em desfilar nas principais ruas de 

Bom Despacho e o seu orgulho por aquela comunidade não foi em vão. A Estrela de Ouro 

ganhou o primeiro lugar no desfile das escolas de samba da cidade. 

 

Estrela de Ouro, 
Sensação da Tabatinga, 
Estrela de Ouro, 
Sensação do meu Brasil, 
A Tabatinga que vai e vem, 
que vem e vai, 
A Tabatinga que balança 
mas não cai117  
  

 

                                                           
116Em 1º de novembro de 1974, em plena ditadura militar, o Ilê Aiye inicia sua trajetória e lutas, no Curuzu-
Liberdade, bairro de maior população negra no país, onde vivem cerca de 600 mil habitantes. O bloco nasce no 
espaço sagrado do Terreiro de Candomblé de nação gêge-nagô Ilê Axé Jitolu, comandado pela saudosa Mãe 
Hilda Jitolu (ALVES;2011). Desde então, o bloco vem mostrando que a beleza da música negra sempre seguiu o 
objetivo artístico – estético de superar o racismo e os preconceitos. 
117 Enredo cantado por Mãe Sebastiana em entrevista concedida para a TV, em 2016) 
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Foto 23: Dona Sebastiana (ao centro), parentes e vizinhos enfeitando o caminhão para o desfile da Escola de 
Samba Estrela de Ouro. Fevereiro de 1988. Arquivo pessoal de Lázaro Antônio Felipe 
 

 
Foto 24: Carreta utilizada para o desfile da Escola de Samba Estrela de Ouro. Ao fundo, do lado direito, usando 
chapéu, o filho mais novo de Dona Sebastiana, Antônio Carlos (Cacá). Fevereiro de 1988. Arquivo pessoal de 
Lázaro Antônio Felipe. 
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Foto 25: Maria, filha de santo de Dona Sebastiana, vestida com sua fantasia de carnaval e carregando o troféu de 
1º lugar. Fevereiro de 1988. Arquivo pessoal de Lázaro Antônio Felipe 
 

 
Foto 26: Dona Sebastiana recebe o prêmio de 1º lugar para sua escola de samba Estrela de Ouro. Entrega 
solene na prefeitura de Bom Despacho, março de 1988. Em primeiro plano, Dona Sebastiana; ao fundo, do lado 
direito, estão Antônio e sua filha Tânia Aparecida (Dunga). Arquivo Pessoal de Lázaro Antônio Felipe. 
 

É importante situar que as duas lutas travadas em 1988, a luta pela inserção das pautas 

da negritude na Constituição Cidadã e a luta pela visibilidade da população negra da 

Tabatinga através do Carnaval de Bom Despacho, estão diretamente relacionadas. Embora 

elas se diferenciem no modo de expressão e nos objetivos perseguidos, entendo que a intenção 
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por trás dos objetivos de ambos os grupos orbitavam em torno da dignidade da população 

negra.  

Dito isto, retomo as repercussões que o decreto nº 4.887 trouxe aos Carrapatos da 

Tabatinga. Como dito antes, este decreto orientou a aplicabilidade do artigo nº 68 de 1988. 

Suas principais diretrizes dizem respeito aos procedimentos técnicos e jurídicos a serem 

adotados para as titulações de territórios quilombolas. No plano social, foi uma importante 

ação de Estado que colaborou para a ampliação do debate social e político sobre os quilombos 

e seus direitos, engatilhando processos de engajamento social quilombolas e, 

consequentemente, demandas de trabalho para o Estado.  

No entanto, não somente de maneira positiva foi visto o decreto nº 4.887. No mesmo 

ano de sua promulgação, imediatamente, surgiram reações contrárias, vindas especialmente de 

representantes do Poder Executivo do Estado, muitas vezes ligados a interesses relacionados 

ao agronegócio. A posição refratária destes representantes, especialmente deputados, gerou o 

processo de abertura de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra o decreto. O 

partido que pleiteou esta ação foi o PFL118, que atualmente possui a sigla DEM, e essa ação é 

a ADI nº 3.239. 

O julgamento do processo que definiria a procedência ou improcedência da ação teve 

início em Abril de 2012, tendo o ministro Cezar Peluso como relator do caso, o qual votou 

pela inconstitucionalidade do decreto nº 4.887, e foi interrompido por um pedido de vista da 

ministra Rosa Weber. No retorno do plenário, em 2015, a ministra votou pela improcedência 

da ação, abrindo divergência com o relator. Novamente, o julgamento foi suspenso, dessa vez 

por pedido do ministro Dias Toffoli. O ministro votou em 2015, afastando a alegação de 

inconstitucionalidade formal do decreto. Ele observou que o decreto impugnado, na verdade, 

regulamenta as Leis 9.649/1988 e 7.668/1988, e não a Constituição Federal diretamente. Na 

seqüência da votação, o ministro Edson Fachin, afastando as alegações de 

inconstitucionalidade formal e material, considera válido o critério de autodefinição do 

decreto. Os ministros Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski também votaram pela 

improcedência da ação. Já o ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto do ministro Dias 

Toffoli pela parcial procedência da ação. O ministro Luiz Fux salientou que a regularização 

fundiária das terras quilombolas tem notório interesse social. Em seu entendimento, a norma 

                                                           
118 O Partido da Frente Liberal (PFL) foi fundado no final do regime militar, por parlamentares do PDS (ex-
Arena), que apoiavam o então presidente João Figueiredo. A Arena, de onde saíram os fundadores do PFL, foi o 
partido de sustentação da Ditadura Militar que assolou o Brasil entre 1964 e 1985.  
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constitucional é claramente protetiva e os requisitos previstos no decreto para o 

reconhecimento da comunidade e a titulação da propriedade, como a ancestralidade da 

ocupação, a trajetória histórica, entre outros, são plenamente controláveis pelo setor público. 

O Ministro Marco Aurélio concordou que o decreto impugnado não contraria a Constituição 

Federal, o Ministro Celso de Mello disse que o decreto conferia efetividade máxima à norma 

constitucional e a Ministra Carmen Lúcia reiterou que alegações de inconstitucionalidades 

contra o decreto são infundadas. 

Assim, em fevereiro de 2018, pela maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) declarou a validade do decreto 4.887/2003, julgando improcedente por oito ministros a 

ADI nº 3.239, garantindo a titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades 

quilombolas. Isto é, trinta anos depois! Em trinta anos, uma infinidade de eventos e 

transformações acontecem e aguardar uma medida destas não é missão fácil para ninguém. 

Sandra comenta que várias (os) moradoras (es) da comunidade desistiram ao longo deste 

tempo e tentaram desestimular ela e sua família da luta, dizendo que era “jogo de cartas 

marcadas” para o governo. Ela mesma conta ter esmorecido por várias vezes, mas sua Mãe 

sempre teve esperança, sendo ela quem segurou as pontas, impedindo que a chama da luta se 

apagasse. Isto revela que a história de luta destas mulheres contra o racismo pode ser 

compreendida também como uma história de luta contra a dissidência.  
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Foto27: Sandra a frente, Ana Mumbuca atrás a direta e demais companheiras (os) quilombolas comemorando a 
rejeição do STF da ação que tentava derrubar o decreto sobre terras quilombolas. Foto e texto da Terra de 
Direitos, publicado originalmente no link: 
https://terradedireitos.org.br/?fbclid=IwAR3CHsixtKkKIoV7SQ0RQXcCA45oAAGSDJbRihbTHVFzZ9qJpHP
6E6rfors. Acesso em jun.2020 

 
A ONG Fala Negra119se apresentou como uma Instituição interessada na propositura 

de trabalhos voltados para as demandas do Decreto nº 4.887, com o projeto “Redescobrindo 

as Comunidades Quilombolas de Minas Gerais”. Como parte de sua equipe, estava a 

pesquisadora Felisa Cançado Anaya120, designada pela ONG para visitar uma Comunidade 

localizada no Centro Oeste de Minas Gerais, composta majoritariamente por negros (as) e 

guardiã de saberes tradicionais. Era a Comunidade dos Carrapatos da Tabatinga.  

As visitas da pesquisadora na Comunidade tiveram duração de um ano. Como um dos 

produtos finais, a pesquisadora deixou para as lideranças um calendário personalizado com 

desenhos de Dona Sebastiana contando a História do Quilombo e da Tabatinga, além de 

                                                           
119  Instituto de Defesa de Afrodescendentes e da Cultura Negra ‒ FALA NEGRA em Paracatu ‒ Minas 
Gerais. 
120 Doutora em Sociologia, atualmente professora da Universidade Estadual de Montes Claros ‒ Minas Gerais 



150 
 

informações preciosas acerca dos caminhos a serem percorridos com vistas a lograr os direitos 

garantidos pelo decreto nº 4.887 e pelo artigo nº 68 da Constituição de 1988.  

Após a visita de Felisa, no ano de 2004, a Fundação Cultural Palmares foi pela 

primeira vez à comunidade. Sandra se refere às representantes Edi Freitas e Maria 

Bernadete Lopes da Silva como as primeiras funcionárias da Fundação Cultural Palmares a 

visitar a Tabatinga. O encontro entre as representantes da Palmares e os Carrapatos da 

Tabatinga foi proveitoso e marcou um novo momento de engajamento político da 

comunidade, como se verá mais adiante.  

Na ocasião da visita da FCP, as representantes ratificaram aquelas informações obtidas 

anteriormente com a socióloga sobre os direitos específicos assegurados aos quilombolas, e, 

em sequência ao encontro, as lideranças dos Carrapatos da Tabatinga deram entrada na 

solicitação de certificação quilombola, respeitando a autodefinição preconizada pela 

Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).  

Em respeito à Portaria FCP nº 98, de 26/11/2007, além do requerimento de 

certificação, enviaram à presidência da FCP uma ata de reunião específica realizada na 

Comunidade para tratar do tema de autodeclaração, com a assinatura da maioria de seus 

membros e um breve relato histórico da comunidade, contando como ela foi formada, seus 

principais troncos familiares, suas manifestações culturais tradicionais, suas atividades 

produtivas, seus festejos, sua religiosidade, etc. 

 

Ah! Nós nem sabíamos de nada disso não! Nós nem sabíamos que tínhamos 
direitos! Isso aí não era divulgado. Nessa época não tinha divulgação, não tinha 
mídia. Ninguém... os negros... assim, nós, comunidade, a gente não sabia que na 
Constituição... que eles tinham colocado na Constituição essa 
cláusula das comunidades quilombolas. 
 
A gente já lutava, cada um no seu município, com a importância que a gente achava 
que tinha, porque a gente não tinha direito nenhum. Portanto, nos 
municípios a gente já lutava contra o racismo, mas ali, local. A gente não sabia que a 
gente tinha os nossos direitos garantidos dentro da Constituição. 
Nós viemos a saber foi em 2004. Antes um pouquinho, porque foi a Felísia que foi 
fazer uma visita em Bom Despacho e achou a gente e quis fazer um trabalho e falou 
que a gente tinha direitos. Isso foi em 2002/2003 
 ... e foi aí que a Palmares foi lá nos visitar. Na época era a Edi e a Bernadete, em 
2004. Elas foram na comunidade, sentaram com a gente, explicaram que existiam 
várias comunidades como a nossa... e a gente até então não sabia, pensava que era só 
nós... (informação verbal, entrevista concedida por Sandra Maria Andrade a Sheila 
Santos, Bom Despacho, jan. 2020) 

 

A Certidão de autoreconhecimento foi emitida pela Fundação Palmares em 06 de 

dezembro de 2005. Uma vez ciente de todos os passos que teriam que trilhar na longa e 
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obstruída caminhada, rumo à titulação das terras, a Comunidade mais uma vez se uniu, 

direcionando agora todo o seu labor para o objetivo da titulação da terra. Aqui, é necessário 

esmiuçar tal processo para melhor entendimento dos trâmites para regularização fundiária no 

INCRA. 

Para o entendimento do INCRA, o território ocupado por sujeitos que se 

autoreconhecem quilombolas, será, nos termos da lei, declarado como propriedade legal 

destes, somente após o cumprimento dos seis trâmites abaixo:  

1) Autodefinição quilombola: A comunidade quilombola, assim como qualquer outro 

grupo social, tem direito à autodefinição. Para regularizar seu território, o grupo deve 

apresentar ao INCRA a Certidão de Autoreconhecimento, emitida pela Fundação Cultural 

Palmares. 

2) Elaboração do RTID: Esse documento, chamado de Relatório Técnico de 

Identificação e Delimitação (RTID), é elaborado por técnicos, visando o levantamento de 

informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, geográficas, socioeconômicas 

e antropológicas, obtidas em campo e junto a instituições públicas e privadas. O RTID tem 

como objetivo identificar os limites das terras das comunidades remanescentes de quilombo. 

3) Publicação do RTID: Uma vez elaborado, é feita a publicação do RTID, com suas 

notificações. Os interessados terão o prazo de 90 dias para contestarem o RTID junto à 

Superintendência Regional do INCRA, juntando as provas pertinentes. Do julgamento das 

contestações caberá recurso único ao Conselho Diretor do INCRA Sede, no prazo de 30 dias a 

contar da notificação. 

4) Portaria de Reconhecimento: A fase de identificação do território encerra-se com a 

publicação da portaria do Presidente do INCRA que reconhece os limites do território 

quilombola no Diário Oficial da União e dos Estados 

5) Decreto de desapropriação: Nos casos em que há imóveis privados (títulos ou 

posses) incidentes no território, é necessária a publicação de Decreto Presidencial de 

Desapropriação por Interesse Social (feito pela Presidência da República). Os imóveis 

desapropriados serão vistoriados e avaliados conforme o preço de mercado, pagando-se 

sempre previamente e em dinheiro a terra nua, no caso dos títulos válidos, e as benfeitorias.  

6) Titulação: O presidente do INCRA realizará a titulação mediante a outorga de título 

coletivo, imprescritível e pró-indiviso à comunidade, em nome de sua associação legalmente 

constituída, sem nenhum ônus financeiro. É proibida a venda e penhora do território.  
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Desde o ano de 2005, quando a comunidade recebeu a certificação da Fundação 

Palmares, passando a se identificarem como Quilombolas Remanescentes de Carrapatos da 

Tabatinga, que o pedido para entrada na segunda fase do trâmite legal foi apresentado ao 

INCRA. O processo para elaboração do RTID foi aberto na autarquia somente em 2009 e 

segue parado até os dias atuais, em 2020.   

A morosidade no andamento do processo no INCRA não se trata de uma 

particularidade do Quilombo Carrapatos da Tabatinga. Em dezembro de 2019, a 

Coordenação-Geral de Regularização de Territórios Quilombolas do INCRA realizou uma 

ampla divulgação, em seu portal na internet, de documentos em formato de Planilhas de Excel 

e apresentação em Power Point, contendo os dados do andamento do processo de titulação de 

todas as Comunidades Quilombolas do Brasil.  

Através desses dados, faz-se saber que apenas uma das 388 Comunidades de 

Remanescentes de Quilombo que foram certificadas pela Fundação Palmares, no Estado de 

Minas Gerais, conseguiu avançar até o último passo, mencionado acima, o da titulação. A 

única comunidade que teve o território/terra delimitado e regularizada como território 

quilombola é a Comunidade de Porto Coris. A comunidade, localizada no município de Leme 

do Prado, no médio Jequitinhonha, apesar de ser a única do Estado a possuir o título coletivo 

de remanescente de quilombos, teve seus moradores deslocados das margens do rio 

Jequitinhonha para o alto de uma chapada, pois a área tradicional do quilombo foi alagada 

pelo lago do empreendimento hidrelétrico de Irapé. Isso quer dizer que, desde 2004, quando a 

Fundação Cultural Palmares e a autarquia Federal iniciaram o processo para a regularização 

fundiária dos territórios, apenas uma comunidade chegou a fase final de titulação, e ainda 

assim, teve seu território alagado. 

Destas 388 Comunidades, duzentas e trinta e duas, incluindo a da Tabatinga, abriram o 

processo no INCRA e estão aguardando, há décadas, a Autarquia deliberar sobre a elaboração 

do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID). Dez Comunidades já avançaram 

nessa etapa e, em porte do seu RTID, aguardam, há anos, a publicação da Portaria de 

Reconhecimento. Três Comunidades já tiveram a Portaria publicada no Diário Oficial da 

União, e duas Comunidades já tiveram o Decreto publicado no Diário Oficial da União. Essas 

duas Comunidades que, poderíamos acreditar, estarem bem próximas de concluir todos os 

trâmites para, finalmente, iniciarem a regularização fundiária, tiveram a última atualização há 

quase uma década, em 2011 e 2013. São elas as Comunidades de Brejo dos Crioulos e 

Marques, ambas pertencentes ao Norte de Minas Gerais. 
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Ao verificar a data em que as Comunidades, já certificadas, deram entrada do Processo 

no INCRA, e a data da atualização subsequente, observo que a espera padrão do sistema é de, 

no mínimo, três anos para avançar a primeira etapa. No caso da Comunidade Brejo dos 

Crioulos, a primeira a ser certificada em Minas Gerais, em 2004, demorou sete anos para 

chegar até o quarto passo, de um total de seis. Esse protocolo, porém, não é o mesmo para 

outros estados. No estado da Bahia, por exemplo, onde estive neste ano de 2020 conversando 

com lideranças do quilombo Tabuleiro da Vitória e do quilombo Kaonge, o andamento do 

processo leva, em média, dois anos para avançar para as próximas etapas, havendo casos em 

que a titulação parcial é concedida por interferência da Gerência Regional de Patrimônio da 

União, logo após a publicação do resumo do RTID no Diário Oficial da União e no Diário 

Oficial do Estado. A primeira Comunidade no Estado a ter seu território reconhecido e 

declarado pelo INCRA como remanescente de quilombo foi a Comunidade de Pau D’arco e 

Parateca, no ano de 2006. 

A depuração dessas informações abre precedente para localizarmos na História de 

Minas Gerais algumas respostas que justificam, na contemporaneidade, o absoluto descaso do 

Estado em garantir direitos às populações tradicionais, majoritariamente não brancas, que 

dependem necessariamente da regularização fundiária do seu território para manterem-se 

vivas e manterem viva a sua cultura.  

É que desde que a oligarquia agrária se instalou no poder, com a proclamação da 

República, que as políticas comerciais livres, acordos, benefícios e concessões feitas por 

governantes em favorecimento de grandes latifundiários e indústrias agrícolas, causam 

escombros na história e cultura destas populações que vivem da Terra, em suma, populações 

afrodescendentes, sem qualquer chance de competir com os preços baratos e subsidiados 

destes alimentos provenientes de fazendas milionárias. A consequência é agricultores 

deslocados, famílias afetadas, perda da variedade colheitas, perda de conhecimento e ruptura 

de laços culturais. 

Como as diferenças culturais ainda equivalem a marcas de inferioridade, aqueles que 

detém o poder do capital, justificam o seu lucro, em detrimento da fome do outro, como sendo 

a lei do mais forte. De modo quase infantil, também se consideram como mais forte que a 

própria natureza quando decidem controlar os processos naturais através da mecanização em 

larga escala, da contaminação e do envenenamento causados por fertilizantes e pesticidas que 

levam a terra a esgotar os seus nutrientes, tornando-a viciada na injeção de produtos químicos.  



154 
 

Ademais, o conservadorismo monoteísta, fortemente presente na formação das 

mineiridades, desde a fundação do Estado, não pode ser neutralizado quando pensamos nas 

adversidades para avançar com as políticas públicas voltadas a um contingente populacional 

historicamente resistente à catequização. Dito isto, já é possível retomar a história do 

Quilombo a partir do momento em que se descobrem como quilombolas portadores de 

direitos constitucionais.  

 

(...) Então ela (Edi) falou e perguntou se a gente queria participar, que eles iriam 
promover o primeiro encontro das 
comunidades do estado de Minas Gerais. Aí a gente falou que gostaríamos de 
participar, e foi nesse momento aí que a gente ficou sabendo que tínhamos direito. 
(informação verbal, entrevista concedida por Sandra Maria Andrade a Ana Carolina 
Araújo Fernandes, 2017). 

 
 

Foi no ano de 2003 que Sandra, Dona Sebastiana e seus parentes ouviram falar pela 

primeira vez o conceito de comunidade quilombola. Junto a este conceito, havia também uma 

nova maneira de entender a palavra “quilombo”, não completamente desconhecida pela 

comunidade, mas não utilizada da maneira como o é atualmente121. 

No dia do I Encontro de Comunidades Negras e Quilombolas de Minas Gerais, 

realizado na cidade de Belo Horizonte com organização da Fundação Cultural Palmares, 

mandaram um ônibus até a Tabatinga para buscarem as lideranças. Neste ônibus foram Dona 

Sebastiana, o companheiro Antonio Lázaro Felipe e Sandra para participarem do evento, 

todos ainda bastante perdidos com a quantidade de novas informações. 

         Sandra reproduz o momento da chegada no Encontro, com emoção: 

 

O ônibus que eles mandou, buscou a gente e levou pra Casa do Conde em Belo 
Horizonte. Gente, quando a gente chegou lá, menina, parecia que a gente era tudo 
parente, negro de tudo que é cidade, descendo do ônibus, eu falei, mãe do céu, óia 
esse tanto de gente igual nós. A gente achava, ficava aqui sozinha, não sabia que 
existia tanto, ali não, e pior que a gente nem conhecia e já chegava abraçando, 
parecia que já conhecia, mas não era. (informação verbal, entrevista concedida por 
Sandra Maria da Silva Andrade a Sheila Santos, Bom Despacho, jan. 2020) 

 

A afirmação de si a partir do conceito de representatividade, ou seja, da presença de 

corpos mestiços ou retintos ou indígenas y/ou gordos y/ou deficientes y/ou trans y/ou queer 

y/ou imigrantes y/ou politeístas, parecidos com os seus, em lugares de prestígio ou destaque, 

                                                           
121  Muito já foi escrito sobre a atualidade do conceito de quilombo e sua funcionalidade como categoria 
étnicopolítica para a efetividade de diálogo, principalmente, entre os grupos negros e o Estado. Algumas 
questões centrais sobre este debate estão tratadas com muita qualidade em textos como ARRUTTI, 1997; 
ALMEIDA, 2002; DUPRAT, 2008; O‘DWYER, 2007, 2010, 2012, todos eles citados ao final deste trabalho 
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tem sido estudado com compromisso e seriedade por uma variedade de pesquisadores em 

diferentes áreas do conhecimento122. No entanto, a sensação de se fazer parte de algo maior, 

quando se percebe que existem outras centenas de pretos e pretas semelhantes a você, vivendo 

experiências parecidas com as suas, relacionadas à negligência por parte do Estado, à coação 

por parte dos oportunistas, ao racismo por parte das Instituições, incluindo o religioso, e nesse 

ínterim, ter forças para criar formas de resistência para continuar (re)existindo, ah, ainda não 

existe conceito que dê conta da potência inerente a esta experiência. 

O encontro aconteceu em novembro de 2004, fruto de uma parceria entre setores 

representantes do Estado e organizações não governamentais que já trabalhavam com a 

temática quilombola em Minas Gerais. Da esfera federal, estiveram presentes 

representantes da Fundação Cultural Palmares, do Ministério do Desenvolvimento Social e do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ‒ INCRA. Da esfera estadual, 

participaram os seguintes órgãos: Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ‒ 

CONSEA/MG e Instituto de Desenvolvimento do Nordeste de Minas Gerais – IDENE; 

representantes da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e ainda participaram as ONGs 

FALA NEGRA, Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva ‒ CEDEFES; e a Comissão 

Pastoral da Terra ‒ CPT, entre outros Sindicatos de Trabalhadores Rurais. Cabe destacar que 

o CEDEFES foi um parceiro de peso neste período, colaborando para vários encontros de 

formação das comunidades quilombolas e, também, no levantamento, mapeamento e 

caracterização prévia destas comunidades em Minas Gerais, através de um projeto que se 

chamava Quilombos das Gerais, com financiamento da entidade alemã Misereor123. 

No I Encontro de Comunidades Negras e Quilombolas, houve diversas oficinas e 

mesas de conversa promovidas com a intenção de apresentar e aproximar os representantes 

das comunidades presentes, além de informar a todas (os) sobre uma série de direitos e 

políticas públicas que se abriam para serem acessadas pelas comunidades quilombolas 

naquele momento. Segundo relatoria do CEDEFES, estiveram presentes representantes de 78 

comunidades quilombolas mineiras124. 

 

                                                           
122Sugiro aqui alguns destes estudos: NASCIMENTO, Tatiana. Apocalipse Queer ou Cuíer A.P. Em: 07notas 
sobre o apocalipse ou poemas para o fim do mundo. Rio de Janeiro: Garupa e Kazal, 2019. MOBAÇA, Jota. 
Pode um cu mestiço falar?< https://medium.com/@jotamombaca/pode-um-cu-mestico-falar-e915ed9c61ee> 
123 A entidade filantrópica MISEREOR, segundo texto informativo do seu portal na web, é uma obra episcopal 
da Igreja Católica da Alemanha para a cooperação ao desenvolvimento. O texto institucional frisa que o mandato 
recebido pelos bispos alemães exclui a promoção de atividades pastorais e missionárias. 
124  Informação disponível no livro Comunidades quilombolas de Minas Gerais no sec. XXI – História e 
Resistência. Ed. Autêntica, CEDEFES, 2008 
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2.9.1 Sementes do não conformismo  
 

“Neste mundo branco eu sou um peixe de água 

doce nadando na água do mar. Eu sinto o peso da 

água no meu corpo” 

(Nkweto Simmonds, 1997, p. 226-7) 

 

Com o passar dos dias e um mais profundo entrelaçamento no tecido social deste 

núcleo familiar, pude me familiarizar com a variedade de atravessamentos trazidos pelo 

Mundo Moderno Colonial que forçam a comunidade a movimentar-se ininterruptamente no 

interior da micro e da macropolítica. Para além daqueles desafios que se convencionou 

normatizar, haja vista a experiência histórica dos quilombos no Brasil, como a devastação do 

território pelo latifúndio e pelo garimpo, a ameaça advinda da mineração, das multinacionais e 

de corporações perversas que não toleram a cosmologia ancestral e a capacidade imaginativa 

e de existência desses povos, tomo conhecimento da ocorrência de revezes que encontram 

também na interseccionalidade125 a sua causa, sendo aqui mais expressivos o entrecruzamento 

de opressões de raça, gênero, classe e sexualidade.  

São situações de suicídio, depressão, assédio sexual, homofobia, transfobia, nutricídio, 

exclusão digital, relacionamentos abusivos, imposição de padrões estéticos europeus, 

miscigenação enquanto projeto de branqueamento gradual da população preta, a debilitação 

da saúde mental, problemas relativos ao uso descontrolado de psicoativos, dissensos 

encontrados nas variadas linhas da Umbanda, a evasão escolar estimulada pelas muitas 

violências inerentes ao espaço da escola, bem como ao currículo predominantemente branco 

somado ao método seletivo de ensino-aprendizagem, dentre outras. Busco descrever abaixo, 

com o máximo de fidelidade, o relato de duas dessas experiências, contadas a mim pelas 

próprias protagonistas da ação em conversas informais que tivemos no período de minha 

estadia, ou por Sandra, que por algumas vezes tomou de empréstimo a vivência de outros 

parentes para ilustrar pautas que passaram a incorporar a agenda do Quilombo de dez anos 

para cá. São experiências de intersecção de dois ou mais sistemas relacionados de opressão 

nas quais se verifica uma constância a ser considerada: a de que em todas as situações a raça 

informa classe. 

                                                           
125 Ferramenta teórica e metodológica cunhada por Kimberlé Crenshaw, jurista estadunidense e professora de 
teoria crítica de raça. Enquanto ferramenta tem sido usada para pensar como o racismo, o capitalismo e o 
cisheteropatriarcado são inseparáveis, bem como as articulações decorrentes daí. 
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A primeira experiência envolve o racismo e a homofobia, e a segunda o racismo e o 

sexismo. Ambos os casos são marcados por uma das armadilhas coloniais mais exitosas na 

promoção do destroçamento das identidades – a assimilação, que impulsiona os sujeitos a 

tornarem-se o mais similar possível do colonizador.  

O primeiro interlocutor tem 19 anos de idade, se identifica como homem cis 

homossexual. É bailarino, coreógrafo e trabalha como vendedor na loja Chilli Beans, 

localizada na região central de Bom Despacho. A sua orientação sexual, compreendida já na 

primeira infância, trouxe-lhe problemas de diferentes aspectos na sociedade e em seu núcleo 

familiar, sendo o principal deles a rejeição de seus pais biológicos. O jovem conta que seus 

interesses desde criança se posicionavam naquele universo dito feminino. Gostava de mexer 

nos cabelos das primas, inventando penteados, e de usar suas roupas, imaginando que estavam 

em desfiles de moda. Gostava principalmente de inventar coreografias e de dançar. Seus pais 

olhavam para esses hábitos com desconfiança e proibiam na medida do possível. No entanto, 

após certificarem-se de que o garoto não tinha apenas gostos que fugiam às expectativas da 

sociedade cisheteropatriarcal, mas também se relacionava afetivamente com pessoas do 

mesmo gênero, o expulsaram de casa. Após passar por diferentes traumas na rua, meu 

interlocutor foi acolhido por uma tia com a qual vive até hoje e o respeita em sua diferença.  

Alguns anos antes do nascimento do meu interlocutor, a família dos quilombolas já 

vivenciara um episódio similar. Um dos membros da família, de 42 anos de idade, autônomo, 

casado e pai de duas crianças, descobriu-se homossexual e, sentindo-se pressionado pelas 

convenções sociais do matrimônio e das tradições rígidas seguidas pela família, cometeu 

suicídio, explicando os motivos para sua retirada da vida material em uma carta póstuma.  

O grande sonho do meu interlocutor é o de abrir uma companhia de dança afro em 

Bom Despacho. Atualmente, ele e suas primas compõem o Grupo de Dança Mironê, que se 

apresenta em eventos temáticos e festividades na cidade de Bom Despacho. Para ele, a dança 

é uma forma de expressão do seu eu verdadeiro, mas também uma forma de luta política 

contra a opressão do povo preto. Essa fala se torna mais compreensível para mim quando o 

bailarino argumenta o que para ele é o seu eu verdadeiro.  

A Chilli Beans aparece nos sites de busca como a maior empresa de pós-venda de 

óculos de sol e acessórios da América Latina. Conta hoje com aproximadamente setecentas 

franquias em todo o Brasil, além de centenas de lojas nos EUA, Europa e Ásia. Além de seus 

produtos serem diferenciados pelo designer fashion e moderno, a rede de lojas chama a 

atenção pelo incentivo à contratação de pessoas LGBTQIA+ para o seu quadro de 



158 
 

funcionários. Sobre isto, o jovem adverte, com base nas opressões diretas e indiretas 

vivenciadas no ambiente de trabalho, que incentivar um aspecto isolado das muitas 

diversidades em que estamos inseridas (os) nos dias atuais não é o suficiente para promover a 

inclusão dessas pessoas. Quando ouço novamente a sua entrevista, localizo os abusos 

ocorridos no ambiente de trabalho como tentativas de branqueamento do sujeito negro, o qual 

se expressa muito sutilmente entre um elogio seguido de recomendações para usar os cabelos 

de um jeito menos “extravagante” ou fazer uma maquiagem que disfarce o nariz largo.  

Meu interlocutor diz saber o que está por de trás do constante preterimento das (os) 

clientes quando entram na loja e até mesmo de seus superiores que, incansavelmente, “tentam 

me incentivar a ser e agir de um jeito “x”” (informação verbal). Seus relatos me fazem saber 

que esse jeito “x” significa sobrelevar a identidade homossexual sobre a identidade racial. 

Sobre isso, ele mesmo diz ceder algumas vezes para evitar mal estar.  

Fica bastante nítido para mim que, é justamente com as lentes nesse cotidiano que 

obriga o jovem a “ceder” para manter o pacto social, que ele elenca a dança como o seu lugar 

de total Ser. É perceptível que as implicações de ordem objetiva e subjetiva derivadas de certa 

“competição” de opressão, vivenciadas no ambiente de trabalho, afasta o quilombola daquela 

luta encabeçada pelas suas mais velhas nos movimentos sociais. Suas palavras materializam 

um sentimento de divisão, como se em determinados espaços da sociedade pudesse 

performatizar unicamente o seu lado gay e em outros espaços somente o seu lado negro, 

sendo a dança um dos poucos lugares para ser inteiro.  

Além dele, tive longas conversas com uma jovem quilombola a qual designo aqui 

como a minha segunda interlocutora. Ela se autodescreve em uma rede social com os 

seguintes dizeres: “Neta de uma guerreira” – “quilombola” – “Moçambique de São Benedito 

– MG”. A jovem tem 18 anos e é estudante do 9º do Ensino Fundamental. Está atrasada no 

período escolar porque abandonou os estudos aos 13 anos de idade, quando foi diagnosticada 

com depressão após o falecimento de seu pai. Decidiu voltar a estudar no ano passado porque 

julgava incoerente fazer parte de uma família com tantas mulheres empoderadas que dedicam 

a sua vida à luta contra o racismo, enquanto ela sequer havia concluído o Ensino 

Fundamental. Essa decisão fora amplamente apoiada pela família que, visando recuperar o 

tempo perdido, matriculou a jovem em uma das melhores escolas particulares de Bom 

Despacho.  

Essa interlocutora relata que além da dificuldade em ser a mais velha da turma, ainda 

precisa lidar com o fato de ser a única negra da Escola. Lembra de como foi difícil fazer 
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amigas (os). Para ela, o pior pesadelo eram os trabalhos em grupo, em que ela nunca 

conseguia juntar-se espontaneamente às (aos) colegas, sendo preciso a intervenção das 

professoras para remanejar os grupos e inseri-la a contragosto de alguns. Ainda sobre a 

exclusão no ambiente escolar, conta que todos os finais de semana havia festas na casa de 

alguém da sala, para as quais todos recebiam convites, menos ela. Demorou mais de um ano 

para ser convidada para estes eventos. Outro pesadelo que cita com dor foram as dezenas de 

vezes em que o diretor da Escola precisou ser chamado para amenizar os conflitos da sala, que 

surgiram quando a garota reagia às “brincadeiras racistas” da turma.  

Seu discurso incorpora palavras de luta, mas também de dor. A dor de sua opressão 

me remete aos argumentos de Grada Kilomba (2019) sobre o racismo cotidiano, quando diz 

sobre ainda sermos excluídas (os) de lugares aos quais acabamos de “chegar”, mas 

dificilmente podemos “ficar”.  

 

O racismo cotidiano refere-se a todo vocabulário, discursos, imagens, gestos, ações 
e olhares que colocam o sujeito negro e as Pessoas de Cor não como “Outra/o” – a 
diferença contra a qual o sujeito branco é medido – mas também como Outridade, 
isto é, como a personificação dos aspectos reprimidos na sociedade branca. Toda vez 
que sou colocada como “Outra” – seja a “outra” indesejada, a “outra” intrusa, a 
“outra” perigosa, a “outra” violenta, a “outra” passional, seja a “outra” suja, a 
“outra” excitada, a “outra” selvagem, a “outra” natural, a “outra” desejável” ou a 
“outra” exótica -, estou inevitavelmente experiencando o racismo, pois estou sendo 
forçada a me tornar a personificação daquilo com o que o sujeito branco não quer ser 
reconhecido. Eu me torno a/o “Outra/o” da branquitude, não o eu – e, portanto, a 
mim é negado o direito de existir como igual. (KILOMBA, 2019, p.78). 

 

Minha interlocutora, com algum embaraço e em poucas palavras, revela-me outro lado 

bastante perverso que envolve o ambiente escolar. Pela diferença de idade de até quatro anos, 

em comparação às (aos) colegas de classe, a jovem com o passar dos meses, transitou daquela 

projeção primitiva inicial para a hipersexualização.  

Nos termos de Kilomba, a primitivização acontece quando o sujeito negro torna-se a 

personificação do incivilizado – a/o selvagem, a/o atrasada/o, a/o básica/o ou a/o natural -, 

aquele que está mais próxima da natureza. Já a personificação do sexualizado acontece 

quando associam o sujeito negro a um apetite sexual violento: a prostituta, o cafetão o 

estuprador, a/o erótica e a/o exótica.  

Em termos factuais, isso significa dizer que as primeiras amizades conquistadas pela 

jovem no ambiente escolar eram de garotos que explicitamente demonstravam o desejo em 

possuir o corpo voluptuoso da colega de classe, para, assim, satisfazer seus prazeres lascivos. 

Propostas obscenas surgiam de todos os lados, segundo me conta a estudante. É perceptível 
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nessa situação como o gênero e a opressão racial se entrelaçam, tornando-se impossível 

comparar as pautas de uma mulher branca com as pautas de uma mulher negra.  

Se naquela sala de aula ao invés dela, estivesse se matriculado uma garota branca com 

quatro anos a mais de idade do que a turma, essa situação se repetiria com a mesma 

densidade? Se fosse um garoto negro mais velho, as garotas brancas o objetificariam? Se, ao 

invés disso, a sala de aula fosse composta de estudantes majoritariamente negras (os) e a 

aluna novata mais velha fosse uma garota branca, a opressão seria a mesma? Para falar da 

realidade da mulher negra que atravessa as concepções de “raça” e de “gênero” esses 

conceitos precisam ser levados em conta não de forma cumulativa, mas interseccionais, já que 

não se trata de uma simples sobreposição de camadas, mas da “produção de efeitos 

específicos” (Anthias e Yuval Davis, 1992, p.100).  

O que é possível perceber aqui, através da experiência material observada em campo e 

relatada pelas (os) protagonistas nas entrevistas, é que, apesar da luta de Dona Sebastiana, e 

principalmente de suas filhas mais novas (Sandra e Graça) para que a identidade quilombola 

seja compreendida como solução e não mais como um problema, quando a (o) jovem se vê 

danificado emocionalmente por diferentes violências (contra o seu corpo, a sua raça, a sua 

sexualidade, a sua religião, a sua ancestralidade, e etc.,), a solução imediata que o tem 

alcançado inclina-se entre a assimilação e a quilombagem.  

A assimilação continua sendo uma estratégia colonial de bastante êxito. Em tempos 

em que a luta antirracista, em conjunto com a defesa da hashtag Black Lives Matter, viraram 

tendências nas redes sociais, o mercado, a mídia e as corporações têm se colocado muito 

receptivas para a inclusão de corpos negros, mas não têm a mesma disposição para incluir as 

suas subjetividades e narrativas. De modo que uma vez dentro desses espaços até ontem 

negados, ou nos esforçamos para nos parecer com o colonizador, desde os modos de agir até 

os modos de ser, ou ficamos refém do racismo cotidiano travestido de “brincadeira”.  

A quilombagem, por sua vez, se eu bem entendi através das reações (ora silenciosas, 

ora gritadas) da minha jovem interlocutora, significa trazer o quilombo vivo dentro de si para 

se manter íntegra física, social e culturalmente. Isto é, se movimentar na vida tendo como 

ponto de partida o encantamento, a mandinga, a astúcia, o atrevimento e a batalha, 

características tão próprias de suas mais velhas. Ou seja, resistir à tentação de se tornar mais 

um produto criado pelo mercado.  
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Aquilombar-se é, portanto, um movimento de resistência que ressemantiza-se na 

própria existência, a qual é autônoma e fortemente voltada para a coletividade, para os laços 

que unem os quilombolas entre si.  

 
Foto 28: Grupo Mironê, composto por jovens do Quilombo Carrapatos da Tabatinga após apresentação de dança 
na cidade de Bom Despacho, 2015. Arquivo do Facebook de Silvio Gabriel Januário. 
 

Se na praça do três poderes em Brasília o nome Sandra Maria da Silva Andrade ou do 

Quilombo Carrapatos da Tabatinga não passa despercebido devido à articulação engajada em 

torno das pautas quilombolas e da negritude, em Bom Despacho a maior parte da população 

sabe quem é o povo de Dona Sebastiana. Essa fama se explica principalmente pela afirmação 

da estética negra presente de maneira marcante nos penteados, no vestuário, na maquiagem e 

no modo da juventude se apresentar publicamente. Enquanto eu conversava com as (os) 

jovens que compõem o quilombo, buscava investigar a origem da autoestima, já que em 

outros quilombos por onde eu passei, esta não era uma característica tão pontual. As respostas 

que obtive para a pergunta “de onde vem a sua autoestima?”, embora diversas, apontavam 

para o legado deixado por Dona Tiana: “aqui ninguém nunca teve dúvida de que negro é 

lindo” (informação verbal não gravada).  

Ao longo dos dias, enquanto eu vivia o cotidiano do Quilombo, essa frase ecoava em 

minha mente ao mesmo tempo em que notava que as filhas e netas de Dona Sebastiana, salvo 

exceções, estão em relacionamento inter-raciais - aqui especialmente relacionamentos entre 

uma mulher negra, base da pirâmide social, e um homem branco, topo da pirâmide social, e, 
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consequentemente as (os) filhas (os) dessas relações nascem menos retintas do que a geração 

anterior. Absorta nesses pensamentos, a imagem do famoso quadro de Modesto Brocos “A 

redenção de Cam”, como que impregnada em minha mente, levantava questões em torno das 

problemáticas históricas que envolvem a miscigenação.  

Buscando na literatura de e sobre quilombolas, não é raro encontrarmos nessas 

comunidades sujeitos envolvidos em relacionamentos inter-raciais reproduzindo frases como 

“de preto já basta eu”, deixando explícito que a ação corrosiva da colonialidade no interior 

das subjetividades não permitiu a retirada do padrão branco das mentes, provocando uma 

fragmentação das identidades pela negação de seus próprios traços e fenótipos. Em torno 

disso, a professora Ana Célia Silva é cirúrgica: 

 

A ideologia do branqueamento se efetiva no momento em que, internalizando uma 
imagem negativa de si próprio e uma imagem positiva do outro, o indivíduo 
estigmatizado tende a se rejeitar, a não se estimar e a procurar aproximar-se em tudo 
do indivíduo estereotipado positivamente e dos seus valores, tidos como bons e 
perfeito (SILVA, 2013, p. 26) 

 

Aqui entendo a antinegritude como violência metafísica ocasionada pelo poder 

estrutural do racismo na sociedade, com propositura na segunda metade do século XIX no 

Brasil através da chamada “tese do branqueamento”.  

O termo “branqueamento”, segundo Andreas Hofbauer (2003, p. 65), pode ser 

entendido como “internalização de modos dos brancos e perda de modos, cultura da matriz ou 

um clareamento visível no fenótipo da cor da pele da população”. Foi a partir de 1870 que 

ideias eugenistas vindas da Europa e baseadas no positivismo,126 no evolucionismo127 e no 

darwinismo128, ganharam força no Brasil, apontando, dentre outras coisas, para a inferioridade 

biológica do africano e a sua tendência para o comportamento criminoso129.  

                                                           
126 O Positivismo é uma Doutrina do filósofo francês Augusto Comte (1798- 1857), a qual rejeita a metafísica 
(parte da filosofia que trata da natureza da existência, da verdade e do conhecimento) e fundamenta o 
conhecimento nos fatos. 
127 O Evolucionismo é a Teoria que trata da evolução biológica das espécies, na qual acreditava-se que o ser 
humano teve seu início num estado primitivo e com o tempo se tornou mais civilizado 
128 Estas teorias tem relação com o Darwinismo Social, no qual têm a sua origem na Teoria da Seleção Natural 
de Charles Darwin, autor do livro “Sobre a origem das espécies por meio da seleção natural”,publicado em 1859. 
Segundo o evolucionismo, os seres vivos (animais e vegetais) são resultados da evolução de organismos mais 
simples, os quais foram passando por transformações ao longo do tempo, até chegar ao que conhecemos 
(BRAICK, 2006, p. 41). 
129 Estudos realizados por Césare Lombroso, o qual se destacou como um dos maiores médico criminalista do 
século passado. Ficou famoso mundialmente por seus estudos no campo da caracterologia. Com estudos de 
características mentais e físicas, destacou-se na área da antropologia criminal, ou seja, da criminologia, onde fez 
uma análise do indivíduo criminoso a partir do seu tipo físico e da raça pertencente. Escreveu artigos na Revista 
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Essas teses se tornaram um projeto de nação defendido principalmente por Nina 

Rodriguez e Joseph Arthur de Gobineau (1816 – 1882), incentivada pelo governo de Dom 

Pedro e, convenientemente, aceitas pela elite brasileira, uma vez que, sob a alcunha científica, 

legitimava-se a superioridade do homem branco, enquanto afirmavam que a miscigenação das 

diferentes raças causava degeneração, naturalizando as hierarquias sociais existentes no país.  

Acreditar nas teorias racistas, porém, trouxe a preocupação de que o Brasil era 

composto por uma população racialmente inferior, inaugurando o chamado “problema negro”. 

Para resolver o problema, foi formulada a tese do branqueamento, a qual se constitui de três 

fatores: influxo de imigrantes, estímulo à miscigenação e abandono da população negra 

egressa da escravidão. Nas palavras de Schwarcs “a saída foi imaginar uma redescoberta da 

mesma nação, selecionar e digerir certas partes da mesma teoria, com a evidente obliteração 

de outras; enfim, prever ‘um modelo racial particular”. (SCHWARCZ, 1996, p. 89). 

O trabalho intitulado “Os métis no Brasil”, de autoria de João Baptista de Lacerda, 

defendia que, até 2012, a população brasileira seria composta por 80% de brancos, 17% de 

indígenas e 3% de mestiços, enquanto a raça negra teria desaparecido (SOUZA SANTOS, 

2012). Essa tese foi apresentada por uma comissão brasileira, liderada por Lacerda, então 

diretor do Museu Nacional, no I Congresso Internacional das Raças, realizado em Londres, 

em 1911. Lá, ela recebeu elogios pela forma pacífica com que os brasileiros resolveriam seu 

“problema negro”.    

Apesar de estarmos vivos em 2020 como testemunhas do fracasso das teorias 

eugenistas, um dos fatores dessa teoria – a miscigenação – é vigente e pode ser compreendida 

como um mecanismo de branqueamento das novas gerações. Portanto, não é exagero se 

referir às políticas da mestiçagem como etnocídio, uma vez que prevê o apagamento completo 

de um grupo étnico. Para Kabenguelê Munanga: 

 

Apesar do processo de branqueamento físico da sociedade ter fracassado, seu 
ideal inculcado através de mecanismos psicológicos ficou intacto no inconsciente 
coletivo brasileiro, rodando sempre nas cabeças de negros e mestiços. Esse ideal 
prejudica qualquer busca de identidade baseada na negritude e na mestiçagem, já 
que todos sonham ingressar um dia na identidade branca, por julgarem superior.  
(MUNANGA, 2006, p. 16). 
 

Dito isto, assevero que as fontes cruzadas que analisei do Quilombo Carrapatos da 

Tabatinga indicam fortemente a presença da autoestima, da autoavaliação e da 

autodeterminação, o que sugerem uma resistência à fragmentação identitária pelo 

                                                                                                                                                                                     
Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife, onde explicou a importância da antropologia criminal como 
sendo o único método para combate ao fenômeno da criminalidade. 
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branqueamento. Todavia, pondero também que toda e qualquer escolha que fazemos se baseia 

nas experiências que tivemos, nos conhecimentos que acessamos e na sociedade em que 

vivemos. Assim, o gosto se configura como construção social, incluindo a escolha do parceiro 

amoroso. Por tudo isso, há que se problematizar as relações inter-raciais e dês-romantizar a 

mestiçagem, localizando-a em um contexto originalmente violento que a engendrou no 

período colonial.  

a submissão sexual do conjunto das mulheres do segmento conquistado e 
subalternizado foi imposta de modo vertical e unilateral, por meio do abuso 
irrestrito. Por esse motivo, a política de miscigenação latino-americana foi, 
sobretudo, um grande crime contra a mulher africana e indígena” (MOORE, 2012, 
p.218).  

E, portanto, não pode “… ser evocada de modo algum em termos abstratos”  
(Ibid, p. 219). 

 

Novamente, o limitado espaço de tempo disponível para a realização deste trabalho me 

impossibilita trabalhar o conceito de mestiçagem presente na família de Dona Sebastiana com 

a merecida profundidade. O curto período de convivências e as fontes acessadas não me 

oferecem material suficiente para fundamentar hipóteses em torno do suposto desejo daquelas 

mulheres, que protagonizam relações inter-raciais, de embranquecer a família. E mesmo se 

tivesse encontrado vestígios para sugerir essa possibilidade, o que explicaria tal desejo 

coexistindo lado a lado da afirmação de uma estética negro retinta? É possível se amar e 

repelir-se ao mesmo tempo? 

Uma possível resposta para essas questões chega através de uma rede social, em dois 

vídeos produzidos por minha interlocutora, o primeiro datado em 23 de abril de 2020 e o 

segundo em 14 de julho do mesmo ano. No primeiro vídeo, a quilombola recita com dor e 

revolta a poesia “literatura e poesia marginal” de autoria do poeta e MC WJ130.  

                                                           
130Eu preciso falar, século XXI, onde tudo é comum 
Policial que confundiu nego com um traficante, matou, foda-se 
Era só mais um, esse é o Brasil, e esse é aqui é meu povo 
Eu aposto 100 mil contigo, que amanhã ele confunde de novo 
Amanhã, depois e novamente 
De dez traficante que morre, nove é inocente 
Mas como ser traficante e inocente ao mesmo tempo na vida? 
É só dizer que é traficante e pronto, e todo mundo acredita 
Até eu acredito no que foi dito pelo supremo veredito 
E ai de mim se não acreditar, talvez nem passe mais um dia vivo 
Mas eu sou traficante também, ein, representante de Coelho Neto 
A minha endola é a leitura e o fuzil e o papo reto 
Século XXI, onde tudo é comum, onde o rico só esculta aplauso 
E eu esculto "pá tum" 
Onde o rico dorme feliz, ao mar e suas onda sucintas 
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Nota-se através de sua gesticulação que, em variados momentos, a jovem se coloca 

como o eu lírico da poesia. Enquanto ouço-a recitar os penúltimos versos, recordo-me de 

nosso último diálogo no quilombo, em que ela me contava sobre a primeira vez em que foi 

chamada para fazer um trabalho em grupo na casa de uma das colegas de classe. Ao adentrar 

o recinto, deu-se conta de que a sua casa inteira caberia em um dos banheiros daquela 

mansão.   

No segundo vídeo131 , cuja legenda é “minha realidade diária”, a jovem denuncia 

episódios de racismo cotidiano, como, por exemplo, entrar em um supermercado e a moça do 

caixa não querer atendê-la; entrar em uma loja de roupas e a vendedora sequer se aproximar 

dela; entrar em um banco e todas as vezes ver o alarme da porta giratória com detector de 

metais bloquear a sua entrada. Denuncia ainda que são os seus pares que estão se suicidando 

                                                                                                                                                                                     
Enquanto o meu despertador é uma Glock com pente de 30 
Mirada no alto tem sangue no asfalto e uma bela senhora de salto 
Novamente a PM confundiu um simples abraço com grande assalto 
Eu tenho perguntas dentro de mim que me seguem como sombra 
Eu vou abri-la com você, se puder vocês me responda 
Por que o rico pode e a gente não pode? 
Por que nos usamos Xperia enquanto eles usam Ipod 
Ou por que ele usa cinquenta ternos diferente e eu tô sempre com o mesmo short? 
Por que o rico é informante e o pobre é X9? 
Porque o rico é portador de arma, e o podre portador de revolve 
Porque o rico recebe carinho e o pobre recebe sacode ? 
Ao rico que me ver do outro lado dessa telinha 
A minha casa inteira na dele não dá a cozinha 
Mas eu ele vai dizer que eu sou maluco, e que eu sei do que to falando 
Mas o que ele teme ver na TV é meu verdadeiro cotidiano 
 
[Ponte] 
Pessoas sendo mortas, metrô e trem lotado 
Busu quase sem porta, cadê o ar-condicionado? 
 
Isso é século XXI rapa 
E que a maldade evolua 
Se não depois vão dizer nos jornais, pessoas negras são proibidas nas ruas 
Cabelo duro é pecado, beiço de mula de é pecado 
Branco é bonito ser gay, mas preto é feio ser viado 
A escravidão acabou? Quem te enganou na resposta? 
Se acabou por que eu sinto a dor do chicote nas costas? 
Doi, o suor bate e arde 
Vocês podem me chamar de tudo, só não pode me chamar de covarde 
Meu cabelo é duro, e meu beiço é grande 
Mas eu me amarro 
E cada rima constante vale bem mais que seu carro 
Porque seu carro no fume, só serve pra quem tá vivo 
Mas o caráter e o saber, se eu morrer eu levo comigo 
E é por isso que eu prefiro, alface, azeite e vinagre 
E depois de tanta verdade que eu falei 
Se eu viver vai ser milagre  

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B_PxTpgH7rE/> Acessado em 04/10/2020 
131 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CCo-p_jnKtP/ Acessado em 04/10/2020 
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por conta do racismo de pessoas brancas e, aproximadamente no minuto quatro do vídeo, 

informa que gostaria de ter filhos e netos, mas fica difícil sustentar tal desejo vivendo nessa 

realidade. Essa fala penetrante e emocionada me ajuda a pensar na aporia acima levantada. 

Minha interlocutora é uma daquelas jovens que batem com a mão no peito e afirmam 

amar a sua cor, a sua raça, a sua história. Uma de suas fotos, compartilhada nesta rede social 

traz a seguinte legenda “Minha maior virtude é ser negra”. Mesmo amando a sua cor, o seu 

fenótipo e cada um dos seus traços, muitas pessoas que coexistem com ela em espaços sociais 

são incapazes de olhar para um corpo preto e encontrar ali humanidade e dignidade. É por isso 

que todos os dias somos tomadas pela incerteza se aquele primo ou irmão que saiu para 

trabalhar chegará vivo em casa no final do dia. A incerteza, o medo, a angústia, a revolta e a 

impotência diante de um sistema que todos os dias “bate com um chicote em nossas costas”, 

para citar um trecho da poesia recitada, pode ser uma das causas que impulsionam a 

mestiçagem nos territórios pretos.  

Em uma palavra, avento que a mestiçagem entra na vida dessas mulheres movidas 

pelo medo de criarem filhas (os) negras (os) em um Brasil ainda ostensivamente racista. Dar à 

luz a filhas (os) de pele clara, porém, não garante que elas (es) não sofrerão racismo. 

Sabemos, porém, com a introdução do conceito de colorismo (ou pigmentocracia) que, quanto 

mais pigmentada uma pessoa, mais exclusão e discriminação ela sofre.  

A partir disso consigo me aproximar da intenção de autoproteção da prole através da 

opção pela mestiçagem. Com ela, há a conquista de alguma passabilidade, isto é, o 

“benefício” que pessoas negras de pele clara têm em serem vistas por algumas pessoas como 

não negras, ou mesmo a “vantagem” de passar como brancas em alguns espaços, sofrendo 

menos racismo. Note-se que sofrer menos racismo é diferente de não sofrer nenhum racismo, 

quer dizer, na prática essas pessoas são mais toleradas pela branquitude devido aos seus traços 

finos e/ou cabelos lisos, mas continuam não sendo aceitas em sua diferença.  

Para desmembrar alguns dos muitos qüiproquós que compõem uma consciência 

mestiça, de modo ainda mais expressivo, a Sheila pesquisadora se mistura com a Sheila 

mulher negra de pele clara.  

Eu não sou negra, eu me tornei negra (SOUZA, 1983). Em São Paulo, por exemplo, 

cidade onde nasci e vivi até a adolescência, sou lida como negra, mas na Bahia não. Por 

conseguinte, definitivamente não sofro as mesmas exclusões que a minha interlocutora sofreu 

e não posso ignorar isso. Nunca fui a “macaca” da escola, mas não posso considerar esse 

fenótipo “tolerável” como um escudo para me proteger de tais violências, ou compreendê-lo 
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como uma vantagem que me possibilite passar na frente dos meus pares mais pigmentados. 

Não está em questão alimentar o poder que condeno, logo, o mais honesto seria considerar 

esse aspecto da minha mestiçagem como um privilégio. Um privilégio diferente do privilégio 

branco, porque, apesar de nunca ter sido a “macaca”, fui a “exótica”, a “sujinha, porém 

desejável”. Digo isso sem qualquer intenção de comparação, mas apenas para pontuar que o 

meu estereótipo também não me trouxe sublimação ou paz. 

O privilégio mestiço para Glória Anzaldua (2005) estaria posicionado no fato de eu, 

como mestiça, poder continuamente entrar e sair de uma cultura a outra. Por sua vez, o ônus 

desse entre lugar, é ter a identidade social apagada e os conceitos de nacionalismo, raça, etnia 

e mesmo gênero embaraçados. Em última análise, é preciso evidenciar que viver nas 

fronteiras entre o mundo branco e o mundo negro favorece muito mais a cooptação do sujeito 

mestiço ao mundo branco/europeu e, por isso mesmo, colocam em cheque a continuidade da 

cultura negra a qual, para ser destruída, não precisa ser eliminada, basta ser tratada como 

exótica.  Por tudo isso, me parece que o relacionamento inter-racial enquanto estratégia contra 

o racismo estrutural se apresenta fundamentalmente como um tiro no pé da negritude. 

Feita essa breve exposição, resta dizer que não é meu interesse olharmos para esses 

episódios cotidianos como uma amostragem das idiossincrasias daquele grupo. Aqui, de jeito 

nenhum, é possível tomar o todo pela parte, e mesmo em situações em que o par de opressões 

racismo y homofobia ou racismo y sexismo apareçam, cada experiência é particularmente 

complexa. Para esmiuçar com a devida fidedignidade cada uma delas, precisaríamos 

desenvolver um estudo de mais profundidade em um maior espaço de tempo. O que tentei 

fazer aqui, dentro das minhas limitações, foi identificar as convergências e divergências nas 

lutas e no modo de lutar de Dona Sebastiana, suas filhas e netas; os dissensos e permanências 

encontrados nos modos de existir e resistir às opressões raciais; além de me debruçar sobre as 

lutas que concorrem com a pauta quilombola no interior do grupo estudado.   
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CAPÍTULO 3. A afrocentricidade como sul132 existencial 
 

Seguimos uma tradição forte / Seguimos uma 

tradição orgulhosa / Seguimos uma tradição 

Negra-Quilombola Transmitam-na às crianças / 

Transmitam-na / Até a liberdade.  

(Assata Shakur) 

 

#VidasNegrasImportam;#ParemDeNosMatar;#AlvosDoGenocídio;#JustiçaParaJoãoPedro; 

#JustiçaparaMiguel #QuemMandouMatarMarielle?  

 

Neste capítulo a afrocentricidade entendida como uma teoria essencialmente de 

perspectiva e de abordagem assentada na imagem cultural e no interesse humano do povo 

africano é brevemente introduzida, apresentando uma correspondência possível com os 

movimentos da trajetória de vida de Dona Sebastiana e de sua família. Quando a matriarca do 

Quilombo Carrapatos da Tabatinga revela que as suas raízes estão em África e de que ela é 

toda parte desse povo, encontro respostas para perguntas que eu ainda nem havia elaborado. 

Percebo então, de modo mais palpável, como as raízes foram e são os tijolos fundamentais de 

construção do edifício daquela tradição e cultura.  

Quer dizer, o desenrolar da história de Dona Sebastiana e sua família em Bom 

Despacho aconteceu pelo vínculo da Filha de São Sebastião com uma mulher branca da alta 

sociedade da cidade, que requisitou os seus poderes espirituais. A parceria nascida da eterna 

gratidão da família Queiroz pela desobsessão feita pela matriarca em um parente poderia 

resultar em uma vida mais confortável para esta e suas filhas, como por exemplo, a conquista 

de favores e regalias, ou uma moradia em bairros mais desenvolvidos com acesso à infra-

estrutura que a Tabatinga só conheceu após muita luta. Enfim, ao chegar em Bom Despacho 

sob a proteção de uma família importante com poderes políticos e econômicos, Dona 

Sebastiana tinha opções, mas escolheu morar na periferia da cidade com aquelas (es) que se 

identificou e com quem passou a se organizar para lutar por causas comuns. 

É congruente analisar esta escolha tendo a Afrocentricidade como sul, já que nesta 

teoria se questiona a maneira pela qual se chega a qualquer empreendimento humano. Isto é, a 
                                                           
132 Ao invés de nos guiarmos pelo “norte”, incorporo neste parágrafo a propositura da filósofa Katiuscia Ribeiro 
de instituir o sul como horizonte, assim, ao invés de me nortear eu passo a me sulizar. Essa perspectiva 
afrocêntrica também aparece na música Black Parade, da Beyonce, ela começa dizendo: “Vamos voltar ao Sul, 
sentar no baobá, pegar uma Ankh (símbolo da vida eterna, segundo a hieroglífica egípcia) e sentir a energia de 
Oxum”. 
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abordagem que se faz a respeito de qualquer ação (ler, escrever, correr, comer, estudar, amar, 

lutar, trabalhar e etc.,) é intrinsecamente avaliada, pois se trata como afirma Assante (1988, p. 

45) da “medida da nossa vida”. Pensando nesta “medida”, observemos abaixo uma situação.  

Vivemos em um momento da História onde os sentimentos como a revolta, a tristeza e 

o ódio, gerados pelo genocídio da população negra, são expressos nas redes sociais por 

ativistas ou simpatizantes do movimento antirracista através de frases direcionadas às 

Instituições e/ou às pessoas por detrás delas. Os conteúdos dessas frases são, em geral, 

compostos por questionamentos, denuncias ou algum pedido, acompanhadas do símbolo do 

jogo da velha, chamadas atualmente de hashtags. Gostaria de iniciar esse capítulo, o qual irá 

abordar a Teoria da Afrocentricidade, como uma estratégia de (sobre) vivência e de 

resistência da subjetividade da população negra no Brasil, propondo uma breve reflexão 

acerca da capacidade desses gritos silenciosos das redes sociais em causar alguma 

transformação efetiva na necropolítica (MBEMBE, 2018) que pauta a relação do Estado com 

a população negra. Não é a força do poder simbólico que estou questionando, e sim a 

autoavaliação e a autodeterminação do emissor da mensagem quando se dirige ao seu 

receptor, que nesse caso, é o seu próprio assassino. Os exemplos acima trazem a intenção do 

emissor em convencer o receptor da importância da sua vida, esperando, com isso, que a 

justiça seja feita, e que o genocídio que todos os dias exterminam os seus irmãos, pais, 

primos, sobrinhos, tios e etc. tenham um fim.   

#VidasNegrasImportam, importa para quem?  

Diferentemente da estratégia das hashtags, que são disseminadas pelas redes sociais, 

todas as vezes em que o Estado ou entidades privadas cometem o assassinato de um jovem 

negro, a Afrocentricidade enquanto estratégia de (sobre)vivência encontra na população negra 

a emissora e ao mesmo tempo a receptora da mensagem a ser passada. Essa mensagem, ao 

invés de inaugurar um apelo coletivo, uma pergunta retórica ou a denúncia de práticas 

hediondas, é composta pela convocação da população negra para conhecer a sua própria 

história, o seu passado e a sua origem enquanto pessoa africana, seja do Continente ou das 

Diásporas. Trocando em miúdos, para os teóricos da Afrocentricidade e seus adeptos, o fim 

do genocídio da população negra não vai acontecer quando o homem branco se sensibilizar 

com as nossas dores e, finalmente, reconhecer que nossas vidas importam, mas quando nós, 

cientes de que trazemos em nós o ontem – o hoje – e o amanhã, não aceitarmos mais morrer. 

Afinal de contas, qual a força de persuasão de uma pessoa com autodesconfiança e baixo 
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autoestima congênita, causada pelo sequestro do seu processo de subjetivação, sobre o Outro, 

que em seu delírio narcísico se vê como universal? 

Acredita-se que o conhecimento e a centralização de África têm efeito de ação e 

comportamento sobre esse combinado de não morrer tão facilmente, isso significa resgatar o 

orgulho pela sua história, o amor pela sua descendência, a autoestima que é impulsionada pelo 

reconhecimento da beleza do seu tom de pele e dos seus traços fenotípicos, a valorização das 

maneiras de vestir, de estar, andar e falar, a reverência e respeito aos Orixás e à ancestralidade 

sagrada, da qual somos o sonho e a esperança.  

Uma vez ciente de quem se é, torna-se possível ver e analisar o mundo, tendo a 

perspectiva de pessoas negras africanas, do Continente e das Diásporas, como centro e não 

mais como margem. Para o professor Molefe Kete Asante, pesquisador africano nascido nos 

Estados Unidos, que cunhou a teoria e sistematizou o conhecimento da Afrocentricidade: “a 

Afrocentricidade é um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe os africanos 

como sujeitos e agentes de fenômeno atuando sobre a sua própria imagem cultural e de acordo 

com seus próprios interesses humanos.” (ASANTE, 2009, p. 93) 

Em linhas gerais, promover a afirmação violenta do Ser Negro, advogando a ontologia 

desse sujeito em cada aspecto da vida. Feito isso, e somente assim, seria possível extirpar o 

sentimento de inferioridade introjetada pela Colonialidade do Poder de dentro de nós e 

desarraigar igualmente a autoilusão, de que nos fala Frantz Fanon, a idéia de que um dia 

poderíamos nos tornar brancos, falar, pensar e agir como um branco (FANON, 2008).   

Ao localizarmos o Brasil como estudo de caso, a justificativa do Movimento 

Afrocêntrico de reconfiguração absoluta do Ser Negro como estratégia de (sobre) vivência, 

torna-se quase redundante. Ora, se aprendemos desde cedo nas instituições de ensino que a 

nossa historia cultural começa na escravidão, e a iconografia do material escolar ilustra a 

nossa raça como sendo pobre, analfabeta e ocupando cargos subalternos - o que faz sermos 

expostos cotidianamente a uma mutilação subjetiva que perdurará por pelo menos doze anos, 

a reclamação do total Ser é praticamente inacessível. 

E, extrapolando os muros das instituições de ensino, a reclamação do total Ser é ainda 

inatingível quando, eu, mulher negra, vivendo em uma sociedade estruturalmente racista, 

constato em minha vivência, na vivência dos meus pares e nas entrevistas de minhas 

interlocutoras que: 

Eu e os meus não podemos ir às compras tranquilamente, pois provavelmente em 

algum momento seremos seguidas (os) ou molestadas (os) / ao ligar a televisão ou abrir a 
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primeira página do jornal, raramente veremos pessoas da nossa raça amplamente 

representadas / quando me falam do nosso patrimônio nacional ou da “civilização”, me 

mostram que pessoas da minha raça não são aquelas que fizeram desse patrimônio ou da 

civilização o que ela é / ao usar cheques ou cartões de créditos, não posso contar com a cor da 

minha pele para garantir uma aparência de confiabilidade financeira / ao ser parada por um 

policial de trânsito ou se a Receita Federal auditar minha declaração do Imposto de Renda, 

não posso ter a certeza de que fui escolhida por causa da minha raça / dificilmente encontro 

cartões postais, livros ilustrados, cartões de felicitação, bonecas, brinquedos e revistas para 

crianças, com pessoas da minha raça / por todo lugar que eu vá, dentro do território nacional, 

são sempre as pessoas da minha raça, com traços e cor semelhantes à minha que encontro em 

situação de rua / são os homens e as mulheres da minha raça o grupo populacional mais 

encarcerado do país / ao entrar em espaços públicos prestigiados não posso simplesmente 

cumprir minhas tarefas sem acionar gatilhos emocionais por perceber que são sempre as 

pessoas da minha raça que estão servindo, cozinhando ou limpando / são as mulheres da 

minha raça as mais fetichizadas, hiper sexualizadas, aquelas que mais entram em 

relacionamentos abusivos e também as que mais são estupradas no país / são as expressões 

religiosas afro ameríndias que eu sigo, que ainda são associadas a práticas de feitiços, 

mandingas, pacto com o demônio e acusadas de charlatanismo / são os signos, símbolos e 

significantes de África, onde nasceram minhas (meus) ancestrais, que são folclorizados ou 

motivos de piada / são os conhecimentos tradicionais das plantas e ervas medicinais, herdados 

pelas minhas mais velhas, que são deslegitimados ou subestimados pela medicina ocidental.  

Parafraseando Abdias do Nascimento: diante de uma realidade tão chocante, como 

poderemos esquecer ou perdoar?  

Como trazer esse ser humano de volta a zona do ser, se todos os dias ele é lembrado 

que a sociedade é contra ele?  O movimento de reconstrução e redefinição de Si através do 

posicionamento de todas as coisas a partir da Afrocentricidade, o que na prática significa 

desenvolver um novo olhar, uma nova perspectiva nas artes, na educação, na arquitetura, na 

psicologia, na tecnologia da informação, na religião e etc., teria como efeito a transformação 

de atitudes, crenças, valores e comportamentos de afrodescendentes, colaborando para forjar a 

nossa identidade, definição e propósito, libertando-nos do controle mental e da desorientação 

das consciências, promovido há tanto tempo pela perpetuação das idéias supremacistas 

brancas.  
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Desse modo, o apelo cheio de autocomiseração para que o algoz reconheça o valor da 

nossa vida, é substituído pela reciprocidade radical, motivada pela afirmação violenta de Si, a 

qual perpassa, impreterivelmente, pelo exercício de afirmação da herança cultural. Na ótica 

dos estudiosos da Teoria da Afrocentricidade, conhecer a história negligenciada do berço 

civilizatório de matriz meridional, da qual somos herdeiras (os), cria uma ruptura com a 

história única sobre África e sobre todas (os) nós que dela descendemos. O privilegiado ponto 

de vista monopolista em torno da historicidade do colonizador é finalmente contestado pelas 

vozes plurais das muitas Áfricas, e seu contingente populacional, se liberta das marcas do 

atraso e do subdesenvolvimento como essência, imputadas pelo imaginário imperialista. A 

assimilação da cultura do colonizador (nome / língua / religião / comportamento / vestuário, 

etc.), como único modo de atingir aquilo que o Ocidente designa como civilização e 

desenvolvimento, são também descontinuados.    

Assim, se eles riem de nós, podemos rir deles em troca, se eles nos aviltam, 

devolvemos o elogio com a mesma força, e se tentam nos rebaixar, lembramos que a história 

deles é tão dura em sua primitividade quanto a nossa. Seus antepassados viviam em cavernas 

e ramos de árvores, à maneira dos macacos, como os nossos, o canibalismo deles, inclusive, 

durou mais do que o nosso, pois, quando beijamos as artes e as ciências nas margens do Nilo, 

seus antepassados ainda bebiam sangue humano e comiam nos crânios dos inimigos mortos. 

Estes argumentos são embasados nas constatações de evidências arqueológicas de civilização 

na África Preta, encontradas pelo historiador e antropólogo senegalês Cheikh Anta Diop, e 

eternizadas em seu livro “A origem africana da civilização” (1974), a partir da conexão da 

história de África com a história do antigo Egito.  

Tais evidências estão hoje localizadas nas coleções de Museus de Arte espalhadas pelo 

mundo. Podemos encontrar bons exemplos destas evidências nas estátuas do Deus Osiris, 

figura proto histórica do Senhor Tera Neter, da raça negra Anu, primeiros habitantes do Egito; 

em Narmer (ou Menes), negro típico, primeiro faraó do Egito que unificou alto e baixo Egito 

pela primeira vez; em Djozer (ou Zozer), um negro típico, faraó da terceira dinastia que 

inaugurou uma grande arquitetura em pedra lavrada, a pirâmide em degraus e túmulo em 

Saqqara; Cheops, faraó da quarta dinastia, foi também construtor da grande pirâmide, um 

homem preto assemelhando-se ao típico camaronês atual; em Miquerinos, construtor da 

terceira grande pirâmide de Giz e ao lado dele, a deusa Hator; no Faraó Mentuhotep I, um 

negro típico, fundador da décima primeira dinastia; o Faraó Sesostris I e o Faraó Ramses II e 

um moderno Watusi, a propósito, o penteado do Watusi só pode ser concebido para cabelos 
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lanosos, o Faraó Tutmés II filho de uma mulher sudanesa, fundou a décima oitava dinastia e 

inaugurou a era do imperialismo egípcio, ele muitas vezes é referido como o Napoleão da 

antiguidade.   

Comentando as imagens das estátuas e monumentos acima descritos, Diop afirma:  

 
“Esta civilização, chamada de Egípcia em nosso período, desenvolveu-se por um 
longo tempo em seu primitivo berço; em seguida, ela desceu lentamente o Vale do 
Nilo para se espalhar em torno da bacia do Mediterrâneo. Este ciclo de civilização, a 
mais longa da história, provavelmente durou 10.000 anos” (DIOP, 1974, p. 61). 
 

A descoberta de que a agricultura, a pecuária, a metalurgia, a escrita, a medicina, a 

matemática e a astronomia foram, em graus diferenciados, observados, primeiramente, no 

continente africano, organiza, nas profundezas da subjetividade, a recuperação de quem 

somos e, principalmente, a recusa de quem não somos.  

 

As pirâmides comprovam o conhecimento e a prática de arquitetura, engenharia e 
matemática, ou seja, a alta tecnologia africana de quase cinco mil anos atrás. Os 
papiros de Ahmes e de Moscou mostram o desenvolvimento da matemática abstrata 
no Egito treze século antes de Euclides. Milênios antes de Hipócrates, os 
verdadeiros fundadores da medicina foram Atótis - filho de Menés, o primeiro faraó 
do Egito unificado -, que praticava por volta de 3200 a.C.; e Imhotep, que, por volta 
de 2700 a.C realizava investigações em vários campos, inclusive na medicina. Os 
papiros Smith (1650 a.C) e Ebers (2600 a.C) registram o legado desses antigos 
cientistas africanos, demonstrando seu conhecimento de quase todas as áreas da 
medicina moderna. (LARKIN, 2008, p. 64) 
 

Esse retorno ao passado é primordial para a demonstração do movimento de nossos 

ancestrais em direção a uma função humanizante e, por isso, substancial para a projeção de 

futuros. O movimento diacrônico inerente nesse fenômeno é, portanto, indispensável para 

retomar a plena humanidade de todos nós, que sofremos ainda no século XXI a violência 

plantada na colonização, reduzindo a nossa humanidade à zoomorfização133. E, fazendo uso 

dos dizeres de Molefe Kete Asante (2014, p. 09): “não vivemos no passado, mas usamos o 

passado para avançar em direção ao futuro”.   

Segundo a proposição de que uma História Afrocêntrica jamais deve separar o 

material e o espiritual, não se pode subestimar a capacidade da força mental de criar situações 

na materialidade. Não se trata de uma fantasia fictícia de que sendo os nossos tataravôs reis e 

rainhas em África, em 1493, estaríamos imunes as 88 balas disparadas à queima roupa pelo 

                                                           
133  É o filósofo Renato Noguera que nos apresenta com lucidez essa questão, destacando que a colonização 
animaliza os povos africanos, o que ele denomina zoomorfização, eliminação da humanidade atribuída a um 
lugar de animalização. 
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Exército brasileiro134. Trata-se mais de um processo gradual de reconstrução da consciência 

coletiva a partir de um passado notório, e não mais traumático, com capacidade de 

impulsionar em nós aquele tema criativo que já está dentro de nós, porque já estava dentro dos 

nossos antepassados, que construíram o Kemet135.   

Mas, não existe teoria capaz de blindar os corpos matáveis, sabemos disso. A teoria, 

tal como foi descrita, se aplicada a uma realidade de guerra civil, como a que está vigente no 

Rio de Janeiro, onde nos três primeiros meses de 2017 silenciou pelo menos 1.867 histórias, 

dado este muito próximo dos 2.188 civis que morreram em ataques e confrontos no mesmo 

período na Síria, poderia apresentar alguma ação efetiva apenas no longo prazo.  

A expressividade da teoria se encontra na viabilização da autodeterminação e da 

autoavaliação do sujeito negro a partir do enraizamento territorial em África e, a partir daí, a 

mobilização de ações demonstráveis e significativas em termos de ação política e psicológica, 

como, por exemplo, a organização de pactos conscientes para a proteção do grupo, a formação 

de partidos políticos, a criação de escolas voltadas principalmente para a difusão da História 

das Áfricas, a construção de espaços de memória para homenagem de personalidades negras, 

a publicação e tradução de livros africanos, a fundação de empresas e fábricas para instituir a 

prática do black money, a ocupação de terras para o cultivo para regatar os saberes 

tradicionais desde o cultivo e os cuidados com a Mãe Terra, à segurança alimentar e 

nutricional, o uso medicinal, e, inevitavelmente, o treinamento autodefensivo de técnicas de 

tiro. É que “em um mundo violento, violência não é uma questão moral, mas uma dinâmica de 

sustentação de vida” 136. Somente assim, haveria equiparação de forças para devolver na 

mesma medida a violência estatal – física e simbólica -, não para inverter a cadeia de 

morticínio, mas com a finalidade de estancar a sangria, seja através da imposição de respeito, 

                                                           
134 Em um domingo de abril do ano de 2019, uma família de pessoas negras, residente na zona periférica do Rio 
de Janeiro, se locomoviam de carro para um chá de bebê em outro bairro, quando o carro foi cercado por 
militares do Exército que dispararam 88 tiros. Das cinco pessoas que estavam no veículo, o músico Evaldo dos 
Santos Rosa, que dirigia, morreu na hora, a esposa e o filho de sete anos e uma amiga da família não se feriram, 
o sogro de Evaldo, Sérgio, foi baleado, e conseguiu se recuperar. Para o delegado responsável pelo caso, 
Leonardo Salgado, da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, "tudo indica" que os militares do Exército que 
assassinaram Evaldo, atiraram porque confundiram o carro com o de assaltantes. Fonte: 
<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/noticias/os-oitenta-
tiros-do-exercito-que-mataram-um-pai-de-familia-negro-cdhm-pede-ao-governo-do-rio-de-janeiro-os-
fundamentos-juridicos-da-acao> Acesso em fevereiro/2020 
135 Kemet, transliteração do hieróglifo km.t, era como os antigos egípcios chamavam sua terra, e significa “Terra 
Preta”. Nesse sentido, falar de uma filosofia Kemética é falar de uma filosofia que nasce às margens do rio Nilo, 
no Kemet (Antigo Egito). Em outras palavras, filosofia Kemética é filosofia Africana antiga, o que remonta 
cerca de 27 séculos a.E.C (antes da Era Comum, ou seja, do ano zero).  
136Bobby E. Wright - Mentacide: The Ultimate Threat to the Black Race 
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ou do medo, daqueles que nunca se imaginaram do lado de cá, o lado dos que morrem por 

motivos banais.   

Se quisermos resumir esse pensamento de reação combativa com genealogia no 

resgate da identidade africana, a qual se relaciona com todos os aspectos da vida, através da 

perspectiva africana, a frase que Molefe Kete Asante inicia o livro “Afrocentricidade – A 

teoria de mudança social” é cirúrgica: “nós sabemos quem somos e o que devemos fazer se 

soubermos a nossa história” (2014, p. 03). 

Esse breve passeio em torno de alguns aspectos da Teoria da Afrocentricidade, 

selecionados por aprofundarem as minhas reflexões em torno dos dados colhidos no campo 

empírico, não são suficientes para sintetizar toda a teoria, a qual, para ser apresentada com um 

mínimo de abrangência, deveria retomar o posicionamento de pelos menos sete pensadores 

que contribuíram para a sua sistematização: Booker T. Washington, Marcus Mosiah Garvey, 

Marthin Luther King, Elijah Muhammad, Du Bois, Malcolm X, Maulana Karenga. Como o 

interesse nesse capítulo não é, exatamente, esmiuçar a teoria a fim de adequá-la às 

observações empíricas, mas de operar com ela, tal como um dispositivo, que faça vir à tona os 

modos de resistência da subjetivação dos agentes históricos do Quilombo Carrapatos da 

Tabatinga, interrompo aqui essa proposição para adentrarmos o lugar das experiências. 

 

3.1 Raízes 

 

...eu vim de muito longe, sem conhecer a 

ninguém, 

...eu vim de muito longe, sem conhecer a 

ninguém, 

...eu vim colher uma rosa, nesta roseira tem... 

(Ponto de Umbanda cantado por Dona Sebastiana 

Geralda ‒ Mãe Tiana) 
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Foto 29: Desfile cívico de Bom Despacho. Dona Sebastiana e o corte de Reinado dos Carrapatos da 
Tabatinga. Detalhe para a faixa ―Grupo de Imigrantes da Tabatinga. Atrás da faixa, está Sebastiana 
segurando o bastão de capitã do Reinado; atrás dela, seu companheiro Antônio, e nos lados, os demais 
integrantes de sua família e do Reinado. Aproximadamente 1992. Arquivo pessoal de Lázaro Antônio Felipe. 
 

Quando algumas pesquisadoras tentaram entender o verso composto por Dona 

Sebastiana “eu vim de muito longe”, perguntaram para ela sobre a sua inspiração para a 

composição da letra e o significado da frase “eu vim de muito longe”. As respostas registradas 

nas entrevistas demonstram que a ampliação de sua comunidade na Tabatinga ou a sua origem 

em Bom Sucesso representam apenas a pontinha do Iceberg. Através de sua fala, percebemos 

que esses passos longínquos remetem muitas vezes à África como sendo o primeiro chão de 

seu povo, o qual é continuamente revisitado por ela e seus parentes através da religião, das 

memórias, cânticos, ditos populares, do uso medicinal de ervas e plantas passados de mãe 

para filha desde as primeiras gerações e, sobretudo, da prioridade da comunidade sobre o 

indivíduo. A referência da matriarca em África não é localizada geograficamente e 

temporalmente, ela se mostra para Dona Sebastiana na oralidade e nos modos de vida dos 

seus mais velhos. 

 
Entrevistadora: “E a senhora sente ainda que é parte desse povo?” (de África). 
Sebastiana: “Ah, não é só parte não. Eu sou toda desse povo. Não é só parte não! Eu 
sou toda! Meu vovô, bisavô, nossa senhora... contavam tanto trem triste pra gente, 
nossa... Contavam um bocado né?, porque certas coisas eles não contavam não. (...) 
A gente (os africanos) veio foi obrigado. Meu povo veio foi obrigado. Ninguém 
pediu pra vir pra cá não. Ham... Enquanto a minha África pedir socorro, eu não vou 
socorrer todo mundo não, mas correr atrás de muitos eu vou” (informação verbal, 
entrevista concedida por Mãe Sebastiana a Ana Carolina Araújo Fernandes, 2017).  
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Um entendimento possível dessa África referenciada pela matriarca se encontra nos 

aspectos sócioéticos africanos refletidos nas características comunitárias das estruturas sociais 

das sociedades africanas, como, por exemplo, o conceito de comunitarismo, tal como aparece 

na filosofia Akan, em seu contexto tradicional, onde o sujeito é formado como um ser 

comunal (comunitário), tendo relações naturais e essenciais uns com os outros. A partir deste 

pressuposto, o professor e poeta Ifeanyi Menkiti infere que na visão Africana, em contraste 

com o Ocidente: “é a comunidade que define a pessoa como pessoa e não alguma qualidade 

estática isolada de racionalidade, de vontade ou memória” (1984, p. 172).  

A sustentação do ponto de vista africano por Menkiti evoca como base de sua análise a 

máxima Ubuntu: "eu sou, porque nós somos; e uma vez que somos, então eu sou" (MBITI, 

1970, p. 141). Ainda sobre uma ordem social africana comunitária, Senghor (1964, p. 93-94) 

afirma: “As sociedades negro-africanas colocam mais pressão sobre o grupo que sobre os 

indivíduos, mais na solidariedade que sobre as atividades e necessidades do indivíduo, mais 

na comunhão das pessoas que em sua autonomia. Nossa sociedade é comunitária”. 

“Eu sou toda desse povo, eu sou toda”. Temos visto que o movimento de mergulhar 

em suas raízes para se auto afirmar, foi para Dona Sebastiana, libertador. Ela enxerga na (o) 

escravizada (o) insubordinável, trazida (o) à força da terra-mãe para as Américas, a sua 

própria insubmissão diante do projeto de assujeitamento da população negra orquestrado pelo 

Estado, e esse movimento circular de se empoderar através das sementes do não 

conformismo, da dissidência e da revolta plantadas lá atrás, se repete uma vez mais quando a 

juventude diz que não vai se calar diante de uma afronta porque “se fosse com a Vó, ela não 

calaria” (informação verbal não gravada). Para Maria das Graças, filha caçula de Dona 

Sebastiana, quando perguntada sobre o sentimento de pertencer a uma comunidade que têm 

na tradição o principal elemento para a ressignificação da sua existência, ela comenta:  

 
Isso representa tudo. Representa que eu me vou, mas minhas filhas vão estar aí, eu 
quero que elas tejam a mesma garra que minha mãe teve, que eu to tendo e quero 
que elas passem pros filhos delas porque quando a gente valoriza o nosso alicerce, 
que é a tradição, ninguém nos derruba. (informação verbal, entrevista concedida por 
Maria das Graças Epifânio a Sheila Santos, Bom Despacho, jan. 2020) 

 

O pensamento de Stuart Hall quando da elaboração do conceito “Tradição” está 

alinhado com esse movimento circular delineado pelas falas de Dona Sebastiana, suas filhas e 

netos.  

Possuir uma identidade cultural nesse sentido é estar primordialmente em contato 
com um núcleo imutável e atemporal, ligando ao passado o futuro e o presente numa 
linha ininterrupta. Esse cordão umbilical é o que chamamos de 
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―tradição... É, claro, um mito ‒ com todo o potencial real dos nossos mitos 
dominantes de moldar nossos imaginários, influenciar nossas ações, conferir 
significado às nossas vidas e dar sentido à nossa história. Os mitos fundadores são, 
por definição, transistóricos. (HALL, 2009, p. 29). 

 

Corroboro com os dizeres do autor quando este infere que a Tradição é um mito 

transistórico moldado por Comunidades Imaginadas, com capacidade de conferir ânimo à 

vida e, por isso mesmo, de moldar realidades; e se o que o sociólogo se refere como “núcleo” 

pode ser equiparado a uma matriz de pensamento específica, nesse caso uma matriz africana, 

então concordamos que ela será “imutável e atemporal”, pois, conforme assegura Mumbuca: 

“nós podemos ser quem quisermos, sem deixar de ser quem somos” (MUMBUCA, 2019, p. 

19). 

Sobre a condição de mito desse cordão umbilical a que Hall chama de Tradição e que 

é palpável na história da família de Dona Sebastiana, pergunto às mesmas entrevistadas se 

existe algum medo ou insegurança do Quilombo acabar se as tradições forem descontinuadas. 

A constância observada nas respostas revela que o medo, de quando em quando, assopra as 

janelas chacoalhando a casa inteira, mas são as ações minúsculas presentes no dia-a-dia na 

comunidade que demonstram que a continuidade do Quilombo já está em processo. 

Configuram-se como um dos principais destes medos o desencarne das mais velhas antes de 

passarem o bastão para os mais novos, e também a dispersão da comunidade daquelas (es) 

jovens que estão saindo para estudar em outros estados.  

Sobre as miudezas cotidianas que sustentam a continuidade das tradições, encontro 

algumas delas no desejo de dois netos de Dona Sebastiana em seguirem a carreira da Tia 

Sandra, de ativista política das causas étnico-raciais, ou no entusiasmo, desde muito cedo de 

afirmarem, através da estética ou da política, quem são de onde vem e aonde querem chegar.  

Como exemplo desta afirmação política, cito a participação de duas jovens do 

quilombo em espaços políticos institucionalizados promovendo através de funções específicas 

a ampliação de políticas públicas para o povo quilombola. Dárdara Eliza Silva Santos, no 

período de 2016 a 2017 foi delegada do movimento quilombola, atuou como presidente da 

câmara jovem e suplente da coordenação do Conselho Tutelar em Bom Despacho, no mesmo 

período, Marcele Bianca Silva Felipe, contribuiu como suplente da câmara jovem na 

organização das ações e eventos realizados pela comunidade. Abaixo, transcrevo um post 

publicado por Dárdara Eliza no dia 02 de maio de 2016, dia de sua posse como Presidente 

Jovem da Câmara Municipal de Bom Despacho. 
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Hoje 02/05/2016 é um dia muito importante pra juventude negra sabe pq o #Brasil é 
muito racista principalmente em Bom Despacho onde o racismo vale mais que a 
qualidade e o caráter das pessoas, mais pra mim a palavra racismo nunca existiu pq 
o que eu quero eu consigo i não é a toa que eu to aqui onde eu estou hoje. 
Primeiramente agradeço a Deus e aos meus familiares que estão sempre mim 
apoiando e principalmente a quem mim, pois aqui a juventude escolar, espero fazer 
um bom mandato como presidente jovem da câmara municipal de Bom Despacho: e 
também como a 1 mulher negra dessa casa como presidente, com a participativo 
onde apresentaremos projetos de desenvolvimento com geração de renda, lazer e 
cultura para a juventude bom-despachense independente de raça, religião ou 
credo e sempre valorizando os saberes tradicional da nossa população.137 
 
 

Já a expressão estética (que não deixa de ser também política) são formidavelmente 

representadas pelo Grupo de Dança Mironê.  

O Grupo Mironê, já mencionado no estudo de caso que compõe o capítulo anterior, é 

um grupo de dança afro coordenado pelos jovens da Comunidade Carrapatos da Tabatinga. O 

grupo representa a comunidade em diversos eventos enquanto atração cultural. A escolha das 

músicas, das coreografias e das temáticas são inspiradas no tema da escravidão. Outra questão 

relevante é a inclusão das crianças no grupo, processo este que reflete a prática da transmissão 

dos saberes entre os jovens, que já ensinam os mais novos, o que reforça o sentimento de 

pertencimento apropriado por eles. 

 
 

 
Foto 30: Apresentação do Grupo de Dança “Mironê” no Festival Canjerê, em 2015 

 
 

                                                           
137publicação de post do Facebook em 02 de maio de 2016, dia da posse de Dárdara Eliza, membro da 
comunidade Quilombola Carrapatos da Tabatinga como Presidente Jovem da Câmara Municipal de Bom 
Despacho Disponível em: <https://www.facebook.com/dardara.eliza.5> Acesso em Julho de 2020. 
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Em última análise, a reflexão construída junto e através dos meus interlocutores e 

sustentada pela teoria contracolonialista bispiana (2018) me leva à compreensão de que 

Comunidade para os povos tradicionais, mais especificamente para os povos quilombolas, 

extrapola a delimitação geográfica e os laços consanguíneos do grupo, ao passo que se apega 

à própria circularidade dos povos cujo princípio é matriarcal, matrifocal e 

matripotencializador, encontrando nesses princípios os eixos civilizatórios que colaboram na 

formação da Identidade.  

Tudo isso tem me levado a entender com mais profundidade os dizeres de Abdias do 

Nascimento sobre “transformar a tradição em um ativo viável e oportuno ser social” (2002, 

p.68). 

Assante (2014), em semelhante pensamento ao das mulheres do Quilombo acerca da 

ausência de qualquer dissabor em torno da edificação de sua Comunidade sob um mito, 

menciona o mestre Karenga, dizendo que foi ele que entendeu corretamente que nós tínhamos 

de organizar nossa mitologia a fim de dar propósito, identidade e direção ao nosso povo.  

Ainda sobre isso, como mencionado no capítulo anterior, as evidências apontam que 

as reuniões do Grupo Chico Rei, que Dona Sebastiana participou ativamente no decorrer dos 

anos 70, estavam vinculadas ao Movimento Negro Unificado, e as fotos do arquivo pessoal da 

matriarca deixa visível que a dinâmica das reuniões eram organizadas através de leituras e 

debates das principais referências teóricas que alicerçavam a ideologia do Grupo. Não se pode 

auferir com certeza se dentre essas leituras, feitas também por Dona Sebastiana, se 

encontravam autores e autoras adeptos ao paradigma ideológico pan-africanistas, o que é 

possível constatar, porém, é que as suas principais ações na Comunidade naquele período (a 

partir de 1970), convergem com um dos mais famosos adágios de Malcolm X, um dos 

principais líderes africanos do século XX, que corresponde o apelo para que usássemos 

“qualquer meio necessário” a fim de nos livrarmos do fardo da escravidão e da 

autodesconfiança. A tradição foi um desses “meios necessários” para Dona Sebastiana.  
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Foto 31: Desfile cívico de Bom Despacho. Na foto, em primeiro plano está Pai Tonho, vestido de Omulu, orixá 
da cura e seu orixá de cabeça. Aproximadamente 1992. Arquivo pessoal de Lázaro Antônio Felipe. 

 

Além da Tradição, outro meio que Dona Sebastiana e seus parentes da Tabatinga 

usaram para extirpar as sombras da escravidão, e recuperar a dignidade usurpada, foi a luta no 

meio político com propósito de garantir as condições materiais básicas de sobrevivência. A 

popularidade da matriarca, conquistada pelos seus poderes espirituais, oportunizou o contato 

com pessoas influentes da cidade para pressionar vereadores, deputados e gerações de 

prefeitos e assim conseguir melhorias para o bairro. Mas a luta também se expressava pela sua 

fala arguta, revidando, contestando, e, se impondo no Batalhão da Polícia Militar, na Igreja, 

nos comércios e com quem quer que fosse para defender o seu povo.  

A Cultura aparece também como um meio, seja através da árdua luta que a primeira 

capitã da Guarda de Massambique travou em torno do racismo religioso arraigado em Bom 

Despacho para participar com seu terno da Festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, 

seja no desfile da Escola de Samba Estrela de Ouro no Carnaval de Bom Despacho de 1988. 

Sobre isto, é preciso lembrar-se de Amilcar Cabral, um dos principais teóricos da luta pela 

independência de Guiné Bissau e Cabo Verde, quando infere a cultura como um movimento 
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de libertação 138 . No caso dos Carrapatos da Tabatinga a libertação chega através da 

autoafirmação, preponderante no processo de subjetivação dos próprios quilombolas, bem 

como na disputa do imaginário dos bom-despachenses, provocando na sociedade local uma 

reflexão sobre a condição dos (as) negros quilombolas (as) de Bom Despacho. 

A partir daí, um novo meio de se livrar do fardo da escravidão e da autodesconfiança 

foi adicionado à vida da Comunidade, esse meio é a luta no Movimento Social.   

 

3.2 Pensar, Fazer, Sendo   
 

Segundo a historiadora Maria da Glória Gohn “movimentos sociais são ações sociais 

coletivas de caráter sócio – político e cultural que viabilizam distintas formas da população de 

se organizar e expressar suas demandas” (2001, p.13). Estas organizações são ainda fonte de 

formação política e são expressas a partir de ações como mobilizações coletivas. Nestes 

termos, podemos compreender muitos movimentos expressivos envolvendo negros no período 

escravista como movimento social, inclusive os próprios quilombos, visto que se organizavam 

coletivamente sob uma liderança determinada, possuindo suas próprias ideologias e um 

objetivo comum: resistir às recorrentes tentativas de extermínio, garantindo, ao mesmo tempo, 

condições dignas para a reprodução da vida no interior dos quilombos. 

Contudo, até a formalização da Abolição da Escravatura em 1888, estes movimentos 

eram clandestinos e criminalizados, por isso nos livros didáticos e na obra de muitas 

historiadoras, incluindo a própria Gohn, o movimento social no Brasil tem seu início oficial 

somente nos século XX com a Revolta da Balaiada139 e a Revolta da Sabinada140. A não 

problematização destes marcos dá margens para interpretações equivocadas como a 

compreensão de que o movimento afrobrasileiro até pelo menos a metade do século XX era 

predominantemente um movimento de manifestações culturais, assumindo um caráter de luta 

contra a discriminação racial e de construção da identidade apenas na contemporaneidade.  

                                                           
138Para saber mais: 
http://www.congressohistoriajatai.org/2016/resources/anais/6/1456352406_ARQUIVO_texto_seminario_jatai.pd
f 
139A Balaiada foi uma revolta que eclodiu na província do Maranhão, entre os anos de 1838 a 1841. Recebeu 
esse nome devido ao apelido de uma das principais lideranças do movimento, Manoel Francisco dos Anjos 
Ferreira, o "Balaio" (cestos, objetos que ele fazia). 
140A Sabinada foi uma revolta provincial que ocorreu em Salvador, entre novembro de 1837 e março de 1838. 
Essa revolta foi conduzida pelas classes médias soteropolitanas insatisfeitas com o governo do Rio de Janeiro, 
sobretudo em virtude do enfraquecimento da pauta federalista. Não contou com o apoio popular e nem das 
classes altas e foi derrotada pela Guarda Nacional. 
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Em sequência às revoltas ocorridas no Nordeste, aparecem os movimentos sociais 

populares, entre os anos 1970-1980 no contexto da Ditadura Militar, incluindo também os 

movimentos estudantis, os quais sofreram pressão organizada do Regime, através de torturas, 

censuras, assassinatos e perda de direitos. Já na década de 90, algumas mudanças categóricas 

tornam mais estruturados os movimentos sociais, os quais passam a se organizar 

pacificamente a fim de demonstrar o seu descontentamento com práticas da gestão política 

vigente (ou a ausência delas). Nesse período, especificamente em 1984, há a eclosão do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),  

Para a historiadora Fernanda Merlo, a imprensa negra foi um dos primeiros 

movimentos negros, o qual deu inicio a profundas mudanças no país a partir de ideias que 

buscavam levantar assuntos como forma de protesto antirracista nos jornais que circulavam 

no país. (FERNANDA MERLO; 2011). 

A partir daí surgem movimentos primordiais que nos auxiliam a voltarmos a ser o que 

sempre fomos enquanto pessoas, entre eles está a Frente Negra Brasileira (FNB), o Teatro 

Experimental do Negro (TEN), o Grêmio Recreativo de Arte Negra, o Instituto de Pesquisa e 

Cultura Negra (IPCN), o movimento Black Rio, e o Movimento Negro Unificado (MNU), os 

quais apresento no primeiro capítulo, entre muitos outros. Warren (apud Petrônio Dominguês, 

2007,p.101) define: 

 
(…) Movimento negro é a luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas 
na sociedade abrangente, em particular os provenientes dos preconceitos e das 
discriminações raciais, que os marginalizam no mercado de trabalho, no sistema 
educacional, político, social e cultural. Para o movimento negro, a questão racial, é 
por conseguinte uma questão de identidade racial, é utilizada não só como elemento 
de mobilização, mas também de mediação das reivindicações políticas.Em outras 
palavras para o movimento negro, a “raça” é o fator determinante de organização 
dos negros em torno de um projeto comum de ação. 

 

Após o I Encontro de Comunidades Negras e Quilombolas de Minas Gerais, realizado 

na cidade de Belo Horizonte com organização da Fundação Cultural Palmares, em 2004, e da 

emissão do documento de certificação da Comunidade como Remanescente de quilombo, pela 

Fundação Cultural Palmares, um novo mundo de possibilidades se abriu aos agentes 

quilombolas da Tabatinga e novos agenciamentos foram tecidos através de uma solidária rede 

de apoio composta por Comunidades Quilombolas de todo o Estado de Minas Gerais, 

Ativistas, Professores, Indígenas, Pesquisadores, Políticos engajados na luta anti-racista, 

ONG’s e Órgãos federais aliados à causa quilombola.  
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Nesse Encontro foi deliberada a urgência das comunidades quilombolas de Minas 

Gerais sistematizarem um modo de trabalharem juntas, já que os principais problemas 

apontados pelas lideranças se mostraram comuns em quase todas as comunidades ali 

presentes. Dentre estas diligências, destacam-se os processos de retomada dos territórios em 

curso; as ameaças e agressões feitas pelos fazendeiros; os abusos policiais; a importância do 

reconhecimento dos direitos; o preconceito sofrido pelos moradores nos municípios 

circundantes; a importância do fortalecimento de parceiros e das entidades de apoio; a 

garantia de realização dos festejos e manifestações religiosas. Assim, a fim de integrar as 

comunidades para juntas encontrarem o melhor modo de trabalharem juntas, foi sugerida a 

criação de grupos de trabalho com os representantes das várias Comunidades. 

Sandra se lembra de que ficava muito calada durante as reuniões e palestras, sempre 

impressionada com a quantidade de pessoas que havia ali. Com os ouvidos abertos, o olhar 

atento e de braços cruzados, buscava prestar a atenção em tudo o que acontecia, mas em 

qualquer incitação das (os) palestrantes à participação da platéia, ela abaixava a cabeça e 

quase não respirava de tanto medo de ter que falar. Nesse momento da sua vida, ela já era o 

braço direito de sua mãe para assuntos relacionados às reivindicações da comunidade junto 

aos órgãos municipais, como por exemplo, a escrita de ofícios direcionados à Prefeitura, e 

outras tarefas burocráticas, mas até aquele momento, não havia passado pela sua cabeça atuar 

politicamente em movimentos sociais, estava feliz da vida com o recém adquirido emprego 

como cozinheira na lanchonete da UNIPAC141.   

Mas após a deliberação da criação dos grupos de trabalho, Sandra conta que Dona 

Sebastiana, que estava sentada ao seu lado, junto com o companheiro Lázaro Antônio Felipe, 

lhe olhou de rabo de olho, cutucou seu braço e disse: 

 
‒ Ô Sandra, vai lá, entra! 
Aí eu falei: “Eu?! Ai minha nossa senhora... eu falei: “Mãe, eu??”. 
Ela:“ É!!”. Aí a mãe falou: “A Sandra vai entrar nesse grupo de 
organização aí.”. Aí eu entrei, mas tinha as capacitações, eu ia, mas não falava nada 
não. Eu ia nas reuniões, mas eu só prestava atenção. Eu cruzava os braços, prestava 
atenção no povo falando tudo e ficava caladinha. (informação verbal, entrevista 
concedida por Sandra Andrade a Sheila Santos, Bom Despacho, jan. 2020) 

 

Sob uma certa pressão da mãe, que há muito já estava intencionando trabalhar a 

timidez de sua filha do meio para tomar à frente das questões políticas da Comunidade, 

                                                           
141 A cozinha foi a mais longa carreira profissional de Sandra, destacam-se em sua trajetória profissional o 
Buffet Guloso em Belo Horizonte, onde trabalhou por 12 anos; o restaurante Buffet Jaqueline, na rodoviária de 
Bom Despacho, onde foi trabalhar quando se mudou para a cidade e lá ficou por mais de 12 anos, e a lanchonete 
na Universidade UNIPAC, seu último emprego formal.  
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Sandra entrou para o grupo da Comissão Quilombola Provisória e a partir daí passa a 

freqüentar reuniões de tempos em tempos com a equipe de trabalho para discutir o formato da 

proposta a ser apresentada. Alguns meses depois, em junho de 2005, os grupos de trabalho 

propõem um novo encontro em formato de assembléia, onde estiveram presentes 170 

quilombolas, representando 76 comunidades mineiras, para anunciar que criariam uma 

Federação.  

Com a assessoria de alguns parceiros, membros da academia e representantes de 

ONGs, foi fundada, em de junho de 2005, a Federação das Comunidades Quilombolas do 

Estado de Minas Gerais – N‘GOLO. O nome N‘GOLO foi sugestão do antropólogo D‘Jalma 

Antônio da Silva; o termo, de origem africana, faz referência a uma dança ritual do povo 

Mucupe, de Angola, conhecida como ―o jogo da zebra, de onde os negros escravizados no 

Brasil se inspiraram em seus movimentos para dar origem à capoeira.  

 

 
Foto 32: Sandra participa dos grupos de trabalho do primeiro Encontro das Comunidades Negras e 
Quilombolas de Minas Gerais, novembro de 2004. Arquivo pessoal de Lázaro Antônio Felipe. 
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Foto 33: Fundação da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais ‒ N‘GOLO. À frente, da 
esquerda para a direita, estão Ticão, liderança quilombola de Brejo dos Crioulos, e Mãe Sebastiana; Dona Luzia, 
liderança do Quilombo Luízes, e Maria das Graças-Nem, dos Carrapatos da Tabatinga. Ao fundo, do lado 
esquerdo, está Sandra vestida de amarelo. Abaixo do palco, com camisa vermelha, está o companheiro Jesus, 
liderança do quilombo de Indaiá. Arquivo pessoal de Lázaro Antônio Felipe 
 

O primeiro cargo que Sandra ocupou na Federação foi na coordenadoria de 

mulheres. Já o primeiro presidente da N‘GOLO foi Francisco Cordeiro Barbosa, o 

conhecido Ticão, da comunidade quilombola norte mineira Brejo dos Crioulos. Sandra 

ocuparia o cargo de presidente da N‘GOLO duas eleições depois, no ano de 2009, ficando por 

dois mandatos, até o ano de 2016 

As reuniões para formação da N’GOLO são relembradas por Sandra com um carinho 

especial. Através desses encontros ela conheceu membros de Comunidades quilombolas 

espalhadas de norte a sul e de leste a oeste do Estado de Minas Gerais. Muitos destes se 

tornaram fiéis companheiros de luta e outros em amigos inseparáveis de Sandra e de sua 

família. Alguns nomes citados pela quilombola são: o companheiro Ticão, de Brejo dos 

Crioulos; o companheiro Jesus Rosário Araújo, do quilombo de Indaiá, município de Antônio 

Dias, região do Vale do Rio Doce, que é o atual presidente da Federação; o companheiro 

Gilberto Coelho de Carvalho, do quilombo Machadinho, município de Paracatu, região do 

Noroeste de Minas; e a companheira Maria Luzia Sidônio, do quilombo Luízes, localizado no 

bairro Grajaú, em Belo Horizonte. 

Se o seu sentimento, quando da chegada do Ônibus no I Encontro de Comunidades 

Negras e Quilombolas de Minas Gerais foi o de surpresa e encantamento por enxergar que 

aquelas pessoas eram iguais a ela, “parecia que era tudo parente”, o estreitamento dos laços 
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através da convivência diária para formalizar e divulgar a N’GOLO inaugura para si uma 

nova percepção acerca de família. Começa a perceber que a família nuclear, formada por 

todos aqueles com os quais compartilha um DNA representam apenas uma parte da sua 

família, porque existe uma outra família, a família estendida, que é composta por aqueles e 

aquelas que têm em comum uma História de luta, resistência e libertação, com genealogia em 

África.  

A literatura dos Quilombos contemporâneos que vem sendo escrita pelos próprios 

quilombolas e por pesquisadoras (es) das mais diversas áreas não deixam negar que a ideia de 

grupo, de povo, para os quilombolas é muito forte. Não é raro ouvir de lideranças quilombolas 

a expressão “nosso povo”, demonstrando assim que a luta quilombola é um projeto de 

emancipação coletiva, imensurável e também ancestral.  

Na presença destas (es) companheiras (os), Sandra sentia-se à vontade para ser quem é 

e falar do seu jeito, mas a insegurança e a timidez para falar em público ainda a ultrajava. 

Deveras, foi uma mudança abrupta que mexeu radicalmente com a sua rotina. Em um dia 

estava trabalhando como cozinheira na cantina da Universidade, fazendo o que sempre soube 

fazer bem, e no outro dia, estava diante do desafio de negociar diretamente com o poder 

público, representando a coordenadoria de mulheres da N’GOLO.  

Ao longo dos Encontros em que participava, Sandra foi aprendendo a lidar com aquele 

bloqueio de falar em público. Descobriu que a timidez tinha relação com a falta de um 

vocabulário rebuscado para se expressar. Desde o I Encontro com as Comunidades Negras e 

Quilombolas de Minas Gerais, que ela notava a polidez dos dirigentes da reunião, quase 

sempre professores (as) e/ou ativistas da causa negra, de longa data.  

Através de conversas com os amigos e companheiros do Movimento foi percebendo 

que a comparação era um mal negócio, pois só ia conseguir passar seu recado ao se expressar 

de um jeito que lhe fosse confortável. Aos poucos a naturalidade foi se tornando uma regra e 

o resultado foi a desinibição da protagonista, a tal ponto que, quem não conhece esse relato 

das dificuldades em falar em público, dificilmente pensaria ter sido este um problema.    

 

Levantou o Jesus lá da outra comunidade, tímido também, era outro que não falava 
nada. Junto comigo nós dois éramos os mais tímidos. Aí ele falou, e a partir daí nós 
começamos a desenvolver a fala junto ao coletivo. 
A timidez foi acabando porque o Joba142falava comigo: “Gente, vocês não têm que 
querer falar bonito, vocês não têm que querer falar igual ao doutor. 
Vocês têm que se expressar do jeito que vocês se expressam na comunidade, que aí 

                                                           
142  João Batista Almeida Costa (Joba) é antropólogo, professor da Unimontes, apoiador da Federação 
N‘GOLO, além de ser uma pessoa pela qual Sandra possui bastante carinho, considerando-o seu amigo. 
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vocês se soltam”. Aí foi assim, aí eu falei: “Ah, então eu vou falar do meu jeito e dá 
pra entender”. 
E aí foi que a gente soltou a voz. E aí....aí não, aí cabou! Aí nada me barrava mais! 
(informação verbal, entrevista concedida por Sandra Maria Andrade a Ana Carolina 
Araújo Fernandes, 2017) 

 
Passado alguns meses da formação da N’GOLO, eram significativas as mudanças na 

rotina de Sandra e da comunidade. Ela fora estimulada a dominar as tecnologias digitais, 

como e-mail e o PDF, recomendada pelos mais antigos no Movimento a participar de 

formações e depois replicar as informações para aqueles que ficaram em sua comunidade, 

além de estar sempre viajando para auxiliar nas diligências do Movimento, bem como receber 

as lideranças em sua comunidade. Nesse ínterim, o companheiro Ticão contou aos 

companheiros da N’GOLO sobre uma instituição de âmbito nacional que todos deveriam 

conhecer. Tratava-se da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras 

Rurais Quilombolas – CONAQ. A Federação fez contato com a Coordenação e após alguns 

dias receberam uma carta-convite para participarem de um encontro que aconteceria no Rio 

de Janeiro. Ficou acordado entre as lideranças que seria Sandra quem representaria os 

quilombolas mineiros nesse primeiro contato com os quilombolas de outros Estados.  

No dia do Encontro, Sandra conta que, apesar de já bastante desinibida, ficou acuada 

porque agora já não eram “doutores” que dominavam aquele vocabulário politizado e 

complexo, mas percebera que esse era também um atributo dos próprios quilombolas.  

 

Primeira reunião da CONAQ que eu fui foi no Rio de Janeiro. Eu chegava lá e 
ficava quietinha olhando, e o povo falando, falando, tudo politizado. Eu pensava: 
“Puta que pariu, o que eu vim fazer aqui?!”. 
Aí eu falei: “Ah, eu tenho que falar, né?”. Aí tinha o Uriel, que é lá de 
Ivaporanduva143, que já tinha vindo aqui, conhecia um pouco Minas, e ele falou: “Te 
ajudo!” Foi bacana. Aí comecei a aprender com eles (informação verbal, entrevista 
concedida por Sandra Maria Andrade a Ana Carolina Araújo Fernandes, 2017) 
 

A CONAQ é a primeira organização nacional de quilombos do Brasil. No ano de 

1995 começou a ser pensada durante a Marcha Zumbi dos Palmares, que aconteceu em 

Brasília e promoveu o ―I Encontro Nacional das Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas. Neste encontro foi formada uma Comissão Nacional Provisória das 

Comunidades Rurais Negras Quilombolas. No ano de 1996, foi promovida em Bom Jesus da 

Lapa (BA), no quilombo Rio das Rãs, uma reunião para a avaliação do primeiro encontro 

nacional; nesta oportunidade ficou decidido que a comissão provisória se transformaria na 

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Desta 

                                                           
143 Ivaporanduva é uma comunidade quilombola do estado de São Paulo, localizada na região do Vale do 
Ribeira, na divisa entre o estado de São Paulo e o do Paraná 
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reunião participaram representantes dos quilombos de vários estados brasileiros além da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT/BA), do Movimento Negro Unificado- MNU dos Estados 

da Bahia, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro e Distrito Federal, dentre outras organizações. 

Após a formação da CONAQ, ficou decidido que os estados historicamente mais 

articulados no movimento quilombola ficariam à frente da Coordenação naquele primeiro 

momento. Dentre os estados mais engajados estavam o Maranhão, que já havia promovido o 

3º Encontro das comunidades quilombolas do Estado, o Pará, que na região do Rio Trombetas 

possuía uma associação bastante atuante, a ARQMO, e a Bahia, através do quilombo Rio das 

Rãs que trazia um histórico sólido de luta pelo seu território. Aos poucos outros estados e suas 

lideranças representativas foram se agregando à Coordenadoria, de tal modo, que atualmente, 

dos 26 estados da federação, 24 fazem parte da CONAQ, apenas os estados de Roraima (RR) 

Acre (AC) e Distrito Federal não têm registro de quilombos. Segundo o livro “Racismo e 

Violência contra quilombos no Brasil” organizado pela CONAQ e pela Terra de Direitos, o 

objetivo da CONAQ é: 

 

lutar pela garantia de uso coletivo e comum do território, pela implantação de 
projetos de desenvolvimento sustentável, pela implementação de políticas públicas 
levando em consideração a organização dos quilombos; em defesa da educação 
quilombola, pelo protagonismo e autonomia das mulheres quilombolas; pela 
permanência da/o jovem no quilombo, pela defesa dos recursos naturais e do meio 
ambiente. (2018, p.191) 

 

Segundo os relatos de Sandra concedidos a mim em entrevista, o Estado de Minas 

Gerais foi o último a entrar para a CONAQ. “Aí eles falaram: Olha, vocês são o único estado 

com presença ativa de quilombolas que estão fora da CONAQ. Vocês querem entrar? Minas 

precisa vir pra luta”. (informação verbal). Sandra aceita o convite e passa a freqüentar as 

reuniões da CONAQ representando Minas Gerais, mas, sem grandes pretensões de lograr 

cargos ou muita responsabilidade, pois já estava bastante envolvida na Coordenadoria da 

Mulher na N’GOLO. Ledo engano. 

Desde que aceitou a integrar o movimento quilombola nacional, Sandra passou a 

viajar ainda mais, agora não somente dentro das fronteiras do Estado de Minas Gerais, mas 

em todo o território nacional, e mesmo internacionalmente144, articulando e fortalecendo as 

demandas quilombolas. Como diz ela “os companheiros da CONAQ me pegaram pra Cristo”.  

 

                                                           
144 No ano de 2012 Sandra representou o movimento quilombola em um Encontro na França. 
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Foto 34: Dona Sebastiana e suas netas Dárdara (primeira a esquerda) e Holdry (atrás de Sebastiana). Em 
caminhada na Marcha Zumbi + 10, em novembro de 2005. Este foi um dos primeiros atos públicos que os 
Carrapatos da Tabatinga participaram em Brasília e um dos primeiros eventos de grande porte que Sandra 
esteve enquanto membro da CONAQ e da N‘GOLO145. Arquivo pessoal de Lázaro Antônio Felipe. 
 

Atualmente Sandra é uma das integrantes mais ativas do movimento nacional, 

viajando frequentemente para Brasília, para representar os quilombolas em eventos, encontros 

e reuniões com os representantes das três esferas do poder, legislativo, executivo e judiciário.  

O fato de Sandra tornar-se uma mulher organizada coletivamente através do Movimento 

Quilombola, levando com ela a mobilização de todo o Quilombo Carrapatos da Tabatinga, 

evidenciou o movimento social como uma forma adicional de o sujeito quilombola formar-se 

politicamente e de se colocar como protagonista na construção do Brasil, transitando 

paulatinamente daquela posição de objeto coisificado, herança do sistema escravista, e mais 

                                                           
145 O portal do Ministério da Educação, a época, chegou a divulgar Marcha Zumbi +10 e postar uma matéria na 
qual cita os Carrapatos da Tabatinga e Holdry, uma das netas de Dona Sebastiana. Seleciono um trecho da 
matéria: “Cerca de cinco mil pessoas participaram nesta terça-feira, 22, da Marcha Zumbi + 10. Os 
organizadores realizaram um ato cosmopolita pelo Eixo Monumental da cidade - saindo da Catedral de Brasília 
em direção ao Congresso Nacional -, que uniu negros, brancos, índios, judeus e palestinos nas mesmas 
reivindicações: igualdade racial, não ao racismo, à violência e à injustiça. Mais educação e inclusão social de 
fato. Ao som dos tambores e atabaques dos grupos Filhos de Gandhi, do Pelourinho (BA);Malê Debalê, de 
Abaeté e Itapuã (BA); Congado de Airões, do distrito de Paula Cândido (MG); quilombolas e outros, a 
manifestação integrou desde a vovó Ivana da Silva, 80 anos, do Rio Grande do Sul, à menina quilombola, 
Holdry Thais Epifânia de Oliveira, de oito anos, do quilombo Carrapato (MG). Ambas com a mesma 
reivindicação: acesso à educação para os negros”. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=4953:sp-483571216> . Acessado em 09 de agosto de 
2020. 
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contemporaneamente, do capitalismo enquanto sistema político-econômico, para uma posição 

de cidadã.  

 

 
Foto 35: Carrapatos da Tabatinga e outros representantes de quilombos mineiros se somam à Marcha 
Quilombola nacional pedindo a demarcação de seus territórios tradicionais. Ano de 2011. Arquivo 
pessoal de Sandra Maria da Silva Andrade. 
 

Em um momento anterior a esta reviravolta política na vida da protagonista146, com a 

sua entrada na CONAQ, Sandra e outras lideranças do Movimento Quilombola de Minas 

Gerais, incluindo seus amigos Ticão e Jesus, foram convidados a realizar um trabalho árduo, 

porém fundamental, para a Federação. Sabia-se, através do boca a boca, de mapeamentos 

autônomos de ONG’s e de agentes políticos aliados, que Minas Gerais tinha muitas 

Comunidades de Negros e Quilombolas espalhadas pelos rincões do Estado, sem informações 

sobre seus direitos e reféns de poderes privados e estatais. Visando colaborar para a 

visibilidade e posterior assistência dessas Comunidades, a Federação conseguiu uma van, 

lanches e uma quantia irrisória de dinheiro para que as lideranças encontrassem essas 

Comunidades ainda não registradas, tomassem nota de suas realidades e as informassem da 

existência da N’GOLO. 

                                                           
146  Até aqui tenho discutido o papel de Sandra enquanto ativista do Quilombo Carrapatos da Tabatinga, 
desmembrando algumas de suas atividades de maior impacto enquanto membro da CONAQ e da N’GOLO no 
movimento mais amplo. Os reflexos dessa luta política no interior do Quilombo, para a coesão do grupo, sua 
identidade e memórias serão abordados no capítulo quatro.  
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Sandra conta que durante essa peregrinação, passaram por muitas situações difíceis e 

perigosas, incluindo perseguições de grileiros e fazendeiros que reagiam com violência ao 

saberem que tinha movimento social rodeando a região e levando informações às 

Comunidades.  

 
Pela primeira vez eu saía da comunidade, assim, pra viajar, pra conhecer os outros 
municípios. Nós conhecemos Montes Claros, outros municípios, nós viajamos pra 
conhecer as regiões de Minas. Era muita coisa; chegava a inchar essas pernas 
minhas aqui. Nós íamos de van... pensa aí! 
 
Então essa época a gente se juntou e nós fomos ouvir as experiências dos mais 
velhos. Aí que nós começamos a viajar o Estado de Minas Gerais, a conhecer os 
locais. Foi aí que eu falei com você que nós viajávamos, e eu ficava com os pés 
todos gordinhos, apertados. (relato verbal, entrevista concedida por Sandra Andrade 
a Ana Carolina Araújo Fernandes, 2017). 

 
O acontecimento mais marcante na memória de Sandra em torno dessa viagem é do 

período em que esteve na comunidade de Brejo dos Crioulos. Esta comunidade está localizada 

na região norte de Minas Gerais, entre os municípios de São João da Ponte, Varzelândia e 

Verdelândia147, e conta com 17.300 hectares. Importante destacar que todo o território do 

Brejo é entrecortado por várias fazendas. Sua luta principal, concentrada na titularização do 

território, tem sido referência em todo o Estado de Minas Gerais e, sobretudo nos territórios 

quilombolas do Norte do Estado, muitos dos quais sofrem graves violações de direitos 

humanos. Recentemente, as comunidades que integram o território conseguiram que o decreto 

de desapropriação fosse publicado em 2011 pela, até então, Presidenta Dilma Rouseff. Esse 

decreto atualmente se encontra na fase de desintrusão148, mas a caminhada até essa conquista 

foi sangrenta, envolvendo conflitos entre quilombolas e fazendeiros, e participação de 

jagunços e milícias contratadas por estes últimos nas cidades sedes, como podemos 

acompanhar através dos relatos de Sandra.  

A liderança esteve em Brejo dos Crioulos num momento de conflito acirrado149, entre 

os anos de 2005 a 2006. Dias antes de sua visita, a casa de um quilombola do Brejo havia sido 

alvo de um tiroteio durante a madrugada, o qual, por sorte, não feriu fisicamente nenhum 

membro da família porque ao ouvirem os disparos esconderam-se atrás dos móveis da casa. 

                                                           
147Região historicamente marcada por conflitos pela terra, com violências cometidas por fazendeiros, usando 
jagunços e policiais, local de acontecimento do emblemático conflito denominado de Massacre de Cachoeirinha, 
na década de 1960, estudado com profundidade pelo professor Arnaldo: ZANGELMI, Arnaldo José. Mediações 
políticas silenciadas: Repressão, resistência e luta pela terra em Cachoeirinha (1964-1985). Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/0104-87752019000300009. 
148 desapropriação e retirada dos não quilombolas 
149 Para saber mais sobre a luta do quilombo Brejo dos Crioulos, listo a dissertação de Pedro Henrique Mourthé 
de Araújo Costa, Entre os Documentos e as Terras Retomadas: movimentos da luta pelo território em Brejo dos 
Crioulos. (COSTA, 2015). 
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Por tudo isso o clima de medo e de insegurança predominava entre Sandra, as demais 

lideranças e também em sua filha Ana Luíza, na época com aproximadamente sete anos de 

idade, que decidira acompanhar a mãe naquela viagem.  

Disposta a prestar solidariedade aos companheiros quilombolas, Sandra conta ter se 

oferecido para ir à delegacia de Varzelândia acompanhando este quilombola que sofreu o 

atentado, para fazer um Boletim de Ocorrência, mas, enquanto faziam o B.O., ela percebia um 

desinteresse misturado com deboche nas feições do delegado e, por precaução, decidiu avisar 

seus parentes, os colegas da Fundação Cultural Palmares e os conhecidos do Ministério 

Público Federal, que ela estava na cidade de Varzelândia e acabara de denunciar um 

fazendeiro e por isso corria risco de vida. No retorno para casa, ensimesmados com o 

ocorrido, e suspeitando sofrer uma emboscada, o colega quilombola resolve passar por um 

caminho incomum, por dentro do mato. Qual não foi a sua surpresa deles ao avistarem o carro 

da polícia voltar das terras do fazendeiro, indicando que, muito provavelmente, os homens do 

delegado haviam ido contar ao fazendeiro sobre o B.Ó recém realizado. 

 

A gente era perseguida, principalmente no Brejo, que o pessoal matava, tinha 
milícia, aquelas coisas que a gente enfrentava. E a Aninha foi comigo, levei ela 
comigo ainda, tadinha. Fiquei uns quinze dias com eles lá... Aqueles homens 
armados... Eles fizeram tocaia pra mim mais o João Pera. Nós fomos fazer denúncia 
na cidade, na delegacia, só que a delegacia era tudo 
conivente com os fazendeiros. Aí o homem deixou eu lá fazendo B.O. e foi avisar ao 
fazendeiro. Aí eu falei: “Olha, João, vamos passar aqui na lan house, que eu vou 
passar pro mundo; se eles me matarem aqui, eles já sabem. Fui na lan house, liguei 
na Palmares, liguei para os advogados todos 
e fui embora. 
Na hora de ir embora, ele falou assim: “Vamos trocar de caminho, porque se eles 
tocaiarem nós aqui pra esse lado, aqui tem muito mato”. Aí nós trocamos de lado. 
Quando nós fomos indo de moto, veio a viatura, o homem com a viatura, eu falei: 
“Olha lá, o desgraçado foi avisar o fazendeiro! Filho da puta! Mas vocês tão lá 
tocaiando nós, e nós estamos aqui! Nós mudamos de rota!” Se não, eles tinha 
derrubado nós. 
Mas foi muito sofrimento, Nossa Senhora Aparecida. E eu levei a Aninha 
pequenininha. (relato verbal, entrevista concedida por Sandra Maria Andrade a Ana 
Carolina Araújo Fernandes, 2017) 
 

 

Brejo dos Crioulos ganhou destaque nacional porque, mesmo após o ato realizado 

pelos quilombolas em 11 de setembro de 2011 em frente ao Palácio do Planalto para exigir o 

decreto de desapropriação de seu território, o qual lhes garantiu a assinatura do documento 

pela Presidenta Dilma Roussef, reconhecendo o território como “remanescente de quilombo”, 

as situações de conflito armado com os fazendeiros e jagunços em seu território, não 

cessaram.  
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O caso de Brejo não se acha isolado entre as realidades dos quilombos no Brasil.  

O ano de 2017 iniciou-se sob a ressaca do Golpe contra Dilma Roussef, a primeira 

Presidenta mulher democraticamente eleita no Brasil. O golpe, auferido como “um pacto 

nacional com o Supremo, com tudo” 150 tinha o propósito de deter os avanços da lava jato e 

conseguiu afastar a economista do posto em agosto de 2016, tornando o então vice-presidente 

Michel Temer, antes visto como peça decorativa do governo, como presidente interino, aquele 

que exerceria as funções de presidente da República até o início de 2019, com a posse do 

próximo presidente eleito.  

Esse ano de 2017 é tido como o início de um bárbaro marco para os povos 

afropindorâmicos e as comunidades tradicionais, no que tange a ascensão da violência e a 

perda de direitos, marco este que foi apenas se acirrando com o passar dos anos.  

O relatório intitulado “Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil”, elaborado 

pela CONAQ e pela Terra de Direitos no ano de 2017, aponta a ocorrência de dezoito 

assassinatos de quilombolas no Brasil, número este que representa um aumento de 350% de 

quilombolas assassinados em comparação com o ano de 2016. Fazem parte dessas dezoito 

histórias silenciadas, duas mulheres que foram brutalmente assassinadas que eram lideranças 

em suas Comunidades: Maria Trindade da Silva Costa (quilombo de Santana de baixo 

Jambuaçu, em Moju, no Pará) e Valdirene Santos Silva (quilombo de Boa Esperança II, em 

Serrano do Maranhão, Maranhão). O relatório identificou ainda no período de 2017 duas 

chacinas, sendo uma delas no Quilombo Iúna, em Lençóis no estado da Bahia, ocasião em que 

foram assassinados seis quilombolas e outra no Quilombo Lagoa do Algodão, em Carneiros, 

estado do Alagoas, onde foram assassinados quatro quilombolas.  

Além disso, foi mapeado o total de 113 ocorrências de violações de direitos entre os 

territórios quilombolas e os quilombos como a criminalização, ataques, ameaças e atos de 

violência, sendo os mais expressivos a ameaça/perseguição/intimidação (29 ocorrências), a 

perda ou possibilidade de perda do território por invasão (22 ocorrências) e a 

criminalização/processos cíveis, criminais ou administrativos (15). Os principais contextos 

associados às violações de direito em territórios quilombolas e em quilombos no ano de 2017, 

são o racismo institucional (32,8%), o latifúndio (24,8%) e os megaprojetos sócio-ambientais 

                                                           
150 Essa frase faz parte da interceptação do diálogo entre o senador Romero Jucá (PMDB-BR), na época (2016) 
licenciado do cargo de ministro do Planejamento, e o empresário Sergio Machado, da Transpetro. Em transcrição 
original: “- Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel [Temer]... É um acordo, botar o Michel, num grande 
acordo nacional, sugere Machado.”  “- Com o Supremo, com tudo, afirma Jucá.” “- Com tudo, aí parava tudo, 
anuncia Machado.” Fonte: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/24/politica/1464058275_603687.html> 
Acesso em 05/2020 
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(20,8%). Esse dado centraliza o modelo de desenvolvimento socioeconômico atrelado à 

grandes obras e megaempreedimentos como o principal motivador do estado de tensão vivido 

por quilombolas, somando-se a isto o racismo das instituições públicas e privadas que não 

hesitam em ceifar vidas negras e quilombolas para avançar com suas políticas de estratégia de 

desenvolvimento, comprometendo não apenas a sobrevivência do quilombo, mas o equilíbrio 

do próprio território, incluindo as águas, a fauna e a flora salvaguardados por esses povos de 

conhecimento ancestral. 

De acordo com as ocorrências de violações mapeadas no período, os principais 

agentes violadores são agentes privados e outros (20,6%), agente privado e empresa (18,7%) e 

estado-polícia (16,8%), em sua maioria tensionados por interesses ilegítimos e 

inconstitucionais de disputa da propriedade da terra. 

No ano de 2018, ainda governado pelo presidente interino Michel Temer, o que se 

observa é um acirramento ainda mais expressivo no conflito entre os agentes privados e o 

Estado, através das omissões do governo acerca da política de titulação dos territórios 

quilombolas. O levantamento de dados correspondente ao período realizado pela CONAQ e 

pela Terra de Direitos será publicado no final de 2020, mas a prévia do documento 

infelizmente não causa surpresas acerca do aumento da violência contra essa população. 

Apesar disso, o ano de maior ascensão da violência e do ódio contra negros, pobres, 

comunidades e povos tradicionais, é indiscutivelmente o ano de 2019, o primeiro ano do 

governo de Jair Bolsonaro151. Apenas no mês de novembro deste ano, foram registrados três 

homicídios contra quilombolas152.  

Esses crimes, protagonizados ou incentivados por figuras públicas, dentre elas, 

principalmente o presidente da república, encontra estímulo no incendiário e violento discurso 

                                                           
151 No governo de Jair Bolsonaro, o reconhecimento de comunidades quilombolas caiu ao menor patamar da 
história. Bolsonaro escolheu para ocupar a presidência da Fundação Palmares Sérgio Camargo, o qual acumula 
uma longa lista de declarações racistas em sua trajetória, em uma delas afirmou que o movimento negro é a 
“escória maldita”. No ano passado, foram emitidas 70 certificações, o número mais baixo desde 2004, quando 
foram estabelecidas as regras atuais de certificação. Até 2019, a média foi de 180 documentações por ano.   
Em 2020, até fevereiro, foram apenas cinco, o que representa um ritmo ainda menor. Além disso, quilombolas 
são alvos recorrentes de Bolsonaro. Há registros de declarações quando ele ainda era deputado federal, quando 
estava em pré-campanha presidencial e quando já eleito. Em uma destas declarações proferidas no ano de 2017, 
Bolsonaro diz: "Fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Eu 
acho que nem para procriador ele serve mais. Mais de R$ 1 bilhão por ano é gasto com eles". Ele chegou a ser 
processado por racismo devido à fala, mas foi absolvido. 
152Na noite de 23 de novembro de 2019, Maria Alves da Rocha de 62 anos morreu após ser baleada na 
comunidade de Caititu do Meio, na zona rural de Berilo (MG). Poucos dias depois, no dia 25 de novembro, o Sr. 
José Isídio Dias, conhecido como “Seu Vermelho”, de 89 anos, foi encontrado, morto a machadadas dentro de 
sua casa no Quilombo Rio dos Macacos, no Estado da Bahia. No mesmo mês de novembro, no dia 27, também 
no estado da Bahia, na cidade de Cachoeira, a estudante e liderança quilombola Elitânia de Souza, da 
Comunidade Quilombola do Tabuleiro da Vitória foi assassinada a tiros.  
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de ódio proferido pelo governo federal, porque tem uma política de favorecimento ao capital, 

às mineradoras e à bancada ruralista que é a favor dos grandes proprietários rurais e grileiros 

do agronegócio, das atividades garimpeiras e madeireiras ilegais. Por tudo isso, nesse período 

contou-se 1.254 ocorrências de conflito por terra, 12% a mais que em 2018.  

A 34º Edição do Relatório Anual da CPT – Conflitos no Campo Brasil 2019 mostra 

que em 2019 a violência no campo aumentou em relação a 2018. Registrou-se 14% de 

crescimento no número de assassinatos, passando de 28 para 32; 7% nas tentativas de 

assassinato – 28 para 30 e 22% nas ameaças de morte, que passaram de 165 para 201.  

A classificação institucional dos movimentos sociais do campo como “criminosos” 

“terroristas” e “inimigos do estado” já indicam o desmonte das políticas públicas até aqui 

conquistadas através de hercúleas mobilizações.  

De acordo com os dados do Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, da CPT, 

o ano de 2019 se configura como um verdadeiro estado de barbárie também para os povos 

originários, com o maior número de assassinatos de suas lideranças dos últimos 11 anos. De 

09 indígenas assassinados em conflitos no campo no ano, 07 eram lideranças. Para Sonia 

Guajajara153 esses dados representam um genocídio, etnocídio e ecocídio contra os povos.  

De fato, o contingenciamento dos recursos público e as opções de gestão e 

reorganização administrativa do atual governo, entre elas a consolidada na Lei nº 13.844, de 

18 de junho de 2019, que transferiu a competência sobre reforma agrária, regularização 

fundiária de áreas rurais, Amazônia Legal e terras quilombolas para o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como a alteração da competência dos 

procedimentos de licenciamento ambiental por meio do Decreto Federal n° 9667/2019 nos 

causa a triste impressão de que a violência compõe escancaradamente parte da política de 

Estado.  

O desmonte também é percebido na exclusão de estratégicas pastas ministeriais (como 

o Ministério da Cultura) ou no esvaziamento delas através da nomeação de verdadeiros 

néscios para condução dos órgãos como, por exemplo, o jornalista Sérgio Camargo na 

presidência da Fundação Cultural Palmares – que chamou o movimento negro de “escória 

maldita”, Zumbi dos Palmares de “filho da puta que escravizava pretos”, e uma mãe de santo 

de “macumbeira”. Outro exemplo é a nomeação de militares para ocupar cargos no Instituto 

                                                           
153 Sônia Guajajara é o nome social de Sônia Bone, ela nasceu na Terra Indígena de Araribóia, no Maranhão. Ela 
é formada em Letras e em Enfermagem, especialista em Educação especial e mestra em Cultura e Sociedade, 
além de ser uma liderança indígena brasileira. Sônia foi a primeira mulher indígena a concorrer em uma chapa à 
presidência da República, no ano de 2018 na chapa encabeçada por Guilherme Boulos, líder do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto, pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). 
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Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e no Instituto Chico 

Mendes de Biodiversidade (ICMBio), como uma estratégia de acabar com o “viés 

ideológico”154 na defesa do meio ambiente. 

O ano de 2020 será lembrado pela História devido à pandemia do novo Coronavírus, 

oficialmente conhecida como COVID-19, acontecimento este que segundo a historiadora Lilia 

Moritz Schwarcz "ao deixar mais evidente o nosso lado humano e vulnerável, a pandemia da 

COVID-19 marca o final do século XX".  

Diante dos ataques e descontinuidades nas políticas públicas e nas medidas destinadas 

à garantia de direitos da população quilombola no Brasil, tal como observamos, é dramática a 

realidade dessas comunidades frente ao desafio de uma pandemia com a velocidade e 

letalidade que é a COVID-19, a qual aprofunda ainda mais os problemas históricos 

enfrentados por essas populações.  

De acordo com monitoramento autônomo desenvolvido pela CONAQ junto aos 

territórios, em Novembro de 2020, foram diagnosticados nos estados que a Coordenação 

atua: 4.635 (quatro mil e seiscentos e trinta e cinco) casos confirmados, 1.414 (um mil 

quatrocentos e quatorze) casos monitorados, 168 (cento e sessenta e oito) óbitos e 03 (três) 

óbitos sem confirmação de diagnóstico (Bahia, Minas Gerais e Pará). Em junho desse mesmo 

ano, o Senado Federal aprovou o projeto de lei 1.142, que estabelece um plano emergencial 

para proteger indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais do Coronavírus. O 

texto elaborado pela deputada federal Professora Rosa Neide (PT/MT) com a participação de 

organizações e movimentos sociais, foi aprovado pelo Presidente com 16 pontos vetados, 

esses vetos, segundo a Terra de Direitos torna a proposta “praticamente inócua”. 

A histórica negligência do poder público à população afrodescendente não pode ser 

interpretada como um mero acaso, uma vez que é recorrente e sistêmica, fazendo com que 

essa população conviva com a violação diária de direitos humanos, onde a pobreza, a 

desnutrição, o stress, a violência e a ausência de sanitização tornam esta população a mais 

vulnerável do Brasil, também em contextos pandêmicos.  Sobre isto, a História explica que as 

epidemias mais devastadoras da historia da humanidade avançaram exatamente na direção dos 

                                                           
154 O viés ideológico aqui mencionado refere-se ao modo como o governo Bolsonaro e grande maioria destes 
militares indicados para gerirem as pastas ministeriais enxergam a luta dos movimentos ambientalistas, isto é, 
para eles pautas como a regularização ambiental, a fiscalização da grilagem de terras, a redução de agrotóxicos, 
as mudanças no Código Florestal e o consumo responsável dizem respeito exclusivamente às ações de um 
governo esquerdista, e, mais especificamente, à oposição lulopestista ou luloprogressista.  
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mais vulneráveis. A tuberculose, a peste bulbônica, a gripe espanhola e o vírus do HIV 

causador da AIDS são exemplos disso. 

E se a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa155, a acachapante 

materialização desta farsa se processa na forma como o Coronavírus chegou ao Brasil, trazido 

da Itália por uma mulher branca, oriunda das altas classes sociais, e vitimando principalmente 

a população negra, acima de 60 anos, com comorbidades e oriunda das classes subalternas156.  

Para nos aproximarmos da realidade mais atual do Quilombo Carrapatos da Tabatinga 

através da luta e da unidade das protagonistas desta dissertação, é aconselhável compreender 

que elas se afinam mais à criatividade do que a adaptação. Quando “caiu a ficha” do projeto 

de morosidade, constataram que ficar somente esperando enquanto a espoliação tiraniza com 

tudo e todos, é desolador. Assim, lançaram mão dessa criatividade para encontrar a solução 

também em outras rotas. Uma dessas rotas foi a tentativa de conseguir a regularização 

fundiária através da Prefeitura, mas, mesmo com o assentimento do prefeito, perceberam que 

a Prefeitura tem pernas curtas para entrar em um conflito com gente tão perigosa. “O prefeito 

disse, olha, a escritura eu já passo pra vocês agora, tá aqui, no nome da Associação, mais que 

isso eu não posso.” (informação verbal) 157.  

Uma segunda empreitada aonde Sandra vem depositando as suas energias, é a 

conquista junto ao Estado da doação da área da Fazenda Moreiras, (antiga FEBEM) para a 

Comunidade e, todos que se interessar pela proposta. Ela intenciona desenvolver ali oficinas 

de percussão, dança, teatro e eventos relacionado à soberania e segurança alimentar e 

nutricional, a fim de valorizar o saber-fazer próprio das Mulheres da Comunidade no 

manuseio das Sementes Crioulas. “Eu falei,, já que vocês não querem devolver a nossa terra, 

vocês podiam dar o espaço da FEBEM. Nós fica tentando uma alternativa, porque o INCRA 

vai demorar demais, então eu vou ver se eu sento no Estado”158. (informação verbal). Desde a 

desocupação da FEBEM, no início do século, o espaço vem sendo utilizado para eventos 

esporádicos como o VIII Campeonato Estudantil Mineiro de Orientação – CEMO, em 2015, 

e, mais recentemente, em 2019, como depósito para guardar itens de lotes de leilão de 

materiais da Prefeitura. 

                                                           
155 analogia à famosa frase de Karl Marx em O dezoito brumário sobre a repetição dos Bonaparte no poder. 
156 A primeira vítima da COVID-19 no Brasil foi uma mulher negra, portadora de comorbidades (diagnosticada 
com diabete e hipertensão), trabalhava como empregada doméstica na capital do Rio de Janeiro e esteve em 
contato direto com a sua patroa que havia chegado recentemente da Itália e estava com a doença.   
157 entrevista concedida por Sandra Andrade a Sheila Santos, Bom Despacho, jan. 2020. 
158 Ibid. 
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A estratégia mais recente, pela via das rotas alternativas, aconteceu em 2018. Com o 

apoio das Instituições parceiras e de personalidades públicas aliadas, Sandra dispôs os 

documentos necessários, juntamente com o plano territorial do Quilombo, para, através do 

Ministério do Meio Ambiente, dar a entrada no processo de regularização territorial sob a 

prerrogativa ambiental. Com a eleição de Jair Bolsonaro, em Outubro de 2018, o plano 

declinou, já que a primeira ação dele como Presidente foi a extinção do Ministério do Meio 

Ambiente. Tanto o Ministério de Tereza Cristina (PSL), quanto a Secretaria de Assuntos 

Fundiários, de responsabilidade de Nabhan Garcia, são pastas de comando de expoentes 

vinculados ao agronegócio e opositores à política de titulação quilombola. 

Por tudo isso, no que diz respeito à atual conjuntura, Sandra diz se sentir “amarrada”. 

O Ministério Público, que ela diz ser um dos únicos parceiros que restaram após as últimas 

eleições, também está na mira do desmonte, sem recursos para trabalhar, além disso, os 

funcionários, defensores das Comunidades Tradicionais, com freqüência, são vítimas de 

hostilidade, isso quando não são trocados de setor, paralisando a política de titulação de terras.  

Mas mesmo a sensação de pés e mãos atadas, no que diz respeito à luta na atual conjuntura, 

uma vez que seus ofícios assinados por todas as Entidades parceiras parecem insuficientes 

para que as reivindicações sejam, pelo menos, reconhecidas e protocoladas, ela diz ainda ter 

cartas na manga: “O planejamento pra esse ano, nossa estratégia de luta, é a insistência de 

fazer as denúncias internacional. O Brasil já foi notificado não sei quantas vezes, e nós vamos 

fazer caravana em outros países, pra levar  a situação do Brasil” (informação verbal)159.  

A mais recente denúncia no entorno das graves violações de direitos humanos em 

Comunidades Quilombolas foi feito à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na 

audiência do 171º Período de Sessões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH), em Sucre, na Bolívia, no início de 2019. Esta foi a primeira sessão realizada após a 

posse do governo de Jair Bolsonaro. Antes disso, em outubro de 2017 e 2018, as organizações 

apresentaram à CIDH os dados que evidenciam o descumprimento pelo Estado brasileiro dos 

direitos constitucionais quilombola à terra, previsto no art. 68 do ADCT da Constituição 

Federal e na Convenção 169 da  Organização Internacional do Trabalho (OIT). As primeiras 

tratativas no CIDH, entretanto, tiveram início muito antes disso, em 2007.  

A ação foi apresentada aos relatores e relatoras da Comissão Interamericana por 

representantes da CONAQ, das organizações da Terra de Direitos e pela Associação de 

Advogados de Trabalhadores Rurais (AATR), evidenciando o não cumprimento de 

                                                           
159 Ibid. 
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obrigações do Estado brasileiro em garantir o direito ao território, à consulta às comunidades 

e à vida desta população. A audiência foi solicitada pelas organizações presentes na audiência 

e pelo Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN/MA), pela Comissão Pastoral da Terra, 

pelo Instituto Socioambiental (ISA) e Justiça Global. 

É a resistência inspirada pela sua ancestralidade, segundo ela, que lhe permite ter vida 

e saúde para resistir, insistir e persistir tanto. Não fosse a força inspirada por suas mais velhas, 

e que “eles” chamam de “atrevimento”, para brigar por aquilo que ela sabe ser seu, é provável 

que ela se incluiria nas estatísticas daquelas que migraram para outras regiões, desistindo da 

luta e das suas tradições: “eles falam que nós somos muito atrevidas. Pra mim, a nossa defesa 

é esse nosso atrevimento,  a gente fica atrevida pra se defender”.   

Não poderia encerrar este capítulo sem reforçar que não existe revolução tão bem 

sucedida quanto a do triunfo do pensamento livre sobre as idéias escravas. Assim, os teóricos 

da Afrocentricidade sugerem que o dever de toda (o) africana (o) e afrodescendente é repelir 

as narrativas derrotistas e mendicantes da nossa comunidade focados na perspectiva africana 

com base em uma perspectiva africana, ou seja, a Afrocentricidade.  

A Afrocentricidade acredita com convicção que a História, a Cultura e a 

Ancestralidade determinam a nossa identidade. Esta, por sua vez, determina nossa 

localização, nosso centro, nosso lugar na vida, tanto material como espiritual (MAZAMA, 

2009). Assim, se você tem identidade, você enraíza e vira seu. É claro que isto não vai findar 

com as políticas genocidas, mas “enquanto eles combinam de nos matar, nós combinamos de 

não morrer” (EVARISTO, 2015), e mais do que isto, combinamos de ficar ainda mais vivos, 

fortes e criativos, pois já dizia Beatriz Nascimento (2018) que apesar do esforço despendido 

por árabes e europeus para destruir a civilização africana, bastam cinco minutos de paz e ½ 

dúzia de pedras para que os africanos reiniciem a construção de seus impérios fundadores.  

No quarto capítulo discuto a importância de uma perspectiva epistemológica 

afroquilombola para toda a humanidade e para o Brasil como nação, ressaltando que os 

estudos africanos não atendem apenas a uma demanda identitária, mas a toda sociedade. Para 

tanto, visito brevemente os pressupostos filosóficos que substanciavam a civilização kemética 

no período da dinastia de Ptahhotep, conjecturando que, os princípios éticos que substanciam 

as sociedades africanas da antiguidade se equiparam ao conjunto de técnicas, atitudes e 

precauções metodológicas para cultivo de uma vida em conexão com as demais vidas na 

Terra, encontradas na família de Dona Sebastiana, moldando o que estou chamando aqui de 

epistemologia afroquilombola cujo paradigma analítico é a ancestralidade. 
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CAPÍTULO 4. Fios de uma epistemologia afroquilombola 
 

"Revolução significa proteger as pessoas. As 

plantas. Os animais. O ar. A água. Revolução 

significa salvar este planeta."  

(Assata Shakur) 

 

Inicio este quarto capítulo assentada no mesmo degrau em que estava quando escrevi 

alguns meses atrás o texto da introdução deste estudo, este degrau é a minha experiência 

pessoal enquanto ser. E, tal como Beatriz Nascimento, quando escrevo sobre mim, “este mim 

contém muitos outros, então escrevo de um coletivo sobre e para essa coletivização” 

(BEATRIZ NASCIMENTO, 2018, p. 420) 

A tentativa de juntar algumas pontas do leque que foi aberto em tantas direções nos 

capítulos anteriores seria apenas a distribuição capciosa de pontos finais, se não passasse por 

uma profunda e sistemática reflexão em torno da formação do eu nestes trinta e dois meses de 

escrita, bem como uma reflexão acerca da função social deste trabalho. Este capítulo, 

portanto, é o espaço em que deixo explícito os objetivos de versar a reconfiguração de nossas 

humanidades enquanto população negra/africana em diáspora. Posso afirmar que os três 

primeiros capítulos foram deste modo, a base do edifício que buscarei neste último capítulo 

erguer. Se ao final dele, o leitor tomar para si ao menos um pouco de minha obstinada ideia de 

que, nesta segunda década do século XXI, urge a necessidade de alargarmos os paradigmas 

mentais, rebento de uma ciência ainda monolítica e monocromática, para começarmos a 

pensar enquanto humanidade, então terei tido êxito em minha empreitada. Por isso, justifico 

esse objetivo através de um mal-estar sentido no físico, no psicológico e no emocional quando 

constatava o rebaixamento de uma identidade em relação a outra, e, emprestando das minhas 

mais velhas o hábito de explicar por analogia, esse mal estar vinha da percepção de que “se a 

roda não encaixa direito ela não vai girar”. Essa roda pode ser pensada como uma analogia 

para a disputa de humanidades que ao longo deste trabalho busquei apresentar, onde um grupo 

humano parece ter mais valor que o outro, impedindo, portanto que a roda gire, ou seja, que o 

planeta siga seu fluxo natural e circular. 

 

Enquanto não tivermos aceitado a ideia – não apenas através do conceito, mas 
graças ao imaginário das humanidades – de que a totalidade-mundo é um rizoma no 
qual todos têm necessidade de todos, é evidente que haverá culturas que estarão 
ameaçadas. Não será nem através da força, nem através do conceito que 
protegeremos essas culturas, mas através do imaginário da totalidade-mundo, isto é, 
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através da necessidade vivida do seguinte fato: todas as culturas têm necessidade de 
todas as culturas (GLISSANT, 2005: 156). 
 
 

Na introdução do livro “A matriz africana do mundo”, Eliza Larkin (2008) pronuncia-

se a esse respeito no momento histórico em que a lei 10.639/2003 acabava de ser promulgada, 

consequência do ativismo de educadoras (es) negras (os) e aliadas (os). Ela, enquanto uma 

mulher branca, norte-americana, acadêmica e viúva de Abdias do Nascimento, discorre sobre 

a importância de uma perspectiva epistemológica afrobrasileira para toda a humanidade e para 

o Brasil como nação, ressaltando que os estudos africanos não atendem apenas a uma 

demanda identitária, mas a toda a sociedade, tornando-se indispensáveis para o 

desenvolvimento do conhecimento. 

Corroborando estes dizeres e buscando expandi-los um pouco mais através das 

experiências oportunizadas por esta pesquisa, conjecturo que a epistemologia afroquilombola, 

fundada no paradigma da ancestralidade, comporta técnicas, atitudes e precauções 

metodológicas para cultivo de uma vida em conexão com as demais vidas na Terra, situando-

se, portanto, em polaridade oposta à epistemologia do tio sam160 que, em alguma medida, 

associa-se ao holocausto da Floresta Amazônica161, ao derramamento de óleo nas praias do 

nordeste brasileiro 162 , ao rompimento das barragens de rejeitos de minério em Minas 

Gerais 163 , aos incêndios incontroláveis no Pantanal 164 e a tantos outros crimes contra a 

natureza que põem a civilização em alerta. 

                                                           
160  SANTO, Spirito. Joãozinho da Goméia chuta o balde. Disponível em 
<https://spiritosanto.wordpress.com/2014/08/30/joaozinho-da-gomeia-chuta-o-balde/>. Acesso em: 28 out 2020. 
161 Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), O Estado do Amazonas já bateu recorde, 
em 2020, no número de queimadas registradas nas últimas duas décadas, com 15.815 focos de incêndio 
detectados entre 1º de janeiro deste ano até a terceira semana de Outubro de 2020. Antes disso, conforme a série 
histórica do total de focos ativos detectados pelo satélite de referência, que reúne dados desde 1998, o recorde 
havia sido registrado em 2015, com 13.419 queimadas. Fonte: https://amazonasatual.com.br/amazonas-registra-
em-2020-o-maior-numero-de-queimadas-em-20-anos/ Acesso em 16/11/2020 
162  Desde que foi detectada pela primeira vez, no dia 30 de agosto de 2019, o derramamento de 5 mil toneladas 
de óleo atingiu 3 mil quilômetros de costa e cerca de mil localidades em nove Estados do Nordeste brasileiro e 
dois do Sudeste. A mancha de óleo se espalhou por praias e mangues da costa nordeste e já chegou a áreas 
marinhas protegidas como o Parque Nacional de Abrolhos, um dos principais bancos de corais e berços de 
biodiversidade marinha do Atlântico Sul.Todo o ecossistema marinho foi afetado de forma direta, incluindo 
peixes, tartarugas, baleias, frutos do mar, corais, aves e mamíferos aquáticos. Fonte: 
https://www.wwf.org.br/?73944/O-que-se-sabe-ate-agora-sobre-o-derramamento-de-oleo-no-Nordeste Acesso 
em 16/11/2020 
163 O rompimento da barragem B1, da Vale, na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG) deixou, ao 
menos, 270 pessoas mortas e outras onze desaparecidas. Foram 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos 
despejados. No momento da ruptura, 427 pessoas da mineradora trabalhavam no local. Segundo trecho do 
relatório da ONU, intitulado Mine Tailing Storage: Safety is no Accident. “o aniquilamento dos ecossistemas de 
água potável, vida marinha e mata ciliar eliminou recursos naturais insubstituíveis para a vida ribeirinha, para 
pesca, a agricultura e o turismo". Fonte: https://www.conectas.org/noticias/fact-sheets-o-numeros-da-tragedia-
de-brumadinho Acesso em 16/11/2020 
164Dados do Prevfogo, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos incêndios florestais do Ibama, em 2020, 



203 
 

A proposição de uma epistemologia alternativa que se move em direções 

interdisciplinares e em uma perspectiva transhistórica165 é, em sua totalidade, atribuída nesta 

pesquisa aos modos de pensar/fazer/ser do Quilombo Carrapatos da Tabatinga, os quais foram 

minimamente acessados por esta que vos fala através de um pouco mais de dez dias de 

convivência com a família de Dona Sebastiana e também através das fontes visuais, orais e 

escritas. Enquanto isso, os possíveis exageros e/ou faltas são todos de minha autoria.  

Aproveito-me disto, para convidar de antemão as próximas gerações de historiadoras, 

sociólogas, antropólogas, filósofas e pesquisadoras das ciências biológicas, exatas e da 

natureza a retomar o fio da história das comunidades e povos tradicionais (povos Indígenas, 

Quilombolas, Seringueiros, Castanheiros, Quebradeiras de coco de babaçu, Comunidades de 

Fundo de Pasto, Catadoras de mangaba, Faxinalenses, Pescadores Artesanais, Marisqueiras, 

Ribeirinhos, Varjeiros, Caiçaras, Povos de terreiro, Praieiros, Sertanejos, Jangadeiros, 

Ciganos, Pomeranos, Açorianos, Campeiros, Varzanteiros, Pantaneiros, Geraizeiros, 

Veredeiros, Caatingueiros, Retireiros do Araguaia, entre outros) cujos modos e significados, 

abundantemente potentes e complexos, têm potencial de instigar nossos professores, o 

Programa de Pós-Graduação, o Departamento, a Universidade e, por que não, a própria 

Ciência e a humanidade como um todo a reterritorializarem os seus paradigmas para a 

construção de outros mundos sobre outras chaves interpretativas.  

O meu interesse em perscrutar possíveis pistas para a decifração de uma epistemologia 

dissidente no interior do Quilombo Carrapatos da Tabatinga, e mais especificamente na 

família de Dona Sebastiana, nasceu quando passei a sentir, mais do que a entender, os modos 

de Ser, Estar, Gerar, Criar, Pensar, Lutar, Fortalecer, Cuidar e Transmitir vida daquele grupo. 

Esperava encontrar as formas de aquisição de conhecimento a partir do contexto sociocultural 

em que as reivindicações de conhecimento eram formuladas e articuladas a partir destas 

considerações. Feito isto, poderia falar de maneira sensata de uma articulação e de uma 

formulação de conhecimento não eurocêntrica. O que o manuseio das fontes revelou, porém, e 

que tento apresentar com detalhes nos próximos parágrafos, é que a potencial epistemologia 

que anima aquela comunidade tem na ancestralidade o seu principal paradigma.  

                                                                                                                                                                                     
mostram que a área queimada no Pantanal já passa de 2,3 milhões de hectares, sendo 1,2 milhão em Mato 
Grosso e mais de 1 milhão em Mato Grosso do Sul. 
Essa área de mais de 2 milhões representa quase 10 vezes o tamanho das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro 
juntas. Fonte: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/09/09/area-queimada-no-pantanal-ja-passa-de-
2-milhoes-de-hectares-tamanho-referente-a-10-vezes-as-cidades-de-sp-e-rj-juntas.ghtml Acesso em 16/11/2020 
165A transhistoricidade implica questionar os modos como se faz ciência. 
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O historiador Carlos Moore (2009) já apontava a espiritualidade como um dos mais 

importantes elementos da chamada superestrutura para a sociedade africana, “determinando 

certas vezes de maneira decisiva os rumos das mudanças econômicas” (MOORE, 2009, p. 

175). Tendo isso em vista, percorro brevemente os pressupostos filosóficos que 

substanciavam a civilização kemética no período da dinastia de Ptahhotep. Em cotejo à 

ligeira, porém significativa, amostra de como o desenvolvimento espiritual era primordial e 

dominava toda a vida daquelas sociedades, demonstro também o lugar igualmente 

privilegiado que a espiritualidade ocupa na estruturação do grupo estudado.  

Para discorrer neste capítulo sobre ancestralidade/espiritualidade enquanto paradigma 

de uma epistemologia afroquilombola, e, portanto, de outras bases para fazer ciência, retomo 

alguns episódios da trajetória de vida de Dona Sebastiana, suas filhas e netas narradas nos 

capítulos anteriores, destacando a rede de relações, o conjunto de sentimentos, 

comportamentos, vocabulário, conceitos e referências deste notável grupo. Partindo da 

reflexão da experiência histórica desses sujeitos e do pano de fundo metafísico que os 

sustentam, tento decifrar o que é a ancestralidade, como ela se manifesta e de que forma 

contribui para os movimentos da materialidade. A ancestralidade/espiritualidade, longe de ser 

uma escolha solta, aparece para mim como um elemento óbvio que sustenta aquele grupo, o 

qual encontra correspondência no óbvio que também sustentava algumas dinastias da 

antiguidade kemética, levando-me a traçar um paralelo entre estes dois mundos.  

Antes de qualquer definição do que entendo por epistemologia, parece-me ser 

importante iniciar este tópico esclarecendo que não me interessa discorrer acerca dos embates 

teóricos que postularam, sobre a episteme, uma definição positivista ou cravejada pela 

civilização grega. Para ser sincera, eu aprendi mais sobre epistemologia com o lavrador e 

pensador radicalmente livre, Nego Bispo, morador do quilombo Saco de Curtume, no Piauí, 

quando este conta os causos emblemáticos de sua comunidade, do que com os pensadores 

eruditos que fundaram a tradição francesa e britânica da epistemologia. Uma vez tributária do 

mestre quilombola, seria uma agressiva incoerência aos seus ensinamentos eu tornar esta 

escrita truncada e, portanto, inacessível para aqueles que não dominam os códigos da 

Academia. Por isso, a minha tentativa é a de versar sobre a epistemologia e os seus 

fundamentos do jeito mais simples – mas não simplista - possível. A tarefa não é das mais 

fáceis, mas quero acreditar que a tentativa já representa alguma fissura nos velhos cânones. 

Para iniciar este processo, evoco a lucidez e objetividade de Eduardo Oliveira. O 

filósofo entende que “a epistemologia é fundamental para a afirmação ou negação de um povo 
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e sua tradição, de uma cultura e sua dignidade” (2007, p. 17). Assim, a epistemologia aparece 

para mim, como fonte de produção de significados. Antes, porém, de refletir sobre o 

pensamento, é mister pensar o sujeito que pensa. Ou seja, que sujeito é este que está por trás 

da produção de significados?  

Thomas Kuhn já dizia em 1989 que “o que um homem vê depende tanto daquilo que 

ele olha, como daquilo que sua experiência visual conceitual prévia o ensinou a ver” (KUHN, 

1989, p. 146). Sabemos que o sujeito de conhecimento do século XIX é o homem branco 

eurocêntrico que se supõe universal. Sabemos também que a trajetória que sustenta o seu 

olhar consiste em um regime único de referência, a trajetória supremacista branca. Dessa 

forma, as condições para o pensamento mantiveram-se unânimes, isto é, o ponto de vista 

específico deste sujeito que não se enxerga como específico, bem como a sua localização de 

poder, isto é, a branquitude, é que pensará os grupos plurais e multifacetados, cujas marcações 

sociais, vivências e singularidades ele não pode alcançar pela mera indução ou dedução. Ao 

fazê-lo, portanto, incorre majoritariamente a estereótipos que engessam e folclorizam os 

significados, a cultura e os sujeitos enquadrados na episteme única. 

Entendo cultura aqui pela definição de Oliveira: “A cultura é o relacionamento das 

singularidades no plano de imanência concomitante aos valores produzidos no plano da 

transcendência” (2005, p. 02). Para ele, a imanência é o plano da ação, e o plano da 

transcendência é o lugar do conceito. Trocando em miúdos, a cultura, nestes termos, diz 

respeito às idiossincrasias e os movimentos advindos dela na materialidade, assim como em 

todo o universo invisível. Esse universo invisível, nos termos do autor, refere-se à vibração de 

onde tudo se origina. Essa vibração é encontrada no interior de toda matéria, a qual a ciência 

já comprovou não ser formada apenas de um bloco sólido, mas por um bloco sólido composto 

por vibração, átomos e subatomos. 

Em linhas gerais, uma epistemologia que interpreta o regime de significados de outra 

realidade a partir da sua própria localização de poder, do seu próprio território e da sua 

própria cultura se torna uma estratégia de dominação da branquitude, a qual, fechada nos seus 

próprios arquivos, não poderá representá-la de outro jeito senão pela egosfera ou autoimagem, 

garantindo a imunidade do seu próprio self.  

 

Qualquer ideia, conceito ou teoria por mais “neutro” que se afirme ser, constitui o 
produto de uma matriz cultural e histórica particular. Como tal, é portador de 
pressupostos culturais específicos, frequentemente de natureza metafísica. Assim, 
abraçar uma teoria ou ideia europeia não é, como pode parecer, um inocente 
exercício acadêmico. (MAZAMA, 2009, p. 02) 
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Advém daí o cárcere mental, patrocinado também pelo epistemicídio, conceito 

cunhado pelo filósofo Mogobe Ramose, o qual pode ser definido como “(...) o assassinato das 

maneiras de conhecer e agir (...)” (RAMOSE, 2011, p. 06). Em seu texto, intitulado Sobre a 

legitimidade do estudo da filosofia africana, o autor trata do 

apagamento da contribuição dos povos africanos e do apagamento dessas produções. 

Segundo Gomes (2017, p. 81): “Há um elemento mais violento na branquidade. Ela se 

refere às históricas relações coloniais e de poder nas quais o branco define a si mesmo e ao 

outro. E isso invade todas as esferas da vida social”. A impossibilidade de que nós, enquanto 

sujeitos afropindorâmicos, reconheçamo-nos a partir da nossa própria agência engendra a 

nossa construção por denegação, a construção de si como um “Outro”, um “Não-Ser”, por ser 

antagônico àquilo que é considerado o “Mesmo”, o “Ser” (CARNEIRO, 2005). 

Sueli Carneiro em sua tese de doutoramento “A construção do Outro como Não-Ser 

como fundamento do Ser” relaciona os conceitos de Michael Foucault para versar a 

racialidade presente na ideia de “biopoder”. A partir desses cruzamentos, a intelectual 

pronuncia que o epistemicídio:  

 

É fenômeno que ocorre pelo rebaixamento da autoestima que o racismo e a 
discriminação provocam no cotidiano escolar; pela negação aos negros da 
condição de sujeitos de conhecimento, por meio da desvalorização, negação ou 
ocultamento das condições do continente africano e da diáspora africana 
ao patrimônio cultural da humanidade; pela imposição do embraquecimento cultural 
e pela produção do fracasso escolar. (CARNEIRO, 2005, p.122) 

 

Já compreendida a estratégia de dominação através da impossibilidade de 

construirmos os nossos próprios signos, de engendrar as nossas próprias epistemologias, e 

ciente também de que a nossa afirmação enquanto povo depende de tal propositura, busco 

entender quais premissas que nos fizeram aceitar a terceirização de nossa agência por tanto 

tempo. A baixa estima congênita da população preta, causada pela invisibilização de nossas 

narrativas e pelo silenciamento sistêmico de nossas histórias, desde África pré-colonial, é uma 

resposta que esboço junto a OLIVEIRA (2007), BISPO (2018), NOGUERA (2015), 

MAZAMA (2009), LARKIN (2009) e MOORE (2009).  

O despedaçamento subjetivo das populações não brancas pode ser compreendido, 

assim como a causalidade para o domínio da monoepisteme por um século inteiro. Ela 

começa a ser estremecida no Brasil, a partir da década de 1940, quando o Teatro Experimental 

do Negro (TEN) assumiu a valorização da cultura africana e afrobrasileira como parte integral 

e indissociável da luta pela igualdade racial (LARKIN, 2009). Os principais nomes desse 
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movimento incipiente são Abdias do Nascimento e Guerreiro Ramos. No entanto, é a partir da 

década de 1960 que a denúncia de uma episteme única aparecerá lado a lado da propositura de 

outras epistemes. O contexto histórico do questionamento dos paradigmas globais que 

orientam a produção de significados e, portanto, a forma de produzir ciência, posiciona-se no 

espaço-tempo dos movimentos dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, com 

destaque para as ações do movimento negro Black Power e os Panteras Negras, que chegam 

ao Brasil principalmente através de periódicos e da música (soul, jazz e rap principalmente), 

tornando-se uma referência enérgica para os grupos que vinham se organizando em torno da 

pauta racial. É este o marco inicial de um longo processo de afirmação do ser negro166 no 

Brasil, cuja consequência inevitável é a destruição do monstro hediondo do pensamento 

escravo. Para a historiadora e professora associada de Estudos Africano-Americanos na 

Universidade Temple, Filadélfia, EUA, Ama Mazama, “a afrocentricidade sustenta que a 

menos que os africanos se disponham a reexaminar o processo de sua conversão intelectual, 

que ocorre sob o disfarce de “educação formal” continuarão sendo presa fácil da supremacia 

branca” (MAZAMA, 2009, p. 02).  

Enxergar a si e ao mundo através de outras matrizes é como o nascer de um novo sol, 

ou como sair da casca do ovo, criando um mundo a partir da destruição de um velho mundo. 

Para destruir o próprio mundo em que se habita, e onde, apesar dos pesares ainda acha-se 

algum conforto, a condição primeira é que se encontre algo para se apoiar, sob o risco de 

autodestruição. Pela lógica, esse apoio necessariamente precisa ser encontrado em outra 

instância que não a matéria, uma vez que ela será implodida. É assim que a ancestralidade 

como paradigma da epistemologia afroquilombola aparece. 

Começo a enxergar a ancestralidade como um potencial paradigma analítico de uma 

epistemologia afroquilombola quando entendo através das experiências vividas juntos aos 

Carrapatos da Tabatinga, que há diversas maneiras de ter razão e das múltiplas formas de 

acesso ao real (memória, experiência, afeto, percepto, discurso, etc.), é a ancestralidade que se 

mostra como ação axiomática daquele grupo. Assim, para a apreensão da ação desse povo, há 

que se extrapolar o intelecto, passando a compreender agora o coração como um órgão de 

pensamento, um órgão emotivo e um órgão intelectual (NOGUERA, 2015). Apesar disso, não 

há que prescindir do intelecto, porque ele oferece pistas úteis para a decifração dos 

                                                           
166  O poema “me gritaram negra” da compositora, coreógrafa e desenhista, expoente da arte 
afroperuanada, Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra proporciona esteticamente a experiência do “giro” 
em torno da identidade negra, disponível em letra e vídeo em: https://feminismo.org.br/me-gritaram-
negra-poema-de-victoria-santa-cruz/18468/ 
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pressupostos desta epistemologia, como os hieróglifos e os papiros nas paredes das pirâmides 

do Kemet.  

A indicação é que usemos o intelecto para enxergar através dele, ou seja, desenvolver 

a capacidade de olhar simbolicamente a vida, como fazem as babalorixás e ialorixás em 

nossos terreiros de Candomblé, Umbanda ou Quimbanda, ao invés de tomar o intelecto, e 

somente ele, como a ferramenta primordial para ser, estar e criar.  

 

4.1 – Não é (só) sobre gênero, é sobre a libertação da nossa humanidade. 

 

“A maioria da comunidade aqui da Tabatinga é mulher e criança” “Ficou só nós, 

mulher e criança”. Em diversos momentos de nossas prosas, Sandra reafirmava ser o 

Quilombo Carrapatos da Tabatinga uma comunidade gestada e ocupada majoritariamente por 

Mulheres, esta não foi uma escolha, mas uma conseqüência do massacre conduzido contra os 

Carrapatos, em Bom Sucesso, ao longo do século XX, seguido da sistemática desassistência 

do bairro da Tabatinga acrescida da marginalização de seus residentes, obrigando os homens 

sobreviventes daquele agrupamento a empregarem-se em outras cidades ou estados para 

garantirem a reprodução de suas famílias, retornando para casa de quando em quando.  

Observei que as ações dos poucos homens ativos no dia-a-dia da Comunidade (como 

foi a do finado Alequis Nascimento de Andrade, esposo de Sandra, e como tem sido a de Pai 

Tonho) são marcadas pela centralidade familiar e não necessariamente por sua condição de 

gênero, o que sugere uma parceria orgânica entre os homens e as mulheres quilombolas da 

Tabatinga.  

Se observado aquele cotidiano através das lentes da teoria feminista (seja o feminismo 

branco ou o feminismo dito negro), porém, o marcador de gênero deslocaria aqueles homens e 

mulheres negras (os) de uma centralidade familiar para um lugar de desigualdades históricas, 

assegurando que o homem negro, embora menos que o homem branco, é naturalmente dotado 

de poderes e privilégios que fazem dele um potencial opressor de mulheres167, justificando 

assim a primazia da luta em torno das desigualdades de gênero. Não é essa a realidade que 

encontro na Comunidade Carrapatos da Tabatinga, isso não quer dizer que não exista 

machismo naquele Quilombo, mas que a luta entre homens e mulheres é irrelevante diante do 

impacto da discriminação humana em torno daquelas pessoas. Por tudo isto, sinalizo que 

                                                           
167 De acordo com o sociólogo Africana Clyde Franklin II: “Os homens pretos são relativamente impotentes 
neste país, e suas tentativas de dominação, agressão e similaridades, enquanto sacrificam a sua humanidade, são 
ridículas” (p. 112) 
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nesta Comunidade o marcador de raça é anterior ao de gênero. Nessa lógica, a prática do 

machismo pelo homem negro, que por sinal é interiorizado do patriarcado branco, seriam 

debatidos e soluções apontadas sem que tais problemáticas se tornassem o cerne do 

engajamento político daquela Comunidade matrifocal, matrigestora e matripotencializadora.  

A História que vem sendo muito bem pesquisada, articulada e validada em torno das 

primeiras mulheres africanas que se organizaram na estrutura colonial, demonstra que elas 

não perderam seu lócus cultural, lutando com as ferramentas disponíveis e em equilíbrio com 

seus homens, pela liberdade e emancipação de seu povo. São elas, Dandara, Aqualtune, 

Nzinga, Zacimba Gaba, Teresa de Benguela, Maria Felipa de Oliveira, Luiza Mahim, Tia 

Simoa, entre outras. É, portanto, incongruente denominá-las feministas ou pré-feministas. Em 

paridade com as quilombolas de Carrapatos da Tabatinga, os indicadores das Histórias de vida 

dessas mulheres não apontam que para elas, elas eram oprimidas primeiramente por serem 

mulheres e depois por serem negras e/ou pobres, mas o inverso disso, quer dizer, é inconteste 

que a tragédia humana transcende a tragédia de gênero.  

A citação de Hudson-Weems em seu livro “Mulherismo Africana – Recuperando a nós 

mesmas”(2020) é o exemplo mais didático encontrado até aqui para compreendermos que na 

experiência histórica e cultural de mulheres negras / africanas / quilombolas do Continente e 

das Diásporas, a raça precede o sexismo, enquanto que a opressão de classe é causa do fator 

racial:  

 

Um observador escreveu uma vez sobre um relato de mulher Africana em uma 
situação multicultural no qual ela diz que: a muitos metros de distância, sua raça foi 
notada; quando ela se aproximou a sua classe foi notada, mas apenas quando ela 
entrou pela porta, que o seu sexo foi identificado. (HUDSON-WEEMS, 2020, p. 
52).  
 

A presença de mulheres como Mãe Sebastiana e Sandra no Quilombo Carrapatos da 

Tabatinga enquanto mulheres que gestam a potência da sua Comunidade, engajadas também 

no impedimento de todas as formas de subjugação feminina, mas como parte do processo da 

luta pela libertação do povo negro/africano/quilombola, me aproximam do paradigma 

Mulherista Africana. A centralidade familiar, ponto de partida do envolvimento dos homens 

na luta da Comunidade, fortalece a escolha teórica, enquanto que as aproximações desta 

família com aspectos da luta daquelas que foram as nossas primeiras antepassadas nesta terra, 

não me deixam dúvidas de que o Mulherismo Africana, cunhado por Clenora Hudson após 

observar as diversas manifestações naturais das mulheres do seu povo, permite definirmos 

quem somos através das nossas próprias experiências.  
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Clenora Hudson explica que o termo “mulher” é muito mais apropriado do que o 

“feminino” (feminismo), isto porque qualquer membro do reino vegetal ou animal pode ser 

uma “fêmea”, enquanto que para ser considerada uma mulher é preciso que a fêmea pertença 

à raça humana. Esta terminologia derivada da palavra mulher passa a ser a mais adequada 

para nos referirmos a nós mesmas, inclusive como modo de evidenciar a nossa humanidade. 

O termo Africana, por sua vez, revela a afinidade da professora afro-americana com a 

proposta apresentada por Cheikh Anta Diop em torno da unidade dos povos Africanos no 

continente e de suas diásporas, assim, o termo faz alusão a nossa unidade cultural, situando-

se, portanto, em uma perspectiva afrocêntrica que defende não ser possível falar na 

emancipação de Claudias sem a emancipação de Amarildos.  

  

4.2 “Quem não tem eco, nem sabe que já deixou de existir”. 
 

Sagrado é a escuta de nós mesm[a]s,   

[da ancestralidade] que nos habita.   

(Sobonfu Somé) 

 

Para darmos os primeiros passos rumo à compreensão hermética da Ancestralidade 

enquanto o elemento óbvio que estrutura o Quilombo Carrapatos da Tabatinga, servindo aqui 

também como o paradigma primordial para a aposta de uma epistemologia afroquilombola, 

atendo o chamado de Glória Anzaldua168, e partilho uma experiência pessoal:  

A minha motivação e leitura de mundo sustenta-se no pressuposto de que nos criamos 

nesta existência a partir dos referenciais que encontramos pelos mundos da vida, assim como 

daqueles que não nos foram apresentados, mas que inventamos pela necessidade. Quando 

tomamos um agente como o espelho e o farol de um estágio da vida, os nossos estímulos são 

movimentados a partir de uma característica desse agente que admiramos e reverenciamos.  

Uma das experiências mais vívidas da minha memória no período da infância se situa 

aproximadamente no ano de 1996, quando, por volta dos cinco anos de idade, eu brincava de 

                                                           
168 Joguem fora a abstração e o 
aprendizado acadêmico, as regras, o 
mapa e o compasso. Sintam seu 
caminho sem anteparos. Para 
alcançar mais pessoas, deve-se 
evocar as realidades pessoais e 
sociais — não através da retórica, 
mas com sangue, pus e suor. (GLORIA ANZALDUA, 2000, p.235) 
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escolinha com minha irmã mais velha, que, há época, deveria contar com seus oito para nove 

anos de idade. Ela escrevia com giz colorido em um pequeno quadro-verde, que tínhamos em 

casa, algumas frases que achava em um grande livro didático colorido e muito ilustrado, e eu, 

ainda sem saber ler ou escrever, via naquela pessoa tão inteligente tudo o que eu queria ser. 

Desejava ardentemente pegar aquele livro e, como ela, ler as historinhas que nele continha 

para outras pessoas. Essa vontade voraz me levava a folhear o livro didático todos os dias, 

imaginando histórias através do estímulo de suas figuras e imagens, até que um dia, brincando 

com o já íntimo livro, eu passei a unir as sílabas e formar palavras. Essa lembrança me revela 

que as nossas referencias são o que nos geram vontades, e essas vontades são o que impedem 

de ficarmos onde nos colocaram. Isto é, para os padrões da sociedade do final do século 

passado, era extraordinário que uma criança aprendesse a ler e a escrever dentro de sua casa 

aos cinco anos de idade, da mesma forma que para a sociedade deste século XXI ainda é 

inusual ver uma cria da favela se formar em Medicina. Mesmo sem conhecer tantas mulheres 

negras periféricas formadas em Medicina, posso afirmar com convicção que todas as 

mulheres negras que fazem parte do meu círculo pessoal e atingiram, em algum nível, o 

sucesso profissional, tinham como referência uma mulher preta fenotipicamente semelhante a 

ela. 

Referência e Ancestralidade são conceitos que se parecem e, por vezes, misturam-se, 

mas não são as mesmas coisas. Toda Ancestralidade é uma Referência, mas nem toda 

Referência é Ancestralidade. Toda Referência excita desejos e vontades. Até aqui nenhuma 

novidade. A filosofia já expressou muito bem que o homem precisa de um referencial para 

florescer e germinar. No que toca à população negra, porém, é preciso pensar essa referência 

aliada à representatividade. Quando juntas, pode-se compreendê-las como o instrumento 

axiomático da manifestação de futuro no presente desta população.  

Não podemos mais compreender por ancestralidade a relação de laços consangüíneos, 

de fato, ela é empregada aqui como uma categoria analítica. Assim, é uma peça central para 

compreender a epistemologia afroquilombola que interpreta o seu próprio regime de 

significados a partir do território que produz seus signos de cultura. Oliveira afirma que a 

ancestralidade “arregimenta todos os princípios e valores caros aos povos de santo na 

dimensão civilizatória africana” (2007, p. 03) e torna-se, posteriormente, no signo da 

resistência afrodescendente. 
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Foto 35: Sandra em visita aos povos e comunidades do Cerrado de Minas Gerais. Arquivo pessoal da família. 
 

A “filosofia da ancestralidade” conceituada por Oliveira se constitui no seguinte 

axioma: “as regras morais e os princípio éticos que norteiam as sociedades negro-africanas 

são artefatos dos antepassados”. Esta filosofia da ancestralidade não seria exclusividade das 

populações negras. Ela pode ser encontrada em qualquer parte do planeta, contudo, é uma 

epistemologia que nasce do movimento, da vibração, do acontecimento, portanto de povos 

que Nego Bispo denomina como sendo “povos da circularidade”, cuja produção de abstração 

não está descolada das emoções, da maneira como sente tudo ao seu entorno.  

Sustento através deste axioma que a orientação ou “sulização” das nossas existências a 

partir da conduta ética dos nossos antepassados é o que faz da ancestralidade uma eticidade.  

 

Eu diria que a ética é a condição para a epistemologia e que a epistemologia é o 
veículo mais refinado por onde flui a ética. A epistemologia tem um vínculo com a 
ética, uma vez que os signos e os seus significados estão em uma relação umbilical 
com os valores e princípios que regem um conjunto de significados e sentidos. 
(OLIVEIRA,2007, p. 01) 

 

Esta eticidade traz em si o potencial de desmantelar o epistemicídio quando passamos 

a internalizar regras morais e os princípios éticos ancestres em um movimento tripartite de 

pensar/fazer/sendo. Assim, aqueles destroços existenciais provocados por acontecimentos 

traumáticos em uma sociedade antiafricana e antinegra produtora do desgosto com relação à 
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vida, é transmutado porque mentalmente mudamos a direção da nossa flecha temporal. A 

observância e o cultivo desses valores, bem como a transmissão dos 

mesmos não só pelas palavras, mas também pela exemplaridade, constituem, portanto, o cerne 

que estrutura a narrativa em questão. 

Destarte, a ancestralidade como uma eticidade erige um tempo circular, que é também 

o tempo da capoeira, do samba, dos batuques, do congado, da gira dos terreiros de umbanda e 

candomblé. Um tempo que se processa rodando, um tempo que é gestado por corpos que 

desejam, entram em transe, transam, dançam, vibram, cantam, choram, vivenciam, batucam, 

gingam e é a motricidade de experiências, saberes e encantos. Esse tempo que restabelece a 

harmonia e o equilíbrio, reafricanizando a nossa subjetividade, é desenhado por Nego Bispo 

como sendo “o início, meio e início”. Para ele, “uma sociedade que põe a sua geração vó no 

asilo e a sua geração neta na creche é uma sociedade doente. O lugar da geração neta é no 

colo da sua avó, isso é início, meio e início”.  

 

Fogo!… Queimaram Palmares, 
Nasceu Canudos. 
  
Fogo!… Queimaram Canudos, 
Nasceu Caldeirões. 
  
Fogo!… Queimaram Caldeirões,  
Nasceu Pau de Colher. 
  
Fogo!… Queimaram Pau de Colher… 
E nasceram, e nasceram tantas outras comunidades que os vão cansar se 
continuarem queimando.    
  
Porque mesmo que queimam a escrita,  
Não queimarão a oralidade. 
Mesque que queimem os símbolos,  
Não queimarão os significados. 
Mesmo queimando o nosso povo 
Não queimarão a ancestralidade. 
(BISPO, Antônio. 2015, p. 43) 
 

Outro componente da ancestralidade enquanto paradigma analítico é o conceito de 

axé, que etimologicamente significa energia vital que circula em todas as coisas vivas, 

aparecendo aqui também como causa e efeito da harmonia e do equilíbrio do todo.   
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Foto 36: Dona Sebastiana em prece no centro de Bom Despacho. Arquivo pessoal de Sandra Maria da Silva 
 

Uma vez seguros nesta âncora externa à matéria, é possível renunciar a monoepisteme 

patrocinadora da promiscuidade civilizatória, e agora inteiros pode-se falar em engendrar 

modos de se conhecer e de produzir conhecimento a partir da nossa própria agência.  

 

 
Foto 37: Netas e netos de Dona Sebastiana em apresentação de dança africana na quadra de uma Escola pública 
de Bom Despacho, em comemoração ao dia da Consciência Negra. Arquivo pessoal de Sandra Maria da Silva. 
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4.3 Voltando a ser o que sempre fomos 
 

The one lives when the other guides169. 

(Provérbio egípcio – Estela Metternich) 

 

Se ao colocar a referência sobre um ser humano com apenas alguns milímetros a mais 

de bagagem já foi o suficiente para impulsionar o desenvolvimento intelectual-cognitivo de 

um sujeito, o que não podemos alcançar ao nos mirar em mulheres e homens que construíram 

uma civilização inteira, a qual perdurou por aproximadamente 35 séculos (3.500 anos), 

através de princípios éticos movidos na direção da ordem cósmica e social?  

Estou mais uma vez me referindo à civilização que nasceu às margens do Rio Nilo, a 

civilização Kemética formada por aquelas (es) que hoje nós afrobrasileiras (os) – quer seja a 

(o) negra (o), a (o) mulata (o), a (o) morena (o), a (o) parda (o), a (o) escura (o), a (o) crioula 

(o), a (o) mestiça (o), ou de qualquer outra classificação étnica 

ou gradação epidérmica, podemos chamar de ancestrais.  

A filósofa Ms.Katiúscia Ribeiro versa que o Kemet se constituiu desde o início como 

uma sociedade onde o ser humano se definia pela sua capacidade de estar em completa e total 

harmonia com a perfeição do ordenamento divino. Há que se considerar assim uma 

perspectiva holística da existência para estes povos que, diferentemente da tradição helênica 

que separava o corpo do espírito, concebiam a matéria e o espírito como partes do mesmo 

equilíbrio. Cheik Anta Diop, em Unidade Cultural Africana (2016), corrobora estas ideias 

sustentando que o continente (africano) se organiza a partir de uma perspectiva espiritual.  

 

Para os egípcios, a maneira como as coisas começaram não 
constituía assunto de um conto tradicional, mas um desafio à sua 
imaginação e compreensão do mundo. Manipulavam os símbolos 
dos seus mitos para externar sua preocupação crescente e séria com 
os principais problemas da vida – atuação de Deus como espírito e 
inteligência, a fonte do tempo e do movimento, a ordem moral e 
natural – questões metafísicas que deixaram os homens perplexos 
através da história. Sua cosmogonia é, portanto, um assunto sério, é 
mais filosófica do que imaginativa e interessada em inquirições sobre a natureza de 
um poder divino do qual estavam 
apaixonadamente cônscios (Rundle Clark, op. cit., p. 41) 
 

Antes de avançar nesses entendimentos, é crucial saber que o espiritual trazido pelas 

(os) autoras (es) quando associado à civilização kemética e sua filosofia correspondente nada 

                                                           
169“Um vive quando os outros guiam”. 
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tem de teológico ou religioso, uma vez que esta associação é exclusividade das mentalidades 

judaico-cristã.  

No curso de Filosofia africana, ministrado por Katiúscia, ela refere-se ao Kemet 

enquanto raiz do conhecimento ontológico e cosmológico de uma ética de responsabilidade 

individual para um projeto integral de sustentabilidade humana e social com a natureza do 

mundo. Em linhas gerais, o que é caro para o pensamento que tenho tentado desenvolver junto 

à comunidade Carrapatos da Tabatinga e o prestigioso referencial teórico aqui reunido é que o 

legado de nossos ancestrais da antiguidade kemética, constituídos como um autêntico 

conjunto de exercícios espirituais se embaraçam ao legado dos nossos ancestrais da 

contemporaneidade. 

Quando a comunidade do quilombo Carrapatos da Tabatinga enfrenta um conflito 

interno, por exemplo, na grande maioria das vezes é reivindicado um código ancestral, uma 

lembrança mítica que informa ou auxilia na resolução a ser adotada. Quando um membro da 

comunidade apresenta enfermidades, os primeiros cuidados que chegam é do mato, na forma 

de plantas e ervas que são colhidos, cantados e encantados pelas nossas mais velhas que 

sabem ler o céu, o mato, as águas e o canto dos pássaros. Como benzedeira, Mãe Tiana 

compartilhou algumas de suas receitas para 

problemas como: 

 

- Pereba: sabão gentil. Lambedor feito de banana, erva-de-Santa-Maria e mel; 

Qualquer tipo de ferida: babosa. Colocar no feijão todos os dias: rama de mandioca-brava 

(colher as folhas); ovo de galinha-caipira; beterraba; banana-ouro verde. Torra tudo e faz um 

pó fininho. 

- Qualquer tipo de infecção (como complementar ao tratamento médico): banho de sangue de 

tatu-galinha; 

- “Dores nas juntas”: tomar banho de casca de barbatimão com erva de Santa-Maria; 

- Como auxiliar na pneumonia em bebês: ferver uma lata de querosene com água e três 

punhados de sal grosso e colocar embaixo do berço; 

 

Além disso, a tendência quase sempre é a de colocar a harmonia e a conciliação do 

grupo como critério acima de outros para definir os conflitos, valorizando o universo 

comunitário em detrimento da pessoa. Cuidar do equilíbrio da comunidade, como um 
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princípio ético, era também um dos pilares pregados por Ptahhotep, o grande vizir170do faraó 

Djedkare Isesi171, durante a quinta dinastia do Kemet (com início no final do século XXV a.C 

e fim no início do século XXIV a.C).  

 

     
Imagem 1: busto de Ptahhotep 
Imagem 2: imagem de Ptahhotep em hieróglifo. 
 

O texto mais antigo na história da filosofia é atribuído a ele: “Os Ensinamentos de 

Ptahhotep”, os quais encontram-se registrados de forma completa no Papiro Prisse, assim 

designado por ter como descobridor o 

egiptólogo francês Émile Prisse d'Avennes, que o recuperou em uma necrópole tebana 

noséculo XIX (CAMERA, 2011, p.77). O papiro original encontra-se na Biblioteca Nacional 

da França. Neste texto, Ptahhotep ensina as máximas dos bons comportamentos de um 

administrador público para seu filho (CUNHA JR, 2020). A conduta ética eternizada nesses 

papiros, os quais versam sobre o silêncio, o tempo, a veracidade, o poder e etc., são 

elaboradas segundo os preceitos de Maat.  

Estudiosos dedicados à arqueologia e filosofia do Egito Antigo, muitos destes 

vinculados a importantes laboratórios de africologia e egiptologia sediados em Universidades 

                                                           
170O vizir era ministro e conselheiro do monarca. Os vizires foram pessoas de elevada cultura e ocupavam muitas 
funções na administração pública. 
171 O significado do nome deste Faraó é “estável é a potência criadora da luz divina”, para os antigos egípcios o 
faraó, enquanto investidura, ou seja, o que ele representa como figura sagrada, era um representante da Maat.  



 

brasileiras172 , têm nos brindado com pesquisas e traduções dos textos das pirâmides do 

Kemet, revelando os elementos básicos que compunham

tempo e espaço, ou seja, as suas cosmogonias. M

através destes estudos que

fulcral a presença de um princípio que pudesse servir como elo de interdependência entre os 

dois mundos, garantindo a renovação dos ciclos de existência dos faraós, mas também dos 

homens comuns. Esse princípio era 

Maat
os aspectos
desde
social
 
 

Imagem 03: Deusa Maat: tumba do faraó Seth I (1294
Imagem 04: Hieróglifo representativo da Deusa
 

Maat se encontra na gênese das filosofias e valores sociais de todas as sociedades 

africanas. Apenas com finalidade de possibilitar uma sutil comparação entre os princípios 

éticos que guiavam a sociedade kemética e o grupo que compõe as protagonistas desta 

dissertação, cito alguns dos sebait ou ensinamentos/instruções através do texto de Ptah

Esse documento, citado pela historiadora Gisele Marques Camara,em sua dissertação de 
                                                          
172 Chamo a atenção para o SESHAT 
Geru Maa de Africologia e Estudos Ameríndios, localizado no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ 
– IFCS. 

, têm nos brindado com pesquisas e traduções dos textos das pirâmides do 

Kemet, revelando os elementos básicos que compunham o mundo terreno e celeste daquele 

u seja, as suas cosmogonias. Mais do que isto, agora,

estudos que, para os egípcios do terceiro milênio, antes 

fulcral a presença de um princípio que pudesse servir como elo de interdependência entre os 

dois mundos, garantindo a renovação dos ciclos de existência dos faraós, mas também dos 

homens comuns. Esse princípio era Maat.  

Maat é a concepção egípcia de ordenação e da relação que
aspectos da existência, semelhante à noção ocidental 

desde os elementos da natureza (o mundo dos deuses) até
social da humanidade. (ALLEN, James, 1998, p. 26) 

    
: tumba do faraó Seth I (1294-1279 a.C.), Vale dos Reis 

Imagem 04: Hieróglifo representativo da DeusaMaat. 

se encontra na gênese das filosofias e valores sociais de todas as sociedades 

africanas. Apenas com finalidade de possibilitar uma sutil comparação entre os princípios 

éticos que guiavam a sociedade kemética e o grupo que compõe as protagonistas desta 

sertação, cito alguns dos sebait ou ensinamentos/instruções através do texto de Ptah

Esse documento, citado pela historiadora Gisele Marques Camara,em sua dissertação de 
                   

Chamo a atenção para o SESHAT – Laboratório de Egiptologia do Museu Nacional / UFRJ, e o 
de Africologia e Estudos Ameríndios, localizado no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ 
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, têm nos brindado com pesquisas e traduções dos textos das pirâmides do 

o mundo terreno e celeste daquele 

agora, passamos, a saber, 

antes da era comum, era 

fulcral a presença de um princípio que pudesse servir como elo de interdependência entre os 

dois mundos, garantindo a renovação dos ciclos de existência dos faraós, mas também dos 

que evidencia e governa todos 
 de lei natural. Estende-se 

até o comportamento moral e 

 

se encontra na gênese das filosofias e valores sociais de todas as sociedades 

africanas. Apenas com finalidade de possibilitar uma sutil comparação entre os princípios 

éticos que guiavam a sociedade kemética e o grupo que compõe as protagonistas desta 

sertação, cito alguns dos sebait ou ensinamentos/instruções através do texto de Ptah-hotep. 

Esse documento, citado pela historiadora Gisele Marques Camara,em sua dissertação de 

Laboratório de Egiptologia do Museu Nacional / UFRJ, e o Laboratório 
de Africologia e Estudos Ameríndios, localizado no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ 
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mestrado“Maat: o princípio ordenador do corpo egípcio – uma reflexão sobre os princípios 

encerrados pela deusa no Reino antigo (2686-2181 a.C) e ao Reino Médio (2055-1650 a.C)” 

impulsiona as minhas reflexões a partir da conduta do que era considerado um indivíduo 

virtuoso naquela sociedade, a saber, “aquele que se harmoniza com Maat”.  

Por estes termos, ficamos sabendo que o cultivo de valores sociais pelos egípcios 

espelhava as atribuições associadas à deusa ordenadora do universo criado. Além de ser a 

condição necessária para a criação e continuidade do cosmos, Maat servia de esteio para a 

estruturação política e social daquela cultura. A deusa Maat é representada por uma jovem 

mulher negra que exibe uma pena em sua cabeça. Ela é filha de Rá, o Deus Sol, e esposa de 

Toth. Encerrava em si os atributos de verdade/justiça/ordem/equilíbrio. 

Reproduzo abaixo os sebaits de Ptah-hotep, traduzidos por Emanuel Araújo em 

“Escrito para a eternidade – literatura 

no Egito faraônico”. 

 

Dá o exemplo, não cometa faltas, faze com que a justiça 
(Maat) permaneça firme, e teus filhos viverão. 
(Máximas de Ptah-hotep apud Emanuel Araújo, op. cit., 399) [grifo meu] 
 
Se o bom exemplo for dado por aquele que dirige, este será 
conhecido pela eternidade-neheh e sua sapiência perdurará pela 
eternidade-djet. (...) O sábio é conhecido por sua sapiência, o 
grande pelas boas ações. Seu coração concorda com a sua língua, 
seus lábios são francos quando ele fala, seus olhos vêem, seus 
ouvidos têm prazer em ouvir o que é bom para o seu filho, e agindo 
com retidão (Maat) está livre da mentira. (Máximas de Ptah-hotep apud 
Emanuel Araújo, op. cit., 254) [grifos meus] 
 
A majestade desse deus (o faraó) ordenou: “Ensina-lhe o que 
se disse no passado, (para que) se torne um modelo aos filhos dos 
magistrados. Que o discernimento entre nele, assim como o 
equilíbrio (Maat). Fala a ele pois ninguém nasce sábio. (Máximas de Ptah-
hotep apud Emanuel Araújo, op. cit., 399) [grifos meus] 
 
 

Verdade/justiça/ordem/equilíbrio aparecem nesses ensinamentos e reiteradamente em 

tantos outros acessados pelos estudiosos como um alerta para honrar o compromisso travado 

por cada indivíduo daquela sociedade em renovar e manter diariamente a ordem e a justiça no 

mundo natural e no espiritual. Manter uma conduta reta e proba, espelhada nos princípios 

éticos da representante suprema da ordem divina na Terra, é, ao mesmo tempo, um culto à sua 

existência e a garantia do equilíbrio vital do todo. 
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Observo que as palavras “modelo” e “exemplo” aparecem com bastante frequência 

nos documentos, e, partindo da premissa de que naquela sociedade “a vibração é o que 

açabarca toda a extensão do movimento e toda criação contextual” (OLIVERA, 2007, p. 04), 

compreendo que para eles tanto as ações emanavam uma vibração, como as palavras, os 

pensamentos e o próprio silêncio. Portanto, a convocatória para mimetização de Maat invoca 

com rigor a responsabilização dos sujeitos para cada uma dessas ações ou inações, 

entendendo que a vibração nunca está impune, ela sempre repercutirá no todo. A 

interdependência e a inseparabilidade são, assim, conceitos caros para uma compreensão mais 

profunda desses sebaits. 

Em suma, tanto em meados de 2500 antes da era comum, quanto nos anos 2000 depois 

da era comum, o exercício espiritual tem se mostrado mais capaz de instrumentalizar uma 

existência justa em equilíbrio com tudo o que tem vida, do que o exercício intelectual, o 

exercício moral e o exercício do pensamento isoladamente. Para Renato Noguera (2015), isso 

acontece porque “o intelectual não fornece toda a dimensão de modificação e transfiguração 

de um modo de vida” (2015, p.03), o mesmo procede com a moral, concepção que 

“nitidamente parece com o código de conduta ou conjunto de regras” (Ibid). Com relação ao 

pensamento, a noção que o termo nos dá é ainda menos inexata “à medida que parece excluir 

caráter, imaginação, sensibilidade e vontade” (Ibid). 

Diferentemente dos instrumentos cartesianos de produção do intelecto, a 

ancestralidade enquanto paradigma de uma epistemologia afroquilombola influencia um 

universo mais amplo da existência e das forças físicas e metafísicas através do poder de 

criação do ontem, do hoje e do amanhã. Isso acontece quando as gerações mais novas 

decidem tomar como espelho e farol os guiamentos da (o) ancestre em direção ao sul 

existencial. Esse é um exercício prático do que chamo alhures de eticidade.   

A ancestralidade cria eticidades que, por sua vez, cria outra realidade material, através 

de um modo ancestre de decidir sobre as situações do presente. Somente assim é possível 

voltar a ser o que sempre fomos e o que nunca deixamos de ser, enquanto pessoas. 

Enquanto uma referência manipula os estratos de tempo presente-futuro, em que o 

sujeito do presente em sua imaginação já se concebe em um futuro onde aquele sonho passa a 

ser palpável, a ancestralidade complexifica as dobras de tempo. A partir de estímulos 

acessados no presente, ela leva o sujeito a viajar até o passado e através dos feitos mais 

grandiosos, os quais também são associados aos seus mais velhos, desenvolvendo a 

admiração, o orgulho, a honradez, a nobreza e o pertencimento para voltar ao presente 
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sabendo que já é tudo aquilo que busca ser, e, portanto, a criação do futuro se ancora no 

passado para criar no futuro o que sabe que já é no presente. Como Exu, que matou 

um pássaro ontem, com a pedra que jogou hoje. 

Em outras palavras, a ancestralidade enquanto uma categoria viajante nos estratos de 

tempo funda a autoestima civilizatória com capacidade de resolver a causa da nossa miséria 

enquanto povo afrobrasileiro, o qual teve um corte em sua ancestralidade desde o 

descarrilamento existencial promovido pela colonização.  

Molefe Kete Asante assegurava que o “africano encontra-se nesta condição atual de 

Maafa 173  porque não manifesta devidamente a sua tradição/memória ancestral africana" 

(2014, p.117). Por tudo isso, passamos a compreender que esta miséria, enquanto povo 

afrobrasileiro, não está no plano material, mas no plano psicológico, moral e espiritual. Para 

ser mais didática a este respeito, reproduzo a frase de um velho cumba que dizia que “uma 

ideia distorcida mata mais que bala de fogo”. O menticídio ativo na grande maioria dos 119 

milhões de negras e negros da diáspora brasileira, muitos ainda subjulgados em 

semiescravidão física e espiritual, espoliados na matéria e no íntimo do seu ser, materializam 

esses dizeres.    

A superação da condição de degradação imposta pelos poderes ocidentais encontra 

finalmente meios de ser desmantelada através da ancestralidade pensada enquanto categoria 

transhistórica, a qual, ao curar o presente, cura também o passado e o futuro, promovendo a 

reconfiguração ontológica, ou nos termos do professor Jayro Pereira de Jesus (2015), a 

reontologização do Ser. 

 

                                                           
173Por maafa, entende-se o processo contínuo e constante de desintegração, negação e anulação da humanidade 
dos africanos continentais e da diaspora africana. O uso do termo maafa foi introduzido pela primeira vez, por 
uma perspectiva africana, pela intelectual Marimba Ani em seu livro Let the Circle Be Unbroken: The 
Implications of African Spirituality in the Diaspora (1998). 
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Foto 38: Neto de Dona Sebastiana trajado para a apresentação do Massambique de São Benedito, em Bom 
Despacho. Arquivo pessoal de Sandra Maria da Silva 
Foto 39: Maria da Graça Epifânio (Nem), filha mais nova de Dona Sebastiana.  
 

Isto só é possível, no entanto, após a valorização e a incorporação dos nossos próprios 

mitos. Endossando os dizeres de Oliveira, “o mito não é a representação do mundo, mas a 

apresentação da physis” (OLIVEIRA, 2007, p. 04). Soma-se a isto, o caráter identitário como 

um ponto de partida primordial para pensar e produzir a mudança radical da polarização em 

que nós, sujeitos afropindorâmicos, nos encontramos. Ao pensar identidades, não a insiro 

como fundamentação epistemológica eurocentrada, mas ancestral e africana. Isso quer dizer 

que a ancestralidade cria identidades na perspectiva ética, de afirmação para aquele que é 

negado sistematicamente.  

Nos remanescentes de quilombo dos nossos tempos, a figura da anciã ou do ancião 

aparece como elemento óbvio que estrutura as comunidades. Isso foi observado no dia a dia 

do quilombo Carrapatos da Tabatinga, território sócio-político das protagonistas deste estudo, 

assim como no Quilombo Tabuleiro da Vitória e no quilombo Kaonge, onde passei 

rapidamente e tive o privilégio de boas conversas com suas lideranças, assim como em outros 

tantos quilombos e agrupamentos quilombolas acessados através de material teórico 

produzido por competentes pesquisadoras (es) quilombolas ou estudiosas de quilombos. 

Assim, a (o) ancestral, figura que inspira grande respeito, é o sol dessas comunidade.  
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Foto 40: Dona Sebastiana e seu neto trajados para apresentação da Festa de São Benedito, em Bom Despacho. 
Arquivo pessoal de Lázaro Antônio Felipe.  
 

Se um jovem quilombola tem dúvidas de suas próprias condutas sobre o cotidiano, 

basta perguntar o que a matriarca / anciã (o) / ancestral faria naquela situação para ter um 

direcionamento. A manutenção das tradições depende desse retorno à consciência ancestral, 

exercitando tanto nas situações micro, como no contexto macro, o tempo circular: o Início, 

Meio e Início. 

O ethos fundante, nesse ínterim, informa que o jovem quilombola é também um 

ancestral reencarnado que precisa acordar todos os dias recobrando o seu sentido ancestral de 

existência. Sendo assim, torna-se extremamente irresponsável e perigoso para a manutenção 

da existência do grupo esperar pela velhice para alinhar a sua postura e conduta aos princípios 

éticos da comunidade. 

Em alusão às reflexões versadas no capítulo anterior, aqui fica expresso que honrar a 

nossa ancestralidade não é uma hashtag ou uma mera lembrança. As ações do sujeito em 

paridade com os princípios ancestres promovem um culto ao mais velho, ao mesmo tempo em 

que fazem dele um ancestral.  

É esta a principal forma de aquisição e transmissão do conhecimento, bem como o 

meio pelo qual o conhecimento se processa na família de Dona Sebastiana, e, por extensão, no 
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quilombo Carrapatos da Tabatinga. Se levada às últimas instâncias, esse modo de se 

relacionar com a vida e com todas as formas vivas torna possível a erradicação de práticas que 

levam alguns homens a colocarem a humanidade na contramão da natureza.  

A restituição do sentido de existência de si, através do espelho ancestral, está 

inextricavelmente envolto na espiritualidade. Já vimos quem em Kemet o poder político e 

espiritual eram igualmente fundamentais para a condução dos assuntos de Estado. Na família 

de Dona Sebastiana, é igualmente perceptível a espiritualidade açabarcando qualquer ação em 

quaisquer âmbitos da vida. Da decisão de romper com o ciclo de violências em Bom Sucesso 

até a passagem do bastão da luta política para Sandra no início deste século, é possível sugerir 

que, em paralelo a um conjunto de estímulos emocionais (como a raiva, a indignação e a 

revolta), a espiritualidade está presente na atuação destas mulheres, e depende-se dela pra que 

seja implementada qualquer ação em quaisquer âmbitos de suas vidas 

Vale lembrar que a mediunidade como traço singular do Quilombo Carrapatos da 

Tabatinga não pode ser tomada como regra para outros quilombos. A unidade do espírito com 

a matéria, tal como vimos em Kemet, é um pressuposto africano e, quando se tem noção 

disso, não importa a religião cultuada ou o desenvolvimento mediúnico das (os) ancestres, 

porque o aparelho pelo qual acontece a comunicação entre o sujeito e o espírito é o coração. 

Logo, prescinde-se da religiosidade ou da mediunidade para fabricar uma comunicação direta 

com o espírito. Segundo os povos da antiguidade kemética, essa unidade se daria de modo 

natural, sendo o coração mais leve do que a pena de um avestruz174. Sobre a defesa do coração 

como a morada do espírito, desmembrarei com mais detalhes abaixo, revisitando alguns 

episódios da trajetória de vida das minhas interlocutoras. 

Relembro dois movimentos da trajetória de Dona Sebastiana, em que é possível notar 

a ação da espiritualidade com proeminência. O encontro com os Negros da Costa é o primeiro 

deles. Como já apontado no capítulo três desta pesquisa, chegar em Bom Despacho sob a 

proteção (até certo ponto) de uma família poderosa poderia significar o encurtamento do 

caminho para a mobilidade social, mas a escolha em estabelecer residência em um bairro 

incipiente, ocupado majoritariamente por pessoas negras com trajetória semelhante a dela 

sinaliza uma escolha pensada pela via cardíaca, ou um pensamento cardiografado 

(NOGUERA, 2015).  

Através da confluência criada entre estes dois grupos, nascerão os significados que 

encerram o que estou chamando de uma epistemologia afroquilombola. Um destes 
                                                           
174 Discorro com mais profundidade sobre o coração a partir da medida de uma pena de avestruz nas próximas 
páginas, quando versarei sobre o termo, o conceito e a Deusa Maat.  
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significados é o comunitarismo, o qual pode ser visto quando Dona Sebastiana expressa a 

sensação de “segurança” ao se instalar na Tabatinga. Estar entre pessoas que não guardavam 

qualquer laço consanguíneo, mas muitas afinidades era o sinônimo para abundância, após 

experiências de grandes faltas. 

Pode ser observado também quando Sandra afirma que preferia viver naqueles tempos 

em que a Tabatinga era exclusivamente um núcleo de pretos ignorantes, em que não havia 

instalação de energia elétrica, o chão era de terra batida e a paisagem era formada mais pelo 

mato do que por construções, e “todos andavam livremente dentro do terreno, passavam 

dentro da casa de um, dentro da casa de outro, gritavam aqui e o outro ouvia ali” (informação 

verbal).  

Ao refletir sobre a relação do estado brasileiro com os quilombolas cujas práticas são 

praticas são baseadas na oralidade e na vinculação dos territórios ao cultivo, Nego Bispo, 

potencializa a percepção de Sandra: “a terra não nos pertencia, nós é que pertencíamos à terra. 

Não dizíamos “aquela terra é minha” e, sim, “nós somos daquela terra”. Esse comunitarismo é 

semelhante ao comunalismo citado por Moore, onde o total estranhamento do termo e do 

exercício da propriedade privada aproximam a experiência deste grupo com as tradições do 

continente-mãe. 

 

África conservou 
outra concepção sobre propriedade de recursos. Nesse continente 
predominava o comunalismo e a posse da terra era coletiva. Tal 
concepção era arraigada nessas sociedades de modo que a terra – 
unidade capaz de proporcionar subsistência ou excedentes convertidos em lucro – 
pertencia não somente ao grupo de contemporâ- 
neos que a compartilhava, como também àqueles que já se foram, 
seus ancestrais, e àqueles que ainda viriam, seus descendentes. Isso 
mantinha a noção de que o pertencimento da terra era coletivo,sendo os que a 
usufruem meros guardiões temporários (MOORE, 2007, p. 176) 

 

Um segundo movimento onde a espiritualidade está na dianteira dos acontecimentos é 

no jogo das facções onde Sebastiana mergulha profundamente em águas turvas, tendo a sua fé 

e a sua comunidade como o único escudo de proteção. Creio não ser necessário elucidar os 

riscos disponíveis no ambiente político das facções nas décadas de 80/90 para uma mulher, 

negra, quilombola, macumbeira, congadeira, desprovida de bens, periférica, semianalfabeta e 

forasteira pressionando o poder público para o cumprimento de suas obrigações básicas. 

Colocar-se naquela sociedade através de tal postura, até então, inaugural e disruptiva, como 

citado no capítulo três, trouxeram àquelas mulheres a pecha de “atrevidas”, termo este 

ressignificado e acolhido por elas mesmas para representar a vontade de vida – que também é 
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a recusa à morte - que desestabilizava o poder tirânico. O “atrevimento” é mais um conjunto 

de signos que compõe a epistemologia afroquilombola. 

 

 
Foto 41: Sandra Maria da Silva discursando na abertura do evento #OcupaPolítica2018. Arquivo pessoal da 
própria. 
 

 
Foto 42: Sandra e companheiras quilombolas da CONAQ na Marcha das Margaridas em Brasília, em 2019. 
Arquivo pessoal de Sandra Maria da Silva. 
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Foto 43: Sandra e companheiras/os quilombolas comemorando a vitória da validade do decreto 4.887/2003 pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) após 30 anos de embargos. 
 

O atrevimento agora ressignificado e invocado pode ser visto como um dos 

instrumentos de defesa contra as políticas de separação, divisão e dissidência. É preciso 

mesmo ser muito atrevida para peitar latifundiários, empresários, especuladores, a “justiça” 

brasileira, o projeto de genocídio, a morosidade do Estado, o próprio governo e, 

consequentemente, peitar as mentalidades arcaicas que vem com eles a galope.  

Naturalmente, esse “atrevimento” não é um imperativo entre todas (os) quilombolas. 

A morosidade do Estado em conluio com a justiça brasileira, expressa, por exemplo, na 

demora de trinta anos para validar o decreto 4.887/2003, ocasionou na dissidência de muitas 

(os) companheiras (os) de luta. Sandra comenta que já perdeu as contas de quantos colegas 

abandonaram o barco por compreenderem que o mesmo estava furado: “nosso povo tá 

morrendo tudo, e a gente esperando” (informação verbal).  

 
Aqui, na comunidade somos unido e tudo mas o povo cansou, o povo não acredita 
mais, o povo não acredita que nóis vai conseguir, eu não culpo eles não, porque no 
início quando a gente começou, a gente achou que ia fazer tudo certinho e ia 
conseguir e teve um homem que um dia falou “– Coitada de vocês, vocês estão 
iludida, vai levar mais de 500 anos pra regularizar as terras quilombolas e o estado 
liberar”. Ele falou isso quando nós fundamos a Federação. E ele tava certo, porque é 
uma má vontade política, não é a falta de leis, entendeu? e quando ele falou isso em 
2004, nós queríamos até bater nele e olha hoje, estamos em 2020 e Minas Gerais não 
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tem uma Comunidade titulada. (informação verbal, entrevista concedida por Sandra 
Maria Andrade a Sheila Santos, Bom Despacho, jan. 2020). 

 

O que faz o atrevimento ser incorporado por umas (uns) e não por outras (os)? Ou 

ainda, o que faz o atrevimento sobreviver a tantos ataques e tentativas de cisão? Em uma 

palavra, a firmeza e o caráter resoluto no/do coração175.  

Para avançar com este raciocínio, que entende o coração como a sede do pensamento, 

do caráter e das ações, saúdo e convido o mais velho, o professor Renato Noguera em sua 

própria explanação: “Só devemos nos assegurar de nosso próprio coração. Para isso, o 

coração não pode estar dividido. Neste sentido, pensar não pode ser separado de sentir e vice-

versa” (2015, p.8). Meditar nesta afirmação me leva a concluir que eu mesma não conseguiria 

concluir esta pesquisa se não estivesse conectada aos sentires despertados pelas vivências do 

campo empírico e pelas experiências suscitadas pelas fontes, que ora me fizeram chorar, ora 

arrancaram boas gargalhadas me levando à dúvida: é possível fazer uma História que não seja 

a história dos sentires? Para Noguera, estudioso contumaz dos papiros de Ptahhotep, o 

coração, ou o IB, é o lugar de pulsão e, por excelência, um lugar de consciência. O coração 

era considerado a “chave” para a vida após a morte, pois sobreviveria à morte e testemunharia 

a favor ou contra seu possuidor, na cerimônia de sua passagem.  

Segundo os escritos antigos, quando o coração deixa o corpo material, a força vital 

(ka) é guiada pelo deus Anúbis para o tribunal, onde se encontra o Deus Osíris. Em frente ao 

Deus, é colocado o coração da pessoa que deixou a vida terrena em um dos pratos da balança. 

Maat, Deusa da justiça, coloca sua pena de avestruz176 no outro prato. O objetivo é medir o 

peso. Se o coração for leve, uma vida após a morte será garantida, ou seja, vida eterna. Porém, 

se Ib (coração) for mais pesado do que a pena, a pessoa irá se encontrar com Ammit177 e seu 

Ib seria devorado pelo mesmo.  

 
a função do coração, ib na língua egípcia 
antiga, é o centro da cognição humana: “(...) ib constituía uma causa mental onde 

                                                           
175  Por motivos de incompatibilidade de cronograma, agravado pela pandemia da COVID-19, não tive a 
oportunidade de encontrar ou conversar com outros (as) membros do Quilombo Carrapatos da Tabatinga, 
tampouco, com aqueles (as) que por motivos variados optaram por debandar da luta. Sendo assim, as hipóteses 
aqui levantadas são provocadas pela teoria e pelas falas das minhas interlocutoras. O movimento dialético de 
fazer questões e buscar por eventuais respostas é uma ferramenta que me aproxima mais profundamente da 
compreensão do processo de subjetivação desses sujeitos históricos e da epistemologia forjada através destes 
signos e significantes. 
176O avestruz era o símbolo da criação e da luz usada pelos Deuses Shu e Amun, entretanto, ao ser usada como a 
Pena de Maat, representava a verdade, a ordem e a justiça.  
177Ammut é uma criatura que é parte de crocodilo, leão ou leopardo e hipopótamo. Ela é conhecida como o 
Devorador dos Mortos porque ela devora as almas e os corações daqueles que se acham indignos nas escalas de 
justiça de Maat. 
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pensamentos e emoções tinham origem e eram posteriormente concretizados através 
da ação 
física ou da verbalização. (CAMARA, 2011, p.83) 
 
Os Egípcios acreditavam que o coração, orgão identificado com a deusa Maat e sede 
da subjetiva humana, também deveria orientar o posicionamento ético do homem 
egípcio perante a sociedade na qual estava inserido, além do conjunto de valores, 
socioculturais que lhes eram impostos pelo meio em que vivia. Sendo assim, o 
indivíduo necessitava estar sempre em harmonia com órgão a ela associado, que 
representava a leveza proporcionada pela retidão cósmica. Maat, tratava-se de um 
princípio imutável inscrito no coração dos homens desde a criação. Opor-se a ele 
significa desarmonia, e consequentemente, caos e sofrimento. (CAMARA, 2011, p. 
99) 
 

Assim, sustento que o envolvimento com as pautas do movimento quilombola, se visto 

como um trabalho separado da vida fragiliza e aos poucos distancia o Ser do movimento, 

porque as agendas da luta não estão separadas da vida, tal como estava separado o trabalho do 

homem na indústria automobilística a partir da terceira revolução industrial. A luta é, 

portanto, um imperativo histórico que exige transformação de quem pratica e a experiencia.  

Isso não quer dizer que a (o) quilombola irá acordar e dormir respirando a luta 

quilombola, muito pelo contrário. O que tenho tentado tecer através dos sentires é que os 

cânticos, as danças, as festas, os ditos populares, os rituais de incorporação, o transe, o axé, a 

transmissão de saberes pela oralidade e pela exemplaridade, a benzeção, a cura pelas ervas, o 

toque do tambor, as festas, as comelanças, as gargalhadas, as brincadeiras, a afirmação 

estética, bem como as reuniões com o poder público, as viagens para Brasília, a participação 

em eventos da CONAQ e da N’GOLO, a participação em seminários e congressos como 

palestrante e ouvinte, a candidatura em cargos políticos, a representação em eventos 

internacionais, a participação e organização de manifestações e passeatas e tantas outras 

manifestações vivas e pujantes que compõem a rotina e a agenda das mulheres do Quilombo 

Carrapato das Tabatinga são substantivos da luta quilombola. Acontecer em sua máxima 

plenitude enquanto a vida acontece é construir a luta quilombola, interrelacionando o visível e 

o invisível.  

Essas ações se relacionam com as partes físicas e não físicas que os antigos egípcios 

acreditavam ser feito o ser humano, de modo que a conquista do equilíbrio, ou do bem-

viver178 , seria uma consequência direta da harmonia destes elementos: Força Vital (ka), 

Coração / alma (ba), Força divina (akh), Sombra (sheut), Identidade (ren). Por tudo isso, 

postulo a necessidade de compreender a epistemologia afroquilombola através do corpo, do 

                                                           
178 O bem viver aqui precisa ser entendido como o estabelecimento de um equilíbrio entre os seres da natureza e 
os seres humanos em uma sociedade complexa, composta de visível e invisível.   
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espírito, da alma, da energia e do coração. Desse modo, a condição de potência para o ato não 

estaria no espaço e no tempo, mas no entendimento do equilíbrio destes cinco elementos. 

Aprender com os povos tradicionais, os povos da circularidade, os povos da floresta, 

os povos afropindorâmicos pode significar o retorno para esse equilíbrio. Voltar a fabricar 

condições de ser, em harmonia com o todo, pois quando nos reconhecemos como parte 

integrante da natureza, não desenvolvemos comportamentos agressivos e destrutivos contra 

esta. Tal postura, chamada de cosmofilia 179 , enquanto não sair do discurso e dinamizar 

olhares, escolhas e mentalidades, criando outros territórios interpretativos, ainda estará 

comungando na tradição que tem em sua condição fundante a perspectiva totalizante, a 

linearidade e a homogeneidade. E é inadmissível que em nossos tempos os quilombos 

produzam de forma orgânica, enquanto as favelas continuam se alimentando de veneno. 

Assim, a prerrogativa da epistemologia afroquilombola é o pensar/fazer/sendo, postura 

que carrega consigo a potência de desmantelar as políticas (neo) colonizadoras que não 

atingem apenas o humano, mas diminuem as espécies de frutas, levam animais à extinção, 

tornam infértil a terra e atentam contra todas as formas da diversidade. 

Eu não poderia concluir este inconcluso trabalho sem falar do sonho, assim, tomo de 

empréstimo as palavras de Oliveira: “Sou daquelas/es que acreditam em sonhos, não para  

fugir  da  realidade.  Pelo contrário! Sonho para criar realidades!”(OLIVEIRA, 2007, p. 109). 

 

 

                                                           
179 A filosofia tem chamado de "cosmofilia" o termo que descreve nossa afinidade e relação que sentimos com a 
totalidade da Natureza e nossa experiência de nos sentirmos conectados com a harmonia e beleza do nosso 
universo. 
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Foto 44: Sandra e companheiras/o quilombola junto a então presidenta da República Dilma Roussef, segurando a 
certidão de autodefinição de uma comunidade de remanescente de quilombo. O primeiro passo de seis para a 
titulação das terras quilombolas. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

De considerações finais, nada trago. Incorporo nestas linhas um Meio que logo será 

um Início em outras paragens para depois ser Meio de novo. Isto diz da inexistência de um 

final ou de uma conclusão para estes povos de circularidades que somos. Assim, a experiência 

contracolonialista decifrada no Quilombo Carrapatos da Tabatinga através da Família de 

Dona Sebastiana tem a capacidade de viajar até o passado, reontologizando a nossa 

experiência histórica através de outras chaves interpretativas, nos ensinando a “perder a 

memória da dor” (LIMA, 2017, p. 88), ou a usar a raiva, a indignação y a revolta como o 

cimento que vai dar liga a outros mundos onde se possa brincar, folgar e cantar 

(FLORENTINO; AMANTINO, 2012, p. 273).  

O efeito, portanto, de operar dispositivos como a ancestralidade, o comunitarismo, o 

atrevimento y a circularidade para a afirmação violenta do Ser negro que há em nós não 

poderia ser outro que não o desandar das categorias sintéticas, o constrangimento do status 

quo, a ridicularização do modus operandis, a putrefação das dicotomias, a deterioração do 

pensamento cartesiano/racional/linear/dividido/catalogado/embalsamado. A reverberação de 

ser assim, simplesmente humano, sendo y pertencendo um mundo com todo o seu sangue, pus 

y suor, dentro de um corpo que já não mais teme a morte ao entrar em um supermercado180, 

essa reverberação transflui pelo ar y revitaliza toda a natureza, o cosmos y o espaço-tempo.  

A descolonização das mentalidades e das subjetividades há quase meio século berra 

aos nossos sentires para serem compreendidas como ações que vão além da resistência à 

dominação. Mas só estaremos preparados para essa conversa, de fato, quando o coração for 

admitido como órgão de consciência. Quando proclamarmos a falência dos bons costumes (e 

do cidadão de bem), y radicalmente livres pudermos desejar, entrar em transe y transar y 

dançar y vibrar y cantar y chorar y batucar y gingar y encantar as nossas próprias histórias 

afropindorâmicas a partir das nossas agências afropindorâmicas. Somente assim, poderemos 

contribuir efetivamente com os processos de descolonização.  

Quando Mãe Tiana, possuída pela raiva, pela indignação y pela revolta lembra do Seu 

                                                           
180 No dia 20 de novembro de 2020, João Alberto Silveira Freitas, um homem negro foi espancado até a morte no 
supermercado Carrefour em Porto Alegre por agentes de uma empresa de segurança contratada pelo 
supermercado, notícia completa em: < https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,homem-e-espancado-e-morto-
por-segurancas-do-carrefour-em-porto-alegre,70003521636>.  
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Lindo Aguiar humilhando seu pai após ele pedir ao patrão um lugar na sala de aula pros seus 

“criolim”, e decide naquele momento que “não vai lavar bunda do filho de ninguém” e que “o 

primeiro que for olhar, vai dar uma cacetada”, ela recusa vigorosamente o monstro hediondo 

do pensamento escravo. Entendo que as vibrações que também compõem o bloco sólido 

daquele acontecimento, formaram os primeiros fractais de experiências do presente, como o 

ingresso de Houdry de Oliveira y Cleverson Luiz Epifânio de Oliveira em cursos superiores 

na Universidade Federal de Goiás - UFG.  Tudo isso postula que apenas Somos em 

comunidade, uma comunidade ancestral. Nas palavras de Makota Valdina:  

 

Não sou eu, não é você, é algo que transcende a mim, a você. Eles estão aqui 
presente, essa minha ancestralidade que eu tenho preservada está aqui comigo. Mas, 
está aqui (no espaço), você não vê, eu não vejo, não toca, mas eles estão presente 
hoje, da mesma maneira que há séculos atrás. Eu acredito! (MAKOTA VALDINA 
PINTO, 2018, fonte oral) 
 

Quando minha jovem interlocutora reage aos episódios de racismo cotidiano em sua 

Escola, batendo no peito que ser negra é a sua maior virtude, ela está construindo para si a sua 

própria identidade tendo como espelho e farol a luta das suas mais velhas. E, como dito antes, 

se você tem Identidade, você enraíza e vira seu. Dessa forma, a assimilação já não é uma 

ameaça, porque é desmantelada todos os dias, não pelas armas do senhor do engenho, mas 

pela quilombagem, isto é, pelos nossos próprios meios que é a capacidade de reinvenções, de 

ressignificações, de reconstruções y re-existências pautadas na ancestralidade, no ntu181, a 

nossa força vital, que só é no coletivo. 

Quando do dia pra noite, Sandra precisou abrir mão do seu lugar de conforto – a 

profissão de cozinheira na cantina da UNIPAC – e mesmo com medo e insegurança assumiu o 

desafio de negociar diretamente com o poder público, representando a coordenadoria de 

mulheres da N’GOLO, todas nós alargamos o nosso campo de possibilidades, porque a 

afirmação de si é a afirmação de quem já veio, de quem está e de quem virá. Afinal, nossos 

passos vêm de longe. 

E, finalmente, quando a alegria, a teimosia, a autoestima, o prazer, a celebração, a 

esperança, a gratidão, as gargalhadas, o afeto, a amorosidade, a criatividade, o gozo, a 

serenidade, a unidade, o transe, as confluências y os sonhos nos pertencerem mais do que 

                                                           
181 NTU, segundo o professor Henrique Cunha Júnior (2010) é a força do universo, que sempre ocorre ligada à 
sua manifestação em alguma coisa existente no campo material ou do simbólico ou do espiritual, nomeados nas 
formas de muntu, kintu, hantu e kuntu. O NTU, embora não exista por si próprio, transforma tudo que existe 
com elementos tendo uma mesma natureza em comum. Tudo tem o seu NTU. O NTU não expressa a força da 
natureza em si, mas a sua existência. 
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aquelas palavras ditas antes182, somente assim, a humanidade poderá se afirmar enquanto 

civilização.  

 

 
Foto 45: Sandra e sua irmã Maria da Glória (Góia), em sua casa no Quilombo Carrapatos da Tabatinga, final de 
domingo, tomando cervejas, lembrando histórias e ouvindo músicas. Foto de Ana Carolina Araújo Fernandes.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
182 “tráfico transatlântico, mercantilização e encarceramento dos corpos negros, privação das liberdades, violação 
do corpo, genocídio cultural travestido de sincretismo religioso, proibição da língua materna, despojamento da 
herança social e cultural, criminalização de símbolos e rituais, apagamento da história, discriminação velada nas 
representações, memórias marginalizadas, passado estagnado, epistemicídio como projeto” (p.13) 
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