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RESUMO

 

A presente  comunicação  tem  como  proposta  colocar  em  discussão  um  conjunto  de

iniciativas direcionadas à montagem e estruturação de um tipo de acervo que constrasta

com a noção de patrimonialização, analisada por Luc Boltanski e Arnaud Esquerre. Trata-

se da criação dos chamados Centros de Saberes que estão em processo de criação e

estruturação em comunidades da Amazônia Brasileira referendando diferentes formas de

representação coletiva de comunidades que estão em processo de reconhecimento de

direitos étnicos. Como uma primeira forma de aproximação tais experiências podem bem

podem ser pensadas como alinhadas a uma noção “museu vivo” que invertem as formas

oficiais de representar os chamados povos e comunidades tradicionais.

Tais  iniciativas  nos  convidam  a  pensar  sobre  as  lutas  contemporâneas  pelo
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reconhecimento de direitos étnicos, problematizando elementos de análise vulgarizados

por  um  senso  comum  douto,  em  um  quarto  de  século  tomando  a  promulgação  da

Constituição Nacional de 1988 como clivagem que instituiu uma interpretação douta sobre

os chamados “povos e comunidades tradicionais”.  As relações de força instituídas em

referência  ao  domínio  das  produções  intelectuais  não  parecem  alheias,  conforme

procurarei refletir, à força de imposição do esquema de análise apregoado pelos peritos

de Estado de forma a desenhar um sistema de relações sociais do qual não se ausentam

as pressões exercidas por agentes organizados em movimentos sociais.  

  

Palavras-chave: Saberes, Povos e Comunidades Tradicionais, Direitos étnicos.

Introdução

As relações de pesquisa estabelecidas por um conjunto de pesquisadores com

grupos sociais  localizados na Amazônia Brasileira  nos permitiram ter acesso a um

conjunto de práticas e saberes cotidianos, agrícolas, ecológicos ou em referência ao

domínio  das  relações  culturais  e  religiosas  que  nos  despertaram  o  interesse  em

estabelecer  vínculos  de  pesquisa  com  agentes  sociais  que  estão  referidos  a

experiências  de  criação  de  pequenos  museus  em  comunidades  da  Amazônia

Brasileira. Com a recente aprovação do projeto de pesquisa “Centro de Ciências e

Saberes”  um  conjunto  de  pesquisadores  passou  a  acompanhar  algumas  dessas

iniciativas.  Realizado  através  de  um  convenio  entre  o  Museu  de  Astronomia  e

Ciências  Afins  (MAST),  o  Programa  de  Pós-Graduação  em  Cartografia  Social  e

Política da Amazônia da Universidade Estadual do Maranhão e de Centro de Estudos

Superiores do Trópico Úmido da Universidade Estadual do Amazonas, tal Projeto de

pesquisa reúne um conjunto de pesquisadores dispersos em instituições de ensino e

pesquisa1. 

1A difícil  tarefa de qualificar as atividades de pesquisa desse conjunto de pesquisadores mereceria um
tópico  de  discussão  à  parte.  A  relevância  de  sua  menção  nesta  nota  de  rodapé  deve-se  a  uma
problematização do nosso lugar de produção. Numa aproximação preliminar poderia considerar que se trata
de uma dispersão de pesquisadores,  com formações acadêmicas distintas,  referidos a um conjunto de
iniciativas de pesquisa que buscam produzir a partir de relações de pesquisa estabelecidas com agentes,
que confrontados com situações de conflito social, investem em ações de mobilização social. Tais ações de
mobilização bem podem ser  compreendidas através da noção de  capital  militante (Matonti  e Poupeau,
2004)  porquanto  nos  permite  refletir  sobre  um  conjunto  de  aprendizados  conferido  pelo  exercício  da
militância que se coloca como condição de possibilidade para tomadas de decisão ou tomadas de posição
frente  aos  principais  debates  postos  na  ordem do  dia  do  campo  de  poder.  As  relações  de  pesquisa
estabelecidas  com esse  sistema de agentes,  por  vezes  bastante  duradoura  em termos das  trajetórias
individuais,  é  fundamental  para  a  compressão  dos  produtos  intelectuais  que  delas  resultam porquanto
contrastam  com  abordagens  epistemológicas  fundamentadas  numa  visão  cientificista  da  produção
intelectual. Isto é, compreender as relações de pesquisa instituídas com uma diversidade de agentes sociais
e suas lutas, enquanto condição  sine qua nom dos produtos intelectuais que delas resultam, constitui-se
numa  tomada  de  posição  no  próprio  domínio  da  produção  intelectual  nos  permite  sinalizar  para  a



Iniciado em dezembro de 2014,  temos buscado travar  relações de pesquisa

com agentes sociais referidos a comunidades localizadas no Estado do Maranhão,

Pará e Amazonas. Em verdade cada pesquisador ou grupo de pesquisadores já havia

estabelecido  relações  com  os  diferentes  grupos  sociais  de  forma  que  o  projeto

“Centro  de  Ciências  e  Saberes”  coloca-se  como  desdobramento  de  relações  de

pesquisa já consolidadas. Em Benjamin Constant, o Museu Maguta, criado em 1990

pelo povo indígena Ticuna, coordenado pelo senhor Nino bem representa iniciativas

desse  tipo;  a  consecução  de  experiências  similares  podem  ser  observadas  em

Parintins,  Humaitá,  Lábrea  e  Jauaperi  (Municipio  de  Novo  Airão)  e  têm  sido

acompanhadas por pesquisadores do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia,

coordenado pelo antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida. 

De nossa parte, iniciamos um trabalho de pesquisa no âmbito do Programa de

Pós-Graduação em Cartografia Social e Política da Amazônia: reunindo professores,

pesquisadores e alunos temos buscado contribuir com três experiências de criação

de pequenos museus e iniciativas de montagem e organização de acervos. O Museu

Casa  Branca  do  assentamento  de  Vila  Conceição  coordenado  pela  senhora

Querubina  parece  reunir  peças  que  retratam  a  história  das  autodesignadas

quebradeiras de coco babaçu nesse assentamento  e as ações de resistência pelo

uso dos recursos ecológicos em face das intervenções constantes de depredação da

natureza  atualizadas  com  a  instalação  de  empresas  de  grande  porte  para  a

exploração de celulose. 

Duas  outras  experiências  são  observadas  em  comunidades  autodefinidas

como quilombolas da Baixada Maranhense:  uma delas  reúne em mais de  cento  e

cinquenta  comunidades  reconhecidas  pela  Fundação  Cultural  Palmares  em  2004

como  comunidade  remanescente  de  quilombos  e  que  se  autorepresentam  como

referidas  a  um mesmo “território  étnico”,  localizado no  município  de  Alcântara.  As

iniciativas de criação de um museu aparecem aqui inscritas no contexto de conflito

com  o  chamado  Centro  de  Lançamento  de  Alcântara  e  em  oposição  aos

investimentos  do  governo  federal  em implantar  bases  de  lançamento  de  foguetes

prevalência  de um posicionamento  crítico  com o positivismo cristalizado pelo  senso  comum douto.  Os
vínculos dos pesquisadores com os agentes sociais não seguem, contudo, um mesmo padrão podendo
variar de acordo com tempo de pesquisa investido por cada pesquisador ou o tipo de vínculo instituído; isto
é, por vezes a relação de pesquisa pode se instituir através de um trabalho voluntário (ou não) desenvolvido
por  um  pesquisador  com  associações  comunitárias,  entidades  voluntárias  da  sociedade  civil  ou  de
representação profissional, movimentos sociais, dentre outras instituições, com o objetivo de produzir um
trabalho acadêmico, mas findo este a relação perdura por anos consecutivos; por vezes pode se tratar de
um trabalho  mais  pontual  que  se encerra  finda a pesquisa  em andamento;  por  vezes  um trabalho  de
assessoria a associações ou movimentos sociais que faculta ao pesquisador acesso a um universos sociais
específicos. 



espaciais.  A  criação  de  um  museu  nesse  contexto  apresenta-se  como  ato  de

resistência a “Casa de Cultura Aeroespacial”, criada pela Agência Espacial Brasileira,

e à sua ênfase na história dos lançamentos de foguetes. Esta casa de cultura está

localizada  em frente  a  conhecida  Igreja  do  Galo  que  dá  lugar  no  mês  agosto  ao

festejo de São Benedito, reputado por seu tambor de crioula, integrando o calendário

das chamadas festas de santo que são tidas como representativas das comunidades

quilombolas de Alcântara. 

Uma terceira inciativa é realizada no município de Penalva sendo coordenada

pela senhora Nice Aires Machado, quilombola e quebradeira de coco de babaçu da

Enseada  da  Mata.  As  ações  dos  agentes  sociais  parecem  apontar  para  o

reconhecimento  de  saberes  e  práticas  que  são  historicamente  desqualificados  e

preteridos face às iniciativas de privatização de áreas de uso comum que integram

territórios sob controle secular de comunidades que buscam obter o reconhecimento

como “comunidade remanescente de quilombos” nos termos do artigo 68 do Ato das

Disposições  Constitucionais  Transitórias  (ADCT).  O  processo  de  reconhecimento

acionado pelos agentes sociais mobilizados em movimentos sociais  e  associações

comunitárias  parece  trazer  para  o  centro  da  pauta  reivindicatória  os  direitos

territoriais e étnicos de um conjunto de comunidades que integram o que os agentes

designam como territórios: o território de Enseada da Mata, o território do Formoso, o

território  de  San  Sapé  e  o  território  de  Monte  Cristo  que  no  presente  estão

pressionados  por  empreendimentos  privados  de  criação  extensiva  de  gado  búfalo

levados  à  cabo  pelos  chamados  fazendeiros.  Nesse  contexto  de  conflito  social

intenso estes fazendeiros são acusados de roubar as ruínas de antigos engenhos,

referidos ao período colonial, motivando a criação de um acervo. Tais iniciativas nos

instigam à  refletir  sobre  o  significado  das  ações  de  museificação.  O  que  buscam

preservar  ou armazenar? Quais são os objetos de conservação ou, antes disso,  a

que ordens tais objetos reunidos intentam reproduzir ou assegurar sua manutenção? 

Enquanto  instituições  de  consagração  dos  objetos  da  cultura  material  os

museus  bem  podem  ser  pensados  como  instituições  que  legitimam  ações  de

apropriação dos objetos, e de seus significados, por instâncias culturais _ mas o que

efetivamente estaria sendo apropriado e a quem pertence, ou pertencia, os objetos

de apropriação? 

Jean  Braudrillard   (1991)   chamou  atenção  que,  para  “nós”,  a  múmia  de

Ramsés nada significa, já o interesse em museificá-la encontra seu sentido de ser no



ato  de  mumificação;  isto  é,  é  a  múmia  que  possui  valor  incalculável  já  que  ela

assegura o próprio sentido de ordem que subjaz à ideia de acumulação, tão cara às

sociedades  dos  colonizadores.  Mumificar  significa  exaltar  a  acumulação  própria

dessas sociedades legitimando a cultura linear e cumulativa fundamento da História

como ciência. Mumificar implica, sob tal ótica, reverter um sentido de ordem por outro

que lhe é alheio, exterminando o sentido tido como “original” por outro que pode ser

tomado como “artificial”.  

Quais  objetos  estrariam  sendo  apropriados  nestas  iniciativas  de  criação  de

museus  comunitários?  A quem  pertenciam?  Quem  são  os  sujeitos  das  ações  de

musealização? Podemos adiantar que em Penalva as ações de preservação incluem

objetos expostos, por assim dizer, a céu aberto posto que localizados nas ruínas dos

antigos engenhos estruturados no último quartel do século XIX. Considerando que os

esforços de realização de pesquisa de campo são ainda incipientes _ apenas uma

única viagem foi realizada para Alcântara e uma outra para Penalava _ a presente

comunicação buscar se ater as primeiras impressões suscetíveis de serem efetuadas

a  partir  da  viagem  de  pesquisa  de  campo  realizada  para  Penalva  no  âmbito  do

projeto “Centro de Ciências e Saberes”. 

Quais  inferências  podemos  fazer  a  respeito  das  primeiras  impressões

registradas em anotações de campo ou em entrevistas diretas e conversas informais

travadas  com  os  agentes  sociais  referidos  às  ações  de  musealização?  Nesse

sentido, voltaremos nossa atenção para a experiência de reunir objetos em coleção

iniciada por senhora  Nice Machado Aires no conhecido Galpão localizado no Bairro

Novo, em Penalva.  

Centro de Saberes de Penalva: a musealização como estratégia de resistência  

Ocorrida  entre  30  de  abril  a  6  de  maio  de 2015,  nossa primeira  viagem de

pesquisa com a intenção de conhecer o Centro de Saber de Penalva foi realizada por

uma  equipe  de  seis  pesquisadores.  Fomos  recebidos  pela  senhora  Nice  que  nos

dirigiu de pronto, mas em caráter inicial,  ao  conhecido Galpão localizado no Bairro

Novo. Ainda em fase de organização de seu acervo e estruturação do espaço físico,

o Centro de Saber  de Penalva está aí  sediado.  O galpão dá lugar,  desde 2002,  a

Associação de Moradores do Bairro Novo Penalva e a Associação de Agricultores e

Quilombolas da Baixada Maranhense. 



O Galpão de dona Nice, como nós nos habituamos a chamá-lo, é um lugar de

referência não só no município de Penalva mas numa larga extensão de municípios

vizinhos  da  Baixada  Maranhense  _  a  exemplo  do  munícipio  de  Cajari  que  em

passado recente contou com seu apoio, dentre outras lideranças, na luta contra os

criadores  de  búfalo.  Segundo  os  agentes  sociais  nela  envolvidos  a  luta  dos

quilombolas de Cajari contra os criadores de bubalinos, no final da década de 1990,

implicou  em atos  de  resistência  em face  de  prisões,  assassinatos  e  ameaças  de

morte que se estendem até o presente. A intensidade do conflito e as estratégias de

luta que dele decorrem acionam relações de reciprocidade positiva entre lideranças

de  municípios  vizinhos,  como  a  estabelecida  entre  a  Sra  Nice  e  o  Sr.  Ednaldo

Padilha, conhecido como seu Cabeça e tornado grande liderança política do contexto

de  resistência  aos  criadores  de  búfalo  em campos  naturais.  As  relações  entre  as

comunidades que hoje buscam reconhecimento como quilombo, situadas nesses dois

municípios,  parecem  ser  bastante  estreitas:  há  recursos  naturais  compartilhados

como rios e lagos que integram a região ecológica dos campos naturais da Baixada

Maranhense;  compartilham uma mesma situação de conflito  social  referida  a  uma

política de desenvolvimento econômico do Estado do Maranhão que preconizou em

fins da década de 1960 à criação extensiva de gado búfalo na região dos campos

naturais _ política essa respaldada pela Lei de Terras de 1969 promulgada na gestão

do então governado José Sarney que disponibiliza domínios territoriais ao mercado

de  terras;  no  passado  colonial  estiveram  referidas  aos  incentivos  da  Coroa

Portuguesa para estruturação de fazendas de plantio de algodão ou dos engenhos

baseados  no  trabalho  escravo  _  políticas  essas  reforçadas  no  contexto  Imperial;

estabelecem ainda intensas relações de troca e auxílio mútuo consolidadas através

de  um  calendário  de  festividades  que  incluem  rituais  religiosos  e  manifestações

culturais como o conhecido Bambaê ou o Lelê, assim como as conhecidas Caxeiras

da  Festa  do  Divino  Espírito  Santo  que  transitam  por  diferentes  comunidades  dos

municípios  vizinhos  como Viana  e  Cajari.  Nesse  domínio  de  relações  vínculos  de

reciprocidade  positiva  ou  relações  de  força  parecem  pulverizar  as  relações  de

antagonismo que caracterizam as unidades de mobilização instituídas no âmbito dos

conflitos sociais.

Nesse  sentido,  o  codinome  que  atribuímos  ao  Galpão  (“de  dona  Nice”)

encontra  ressonância  em  uma  vasta  constelação  de  comunidades  dispersas  pela

região da Baixada Maranhense porquanto referidas a conflitos sociais intensos ou a

intervenções  governamentais  direcionadas  ao  que  se  convencionou  atribuir  a



políticas de desenvolvimento econômico regional.  Na condição de liderança a Sra.

Nice  parece reunir  pautas  de  reivindicação  política  referidas  seja  aos direitos  das

comunidades  quilombolas,  seja  aos  direitos  pertinente  à  luta  das quebradeiras  de

coco  babaçu  pelo  livre  acesso  aos  babaçuais,  dentre  uma  variedade  de

enfrentamentos, seja as referidas aos agricultores rurais ou, ainda, a um grupo de

jovens em seus enfretamentos atuais. Apresenta-se nas inúmeras reuniões e fóruns

de debate onde se apresenta como quilombola, quebradeira de coco e agricultora.  

Na  perspectiva  daqueles  que  estão  diretamente  implicados  com  as  ações

efetuadas  por  essas  políticas  de  desenvolvimento  econômico,  no  entanto,  os

instrumentos de intervenção governamental são indissociáveis do enriquecimento de

uma elite  dirigente  cujas  práticas  de  uso de  recursos  ecológicos  são  nocivas  aos

conceitos  e  práticas  de  preservação  dos  recursos  atualizados  por  aqueles  que

detêm, secular e initerruptamente, o uso dos recursos ecológicos. Isso contrasta com

as  oscilações  daqueles  designados  “fazendeiros”  que  em  períodos  de  crise

econômica abandonaram seus empreendimentos, tal como ressaltado em entrevista

o Sr. Mauro Leite da comunidade de Ponta de Areia:

Sempre  eles  saindo,  tendo  a  corrida  deles,  e  a  gente  ficando,  sempre  como

escravo, os que ficaram. Não tendo acesso a eles pra pegar a renda, sempre

trabalhando e eles pegando o mantimento, indo s’embora, e a gente sofrendo.

Antes  a  gente  roçava  aonde  queria  e  não  pagava  nada.  Era  a  terra  dos

quilombos, a gente fazia a roça da gente por nossa conta. E aí depois que eles

chegaram e se apossaram é que foram cobrando 45 quilos de farinha por linha,

45  quilos  de  arroz,  45  de  milho.  Tudo  tem  sua  medida.   (LEITE,  Mauro,

Entrevista, 23 de janeiro de 2013).

Uma conceituação própria sobre o uso racional dos recursos é invariavelmente

mencionada quando se trata de pensar sobre a organização do acervo que compõe o

Centro  de  Saberes.  Concepção  essa  que  é  refratária  aos  conceitos  de

“desmatamento ilegal”,  “desmatamento legal”  defendidos pela bancada ruralista  do

Congresso  Nacional  –  conforme  levantamento  realizado  em fontes  documentais  e

Arquivísticas do entre julho de 2013 e julho de 2014 por Alfredo Wagner e Marcia

Anita  Sprandel  (2014).  Do  mesmo  modo  que  não  se  ausentam  dos  enunciados

proferidos  em referência  à  estruturação  de  um  acervo, que  traduz  uma  forma  de

representação que os grupos fazem sobre si mesmo, uma tomada de decisão frente

às tentativas de usurpação de objetos perpetrada por seus opositores históricos. Tais



objetos são percebidos como representativos da construção de uma expectativa de

direito por parte das comunidades de Penalva que estão referidas a um processo de

autoidentificação  como  quilombo  perante  o  Estado  brasileiro.  Trata-se  de  objetos

referidos às ruínas dos engenhos localizados nos territórios reivindicados e dentro

das áreas que foram privatizadas com a chamada Lei de Terras Sarney de 1969.     

Nesse sentido, o ato de reunir objetos e organizar um acervo das comunidades

quilombolas está inscrito num contexto de disputa pelos elementos de representação

coletiva dos quilombos face a estratégias de usurpação perpetrada pelos chamados

fazendeiros, aqueles que referidos às iniciativas de privatização dos campos naturais

cercam os  domínios  territoriais  tradicionalmente  ocupados.  Poderíamos considerar

que estamos diante de um consenso no dissenso já que há aceite em considerar as

ruínas  dos  antigos  engenhos  como  elementos  denotativos  de  um  pertencimento

étnico. O roubo das ruínas sugere, no entanto, que as formas de apropriação desses

objetos destoam em consonância com aquele que dele se apropriou, delineando uma

situação  de  dissenso  no  consenso:  o  roubo  das  ruínas  sugere,  numa  primeira

aproximação,  o  roubo  da  memória  dos  autodefinidos  quilombolas;  enquanto  as

iniciativas de musealização encaminhas por aqueles que pleiteiam o reconhecimento

como  quilombo  suscitam  uma consciência  de  museu que  parece  subverter  a

posição  de  subordinação  dos  conhecimentos  tradicionais  face  aos  conhecimentos

científicos e às classificações oficiais. 

Frente  a  ações  de  usurpação  como essa  a  Sra.  Nice  iniciou  em 2014  uma

campanha para reunir, conservar e proteger peças denotativas de um pertencimento

identitário e referidas a uma política de reconhecimento dos grupos face ao Estado

que  fundamenta  as  expectativas  de  direito  com  referências  aos  territórios

historicamente constituídos. 

        Ao  chegarmos  ao  Galpão  em 30  de  abril  de  2015  fomos  dirigidos  a  uma

pequena  sala  onde  a  Sra.  Nice  conserva  provisoriamente  as  peças  até  então

reunidas:  pilões,  tambores,  fusos  de  fiandeira,  utensílios  próprios  para  o  uso  da

farinha  de  mandioca,  lâminas  de  antigos  machados,  dentre  outros.  Previamente

catalogadas pela Sra. Nice, em anotações feitas em um de seus cadernos, as peças

foram identificadas a partir dos seguintes critérios: a quem pertenceu, quem doou e a

qual  a  comunidade  de  referência.  Organizamos  através  de  suas  anotações  uma

espécie  de  “ficha  catalográfica”  às  peças  do  acervo  _  a  exemplo  da  apresentada

abaixo:



Ficha Catalográfica:

Pertenceu  a  Silvina  Correa,  conhecida  por  ser
intérprete dos índios

Doado por Domingas Correa (bisneta).

Comunidade:  Boa  Vontade  (Território  de
Formoso)

Descrição da peça: utensílio doméstico utilizado
para  pilar  arroz,  triturar  milho,  café  e  outros
alimentos,  entalhado  em  uma  peça  única  de
madeira e acompanhado por um socador (mão de
pilão). A peça tem aproximadamente 120 anos.

Ultrapassando os limites físicos do Galpão: acervo à céu aberto nas ruínas dos 

antigos engenhos   

A preocupação expressa em reunir objetos denotativos de um pertencimento

identitário e que são percebidos como sujeitos à usurpação por aqueles designados

fazendeiros não se limita, no entanto, a objetos classificáveis como referidos à uma

cultura  material,  como  a  etnologia  clássica  poderia  ter  refletido;  tampouco  sejam

considerados  relevantes  posto  que  ameaçados  de  extinção  por  processo  de

aculturação de uma cultura face a outra que lhe exerce poder.  

Nesse  sentido,  a  iniciativa  dos  agentes  sociais  em Penalva  no  sentido  de

tomar  para  si  os  critérios  de  definição  de  um pertencimento  não  devem ser  lidos

como inscritos num esforço de fazer frente a “perda de traços culturais”. Antes disso,

tal  iniciativa  parece estar  inscrita  num franco embate  de forças na disputa  de um

território  que  é  indissociável  da  consciência  aguda  que  tais  agentes  sociais

expressam a respeito da luta pelo reconhecimento de uma forma de ser e de viver

que não se ajusta às ações de intervenção dos antagonistas do grupo no território

que têm como referência,  ações essas mediadas por  políticas de desenvolvimento

econômico subvencionadas pelos poderes instituídos e por mandatários do poder. 

A consciência aguda da luta pelo reconhecimento de direitos étnicos parece

assim  quebrar  com  as  formas  clássicas  de  musealização  e  patrimonialização

incitando nossa visitação para além dos limites físicos do designado Centro de Saber

_  ao  menos  assim pudemos interpretar  a  disposição  dos  agentes  sociais  em nos

levar às ruínas do antigo engenho de Enseada da Mata. 



Três  dias  consecutivos  foram necessários  para  que  a  equipe  de  pesquisa

pudesse finalmente alcançar as ruínas desse engenho: intempéries climáticas como

uma  tempestade  repentina  característica  do  período  chuvoso,  atolamento  e

obstrução da estrada provocada pelo derrubada de uma Palmeira em meio à estrada

carroçável  foram obstáculos  que  tivemos que  enfrentar  e  nos  fizeram declinar  de

atravessar o lago da Enseada da Mata e finalmente acessar do outro lado da mata os

escombros de um engenho. 

A insistência dos agentes traduz, a meu ver, a importância que atribuem aos

tachos e peças dos maquinários desse antigo engenho motivando-os através de um

esforço coletivo à empreitada dessa incursão. Nossos anfitriões mobilizaram carros,

canoas  e  nos  conduziam abrindo picada pela  mata  cerrada  conduzindo-nos  numa

visitação à céu aberto. 

As intempéries climáticas as adversidades que enfrentamos durantes as três

tentativas para alcançar as ruínas talvez não encontrem no passado escravocrata o

significado que lhe é atribuído porquanto os enunciados em jogo apontem para as

relações de disputas com aqueles que são designados “fazendeiros” do presente.   

De outra parte, os obstáculos enfrentados pela equipe de pesquisa, de forma

consecutiva  e  repetitiva,  nos  levaram  a  entender  que  nossa  visitação  ao  acervo

colecionado pelo grupo não esteve restrita às paredes do Galpão, mas se deu à céu

aberto ao sermos apresentados não apenas às ruínas de um antigo engenho, mas ao

próprio  território  de  Enseada  da  Mata.  Em verdade  parece  que  estávamos sendo

apresentados,  ou  estavam  nos  dando  à  conhecer,  uma  dispersão  de  saberes  e

práticas que bem podem ser elucidados pela conceituação de F Barth a respeito dos

modos de conhecimento que autorizam a abordagem processualista a tratar de um

espectro  de  variações  culturais  que  colocam  em  suspenso  a  visão  tradicional  de

grupo étnico enquanto unidade portadora de cultura (BARTH, 1995).  Em um sentido

algo  aproximado  o  conceito  de  saber  proposto  por   M  Foucault  também  nos  faz

lembrar a dispersão e abrangência de enunciados que estavam presos às estruturas,

liberando-os seja  para  as  descontinuidades  temporais,  seja  para  os  desequilíbrios

que regulam os deslocamentos de um jogo de práticas discursivas.  Para Foucault, o

“saber”  se  distingue  do  “conhecimento”  posto  que  refratário  ao  conjunto  das

sistematizações  formais  e  metódicas  que  fundamentam  os  corpos  teóricos  dos

conhecimentos  científicos.  O  “saber”  é  entendido  mediante  todo  um  conjunto  de

elementos que orienta a prática dos agentes sociais nos distintos lugares a partir dos



quais o sujeito obtém o seu discurso (FOUCAULT, 1995) 

Nesse sentido parecia que estávamos sendo apresentados a uma dispersão

de práticas  e  saberes referidos  ao cotidiano das atividades  agrícolas,  ao  uso dos

ecológicos ou em referência ao domínio das relações culturais e religiosas que não

nos pareceram estar  apartadas da idéia  de  museu atualizada pela  experiência  de

musealização  em curso  de  modo  a  nos  instigar  a  buscar  compreender  os  planos

distintos que estão em jogo na afirmação dos saberes tidos como tradicionais. 

A função pedagógica ressaltada por Franz  Boas em seu artigo de 1905 “As

funções  educativas  dos  museus  antropológicos”   (BOAS  apud  STOCKING,  2004)

bem poderia aqui ser aqui acionada no sentido de se buscar compreender a visitação

que nossos anfitriões se dispuseram a realizar com a equipe de pesquisa. A aula aqui

parece não guardar  qualquer  aproximação à atribuição que o ensino regulamentar

lhe fornece enquanto transferência de conhecimentos formais e metódicos, ou ainda

enquanto transmissão de saber particular para aqueles a quem se vislumbra como

aprendiz. 

O nosso deslocamento pelo território de Enseada nos permitiu confrontar as

diferentes formas de uso dos recursos ecológicos por  aqueles que se colocam no

presente  face  ao  Estado  como quilombolas  e  os  seus  antagonistas.  Os  caminhos

percorridos  nos  concederam  uma  visitação  tanto  dos  empreendimentos  dos

designados  fazendeiros  na  criação  de  bubalinos  quanto  de  saberes  e  práticas

acionados no domínio das relações sociais referidas ao universo social que nossos

informantes designam de “comunidade”. Fomos ainda levados a conhecer casas de

culto  religioso  designadas  de  terreiros  e  a  tomar  conhecimento  das  práticas  aí

desenvolvidas por  autoridades religiosas que são considerados como ameados de

morte pelos antagonistas do grupo _ insinuando assim que a construção do poder e

da autoridade religiosa aqui não dispensa critérios político organizativos.

Para  um  estrangeiro  desavisado,  como  eu  mesma,  que  se  aventura  pela

estrada carroçável, que leva ao engenho de Enseada da Mata, é difícil visualizar as

práticas de depredação aos babaçuais. Eu pude ver muitas fazendas de bubalinos ao

realizar  esse  deslocamento,  mas  supunha  estar  diante  do  que  chamam  babaçual

sempre que avistava um conjunto de Palmeiras na área das fazendas de criação de

búfalos do caminho. 

Entretanto,  segundos  os  guias  da  visitação,  as  pindovas  novas  são

devastadas  ao se criar  os pastos, restando apenas as palmeiras mais antigas. Ou



seja,  aquilo  que aos olhos de um  leigo sugere  uma concentração de Palmeiras  é

indicativo de práticas de depredação dos recursos naturais porquanto os chamados

babaçuais estejam referidos às chamadas matas ciliares.  

Esse  cenário  contrasta  com  a  construção  da  ideia  de  reserva  pelos

entrevistados e pela defesa da manutenção das chamadas matas ciliares. Como bem

explicou a Sra Nice: 

“É, porque  o babaçu não fica só, porque ele é consorciado ,  no meio tem

bacaba, tem sororó, tem essas madeiras todas. Olha aí, tudo consorciado tem

marajá,  onde tem reserva de marajá ninguém entra porque é tampada,  tem

espinho os animais ficam lá. Aqui é um pedaço da área da família, ta vendo

como tem tudo dentro e não derriba a palmeira e fica tudo na área, isso aqui é

tudo do  fazendeiro,  olha quando é área nossa fica tudo desse jeito,  ali  tem

tudo,  tem  palmeira  alto,  tem  baixa,  tem  madeira  aí  dentro.  (Dona  Nice,

Entrevista, 05.05.2015)”. 

Nosso aprendizado fora  estendido ao uso particular  das cercas por  aqueles

que estão referidos às comunidades quilombolas, que faz uso de técnicas específicas

para assegurar seu reaproveitamento em roçados novos, em distinção a um uso não

racional pelos fazendeiros _ assim como o conhecimento sobre os diferentes tipos de

paus gerencia a construção das cercas. Durante todo o percurso pudemos observar o

uso sistemático da palmeira de babaçu na cobertura das casas. Práticas distintas e

saberes específicos a exemplo da chamada “encumiação” assegura o uso racional

das palhas.

A insistência na visita às peças do engenho de Enseada da Mata nos permitiu,

assim,  ter  acesso  a  uma  formação  discursiva  própria  que  recupera  a  noção  de

“reserva” em sentido dissonante daquela acionada por proposições que tramitam no

Congresso Nacional. A fala dos entrevistados parece atualizar conceitos e noções de

um discurso que desconfigura um modelo construído e acriticamente reproduzido a

respeito das chamadas comunidades remanescentes dos quilombolas no sugerindo

que a afirmação dos critérios identitários dispensa a relação de continuidade com o

passado colonial.   

Nem  colecionismo,  nem peritagem:   saberes  e  práticas  classificados  como

tradicionais  

O Centro de Saberes localizado no Galpão do Bairro Novo, como vimos, nos



convida a considerar que as ações de preservação aqui acionadas incluem objetos

expostos, por assim dizer, a céu aberto posto que localizados nas ruínas dos antigos

engenhos estruturados no último quartel do século XIX. Mas que ordem seria esta a

merecer esforços de conservação? Acaso estamos diante de iniciativas de exaltação

do  contexto  colonial?  Falar  em  direitos  assegurados  por  lei  às  chamadas

comunidades  remanescentes  de  quilombos  consoante  o  artigo  68  do  ADCT  da

Constituição Federal2. Acaso poderia remeter a ações de reconstituição histórica que

pudessem estabelecer os vínculos das comunidades do presente com os quilombos

do passado colonial? 

O  primeiro  decreto  presidencial  direcionado  à  regulamentação  do

procedimento administrativo para a identificação das comunidades remanescentes de

quilombos datado de 10 de setembro de 2001 e promulgado pelo então Presidente

da República, Fernando Henrique Cardoso, determinou em seu artigo primeiro “que

somente poderia ser reconhecida a propriedade sobre terras que: eram ocupadas por

quilombos em 1888; e estavam ocupadas por remanescentes das comunidades dos

quilombos  em 5  de  outubro  de  1988”.  Tratou-se,  assim,  de  uma medida  bastante

restritiva quanto aos grupos que poderiam ser reconhecidos enquanto tal. A tomada

de  posição  com  relação  ao  decreto  n.  3.912  por  parte  dos  movimentos  sociais

organizados foi a de pleitear por sua revogação considerando-o deveras restritivo. E,

com  isso,  dois  anos  depois,  este  decreto  passa  a  não  ter  mais  vigor,  sendo

substituído por outro (decreto 4887 de 20 de novembro de 2003) que adotou como

critério de identificação e reconhecimento o critério da autoatribuição.   

A  força  de  imposição  dessa  lógica  que  atribui  ao  passado  elementos

explicativos  para  compreensão  do  presente  parece  fundamentar  não  apenas  o

mundo senso comum douto  mas está cristalizada nos procedimentos exigidos dos

peritos  do  Estado  para  identificação,  reconhecimento,  delimitação,  demarcação  e

titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades: _ a ênfase na

“caracterização  histórica”  ou  no  “histórico  da  ocupação”  dentre  outros  quesitos

exigidos  dos  antropólogos  em  suas  peças  técnicas  que  integram  os  “relatórios

antropológicos” em tudo reforça o esquema explicativo que recorre ao passado para

explicação  do  presente  e  justificação  dos  direitos  do  presente.  O  propósito  de

2O Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, promulgada em 5
de outubro de 1988 institui  como direito constitucional  a propriedade definitiva das terras das referidas
comunidades nos  seguintes termos:  “Aos remanescentes das  comunidades de quilombos que estejam
ocupando  suas  terras  é  reconhecida  a  propriedade  definitiva,  devendo  o  Estado  emitir-lhes  os  títulos
respectivos.”



reconstituição histórica e a noção de “prova” são corolários deste mesmo esquema

explicativo. 

A antropologia brasileira, no entanto, muito tem contribuído no sentido de se

abandonar a “definição jurídica do período colonial e imperial” atribuída às chamadas

comunidades remanescentes de quilombo, conforma sustentou Alfredo Wagner B. de

Almeida (1996, p.14). A crítica deste autor à essa definição de quilombo ressalta um

conjunto de pré-noções que são acriticamente atualizadas quando se reforça a ideia

colonial de quilombos como “negros fugidos”. Eliane O’Dwyer ressalta, por sua vez, o

aspecto presencial  atualizado pelo texto constitucional em vigor.  Nesse sentido, os

elementos historiográficos não se prestam como fio condutor para explicar o presente

pelo  passado,  mas  nos  permitem  encontrar  “o  lugar  conceitual  do  passado  no

presente”  _  conforme  chama  atenção  a  autora  ao  referendar  Sahlins  (O’Dwyer,

2002:14).   A crítica à incorporação pelos antropólogos do “critério  da continuidade

histórica”  ao  lidar  com  esse  tipo  de  situação  social  é  ainda  reforçada  por  João

Pacheco de Oliveira Filho (1988: 278) ao chamar a atenção para a necessidade de

se prevenir contra a sedução de tentar recompor a continuidade histórica dos povos

indígenas do presente.

 Mas se a figura do colecionador de borboletas criticada por Edmund Leach faz

parte  de  um  capítulo  encerrado  da  história  da  antropologia  que  muito  motivou  o

colecionismo  praticado  por  antropólogos  e  apropriados  por  instituições  de

conservação  e  preservação,  como  os  museus,  em  que  medida  a  sua  prática  de

pesquisa ajuda a problematizar a exotização da cultura do “outro”? Como interpretar

as iniciativas de musealização que não dispensam todo um conjunto de práticas e

saberes cotidianos, agrícolas, ecológicos ou em referência ao domínio das relações

culturais e religiosas? 

Em oposição às formas oficiais e eruditas de representar os sujeitos coletivos

inciativas como estas referidas à criação destes “centros de saberes” nos permitem

refletir  sobre  uma  variedade  de  ações  que  evidenciam  as  inflexões  relativas  à

produção de  conhecimento  desde  o  contexto  dominado  por  práticas  científicas  de

naturalistas e viajantes consubstanciadas pelas chamadas Expedições Científicas, ou

ainda  contrariam  os  pressupostos  dos  chamados  colecionistas.  Isto  é,  como

instâncias de reconhecimento e legitimação de uma forma de viver e existir que em

tudo contrasta com os princípios da exploração capitalista, a criação destes centros

de  saberes  apresenta  certa  dissonância  com  aqueles  estudos  produzidos  pelos



naturalistas e viajantes do período colonial  ou pelos colecionistas afetos à mesma

concepção  de  “natureza”  ou  à  noção  de  cultura  material  que  em  nada  ajuda  a

relativizar a lógica da razão predominante no contexto colonial (ALMEIDA, 2006). A

descrição pormenorizada das bacias hidrográficas, da topografia ou de caraterísticas

relativas à flora, à fauna, ou ainda, à chamada população autóctone e sua “cultura”,

que fundamentam a noção de natureza,  parece ser preterida em tais  inciativas de

criação de centros de saberes. 

Tais  iniciativas  parecem  tomar  para  si  os  critérios  de  definição  do  saber

tradicional contrastando seja com a ideia de coleção que fundamenta a organização

das peças de um museu, seja com a noção de patrimonialização conceituada por Luc

Boltanki  e  Arnauld  Esquere  (2014)  ao  refletir  sobre  as  mudanças  delineadas  pelo

capitalismo no presente frente ao mundo dos objetos. Sob essa ótica, as iniciativas

aqui descritas não se inscrevem na visibilidade crescente que é atribuída aos objetos

tidos  como  dignos  de  patrimonialização  ou  a  medidas  de  “proteção”  que  dela

resultam. Proteger um “bem cultural” implica, segundo estes autores, em conservar

como “idêntico”. 

A  produção  do  idêntico,  sob  essa  ótica,  consagra  elementos  marcadores

nacionais  de  identidade.  Nesse  sentido,  o  objeto  submetido  à  patrimonizalização

reconhece e valida a autenticidade aos objetos. Boltanski e Esquerre (2014) avaliam

esse processo como de grande importância econômica, pois desperta, lá onde ele se

produz, uma inflação considerável do preço da terra e dos imóveis. Ele traduz assim

os  mecanismos  de  reprodução  do  capitalismo  no  presente,  notadamente  em

sociedades caracterizadas pelo processo de desindustrialização.

Conclusão

Numa primeira aproximação, podemos considerar que a experiência do Centro

de Saber de Penalva contrasta, no entanto, com iniciativas oficiais de musealização

ou  patrimonialização  na  medida  em  que  os  instrumentos  de  produção  das

representações  coletivas  são  detidos  por  aqueles  a  quem tais  representações  se

destinam. Contrastam, ainda, com certas iniciativas referidas à chamada museologia

social na medida que ao se aproximarem de uma discussão sobre o reconhecimento

de políticas étnicas afastam-se de certos temas propostos por agencias do Estado à

exemplo  dos  chamados  “inventários  participativos”  que  fundamentam  as  ações

governamentais de musealização ou patrimonialização. 



Em verdade,  trata-se  de  uma  experiência  que  bem pode  ser  compreendida

como inscrita em ações de reconhecimento de uma variedade de saberes e fazeres

que longe de tematizarem a continuidade através da noção de tradição salientam a

“presencialidade do passado”  (cf. Castro Faria, 1981). Sob essa ótica, as ações de

museificação  implementadas  através  do  Centro  de  Saberes  de  Penalva  bem

poderiam ser  aproximáveis  do  museu  “sem fronteira”  de  Creusot  de  que  nos  fala

Baudrillard posto que a museificação aí não se restringe aos muros de um museu:

museificaram o local como testemunhas “históricas” da sua época bairros operários

inteiros ou zonas metalúrgicas vivas (Baudrillard, 1991:16). 

Mas a consciência de museu atualizada pelas iniciativas do Centro de Saberes

de  Penalva  não  parece  estar  alheia,  conforme  supomos,  a  pauta  reivindicatória

daqueles  que  se  autodefinem  como  pertencentes  a  comunidades  quilombolas  da

Baixada  Maranhense,  inscrevendo-se  em ações  de  resistência  face  a  situação  de

conflito  social  intenso:  para  evitar  o  roubo  da  memória  museificam as  ruinas  dos

antigos engenhos dentre outras peças denotativas de um modo de ser e viver que em

tudo destoa com as explorações intensivas dos recursos ecológicos por aqueles que

se dedicam à criação de gado búfalo. As ações de patrimonialização das ruínas dos

antigos engenhos em nada apontam para a exaltação de um passado idílico já que

referenda regimes escravagistas, tampouco podem ser compreendias à luz da crítica

elaborada por Boltanski e Esquerre, isto é, como instância que força os instrumentos

de  reprodução  do  capitalismo  em  sociedades  caracterizadas  pelo  processo  de

desindustrialização.  Em  sociedades  onde  prevalece  a  exploração  intensiva  dos

recursos naturais a patrimonialização pode fundamentar ações de resistência política

e  a  afirmação  de  políticas  de  reconhecimento  étnico  em  detrimento  de  ações

adstritas  à  uma  crescente  visibilidade  social  atribuída  ao  mundo  dos  objetos

delineado pelo capitalismo. 
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