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RESUMO:

A  Literatura  Negra/Marginal,  na  contemporaneidade,  vem  se  configurando  como  um

espaço privilegiado de afirmações identitárias,  deslocamentos,  engajamento político e,

sobretudo, como projeto de emancipação humana, em que o negro deixa de ser objeto

para ser sujeito do seu discurso. Nesta pesquisa, trata-se de investigar o impacto dessa

produção no interior  de uma comunidade quilombola, situando e confrontando valores

tradicionais, estéticos, políticos e identitários, a partir de um grupo focal na comunidade

quilombola de Lagoinha,  localizada no município  de São Gabriel-  Bahia/Brasil.  Desse

modo,  espera-se  que  o  trabalho  com  os  Cadernos  Negros  possa  contribuir  para

construção  de  um  modelo  de  representação  e  de  autorrepresentação  etnicorracial

positivamente afirmado.
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QUILOMBOS: RE-DEFININDO HISTÓRIAS

“O Quilombo é liberdade, fica quem vier por amor à liberdade!”
(Abdias do Nascimento)

Pelas águas do Atlântico atravessaram cerca de 15 milhões de homens e mulheres

trazidos dos diversos territórios da África para fins escravistas nas Américas, tornando-se

um dos maiores empreendimentos comercias e culturais que “marcaram a formação do

mundo moderno e a criação de um sistema econômico mundial” (Reis; Gomes,1996: 9).

Desse contingente, estima-se que quarenta por cento se tornaram escravos no Brasil,

constituindo a força de trabalho, geradora do acúmulo de capital à sociedade europeia.

Foram quase quatro séculos de escravidão em que a dinâmica político-administrativa da

colônia por meio dos ciclos econômicos: extração do pau-brasil, lavoura de cana, café,

mineração,  conduziram  os  negros  pelo  vasto  território  nacional,  e  assim,  imprimiram

“marcas  próprias  sobre  vários  e  diferentes  aspectos  da  cultura  material,  simbólica,

espiritual desse país” (idem).

É importante destacar que o conceito de escravidão é bastante remoto, uma vez

que existiu em diversas sociedades ao longo da história, assumindo sentidos diferentes, a

depender do lugar de onde se fala e do contexto em que está inserido. O escravismo

revela uma longa trajetória de opressões e subjugações dos diversos povos que foram

submetidos  às  práticas  cruéis  de  exploração,  especialmente,  os  africanos  e  seus

descendentes. A escravidão, nas suas distintas formas, representa uma violência atroz

para toda história da humanidade. Torna-se, portanto, um elemento explicativo para se

compreender a situação atual de desigualdades, racismos e dominação existentes entre

diferentes sociedades.

Contudo, a escravidão foi apenas umas das maneiras, talvez a mais perversa, do

trabalho compulsório. Na África pré-colonial, por exemplo, nas suas diferentes conjunturas

políticas e econômicas, a forma de trabalho compulsório mais corriqueiro era a escravidão

doméstica, a qual se estabelecia pela entrega de pessoas como ressarcimento de dívidas

não pagas; condenadas por crimes e/ou ofensas, ou os cativos de guerra - capturados em

conflitos militares, no entanto, o escravo poderia ocupar diversas funções sociais e lhes

eram permitidos ser resgatados. 

Já a escravidão vigente nas Américas entre os séculos XVI e XVIII  foi bastante

diferente, pois se estabelecia como escravidão mercantil, em que o cativo representava

apenas um objeto, uma mera mercadoria destinada à produção maciça, era uma máquina

reprodutora do capital,  o  qual  fazia  parte  do patrimônio dos senhores.  Escravizar,  no



processo mercantil,  de acordo com Katia  Maria  (1989),  implicava arrancar  um ser  da

comunidade em que nascera ou/e se criara; mudar seu nome; separá-lo da família e tratá-

lo como coisa – que poderia ser comprado, alugado, leiloado, trocado e vendido, além de

ser subjugado as mais violentas formas de aniquilamento.

Uma  quantidade  exorbitante  de  africanos  foi  capturada  nas  mais  desumanas

condições para manter a produção e a riqueza colonial, homens e mulheres raptados,

despojados do convívio de seus grupos, de seus bens materiais e culturais. Destaca Kátia

Maria  (1989)  que  nesse  processo,  sobressaem  três  violentas  tarefas  delegadas  aos

africanos nas terras brasileiras: eram obrigados a aprender a língua portuguesa sem que

lhes fosse destinado qualquer tipo de ensino formal; converter-se a religião católica e se

disciplinar  ao trabalho das fazendas,  minas,  cidades e sertões.  Para qualquer  ato de

insubmissão entrava em cena a repressão dos soberanos, comumente instrumentalizada

pelas  mãos  dos  feitores;  o  chicote,  o  pelourinho,  os  castigos  corporais,  os  estupros,

assassinatos e às guerras declaradas com o apoio do governo, em casos de rebeliões

fortes  como  a  dos  Malês  (Salvador  de  1835)  ou  quilombos  ameaçadores  como  dos

Palmares.

Mesmo diante dessa conjuntura escravista-mercantil, os negros não foram inertes,

pois se organizavam e se rebelavam contra o regime vigente. Desde as revoltas iniciadas

em seus territórios até as distintas formas de oposição ao colonialismo aqui no Brasil,

houve resistências: as fugas, os atos suicidas, as formas de burlar as crenças, a quebra

de ferramentas,  atentados contra os feitores,  incêndios,  sequestros,  enfrentamento às

ordens dos senhores,  os subterfúgios individuais,  dentre  outros atos,  configuravam-se

atos de rebeldia, mas a formação de grupos de escravos fugidos foi a mais notória das

resistências, Salientam Reis e Gomes (1996). 

Manifestações como o candomblé e as irmandades religiosas, por exemplo, além

de  outras  práticas  culturais:  o  samba  e  a  capoeira  formaram resistências  simbólicas

importantes,  visto que representavam a possibilidade de afirmação cultural  diante das

coações instauradas. Portanto, “onde houve escravidão, houve resistência. E de vários

tipos. Mesmo sob ameaça de chicote, o escravo negociava espaços de autonomia” (Reis;

Gomes, 1996: 10). Acrescentam os autores que esses atos de fuga aconteceram em toda

América e receberam nomes diferentes: na América espanhola: Palenques, Cumbes; na

inglesa,  Maroons;  na  francesa,  grand  Marronage  e  petit  Marronage  [...];  no  Brasil,

Quilombos e Mocambos e seus membros: Quilombolas, Calhambolas ou Mocambeiros. 

Desse modo, é importante desmistificar a ideia de que os negros foram passivos à

escravidão, pois eles jamais se acomodaram perante o sistema que, embora elaborado e



amparado pelo poderio bélico-econômico, diversas formas de negociações, contratos e

lutas se estabeleciam. Afirma Kátia Maria (1988), ao contrário do que fora vinculado pela

historiografia  oficial,  pelos  livros  didáticos,  os  meios  de  comunicação  e  a  literatura

instituída, o que havia de fato era a possibilidade de demarcação de um espaço de luta,

cujas resistências negras indicavam a capacidade de reinvenção e de suas possibilidades

de enfrentamento ao regime. Enfrentamentos estes, que contribuíram decisivamente para

o do fim do tráfico transatlântico, além de fatores externos movidos pelas grandes forças

europeias.

Assim, o termo quilombo, proveniente da África Central no período precedente a

diáspora  negra,  situava  dentro  de  uma  compreensão  que  remetia  a  instituição

sociopolítica  e  militar.  Ao  longo  dos  processos  históricos,  houve  transformações

conceituais  decorrentes  da  própria  dinâmica  cultural  e  o  termo  assumiu  diferentes

sentidos,  impostos  principalmente  pelas  elites  dominantes  colonialistas,  a  qual

considerava  quilombo  toda  habitação  de  negros  fugidos  que  passem  de  cinco1.

Subvertendo essa ideia reducionista e pejorativa, Abdias do Nascimento diz que:

Quilombo  é  um  movimento  amplo  e  permanente  que  se  caracteriza  pelas
seguintes dimensões: vivência de povos africanos que se recusavam à submissão,
à exploração, à violência do sistema colonial e do escravismo; formas associativas
que se criavam em florestas de difícil acesso, com defesa e organização sócio-
econômico-política  própria;  sustentação  da  continuidade  africana  através  de
genuínos grupos de resistência política e cultural (Nascimento,1980:32).

Muitos quilombos se formaram em lugares estrategicamente afastados da “casa

grande”,  lugares  de  difícil  acesso  na  tentativa  de  esquivar-se  das  forças  repressivas

alicerçadas pelo controle da biopolítica. Esses movimentos se expandiram pelo território

brasileiro, desencadeando inúmeras comunidades rurais e urbanas que estabelecidas em

torno da sobrevivência, praticando as atividades de subsistência da agricultura e pecuária,

muitos  se  expandiram  diversificando  as  atividades  produtivas,  tornando-se  vilas,

povoados,  favelas.  Entretanto,  aqueles  territórios  que  mantiveram  um  certo  nível  de

afastamento, cujos processos de interação com outras culturas se davam de forma menos

intensa, a preservação de hábitos, práticas e tradições culturais africanas se mantiveram

mais próximo de suas memórias transatlânticas.

A chegada dos africanos ao Brasil sinaliza o início de uma história de batalhas, de

resistências  que  nem  sempre  foram  contadas.  Lutas  de  povos  que  chegaram  e

reconstruíram suas vidas mediante a opressão, racismo, subalternidade, à privação da

liberdade. Povos que mesmo diante da “coisificação” instituída, lutavam, constituíam suas

1 Conceito formulado e difundido pelo rei de Portugal em resposta à consulta do Conselho Ultramarino 
sobre o quê seriam quilombos. Data de 02/12/1740. 



famílias, manifestavam sua fé, organizavam seus grupos e reconstruíram trajetórias de

vidas diversas. Abdias Nascimento (1980) evidencia que esses povos trouxeram consigo

conhecimentos  substanciais  a  respeito  das  mais  variadas  áreas  do  saber:  culturas,

religiões, línguas, artes, ciências, tecnologias.

Entretanto, esses componentes formativos do povo brasileiro foram silenciados e

inferiorizados estrategicamente, bem como a tentativa de manter o colonizado (negro)

subjugado e vincular um discurso de passividade foi mais uma das táticas empreendidas

pelo sistema escravocrata para minar as referências positivas e fixar os interesses dos

soberanos.  Contudo,  a  instauração  de  quilombos  em  toda  expansão  da  colônia  são

evidências  incontestes  de  que  os  negros  foram  ativos  desde  sempre.  Os  episódios

dramáticos,  individuais  e  coletivos  de  resistência  à  escravidão,  iniciado  desde  o  solo

africano se expandira por toda América e emerge no Brasil representando uma impetuosa

demonstração de luta organizada. Assim, os quilombos concebem maior expressão de:

resistência ao sistema colonial-escravista, atuando sobre questões estruturais, em
diferentes  momentos  histórico-culturais  do  país,  sob  a  inspiração,  liderança  e
orientação político ideológica de africanos escravizados e de seus descendentes
de africanos nascidos no Brasil. O processo de colonização e escravidão no Brasil
durou mais de 300 anos. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão,
através de uma lei que atirou os ex-escravizados numa sociedade na qual estes
não tinham condições mínimas de sobrevivência (Siqueira, 1995:03).

A população  negra  despojada  e  extorquida  de  suas  complexidades  culturais,

linguísticas, políticas, econômicas e religiosas, mesmo depois da pós-abolição continuou

abandonada pelo poder dominante (Estado brasileiro) e o termo quilombo foi ignorado

pela legislação, somente retomado um século posterior à assinatura da Lei Áurea, através

do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal

de 1988. Foi  retomado e ampliado, de forma a não mais restringir-se ao conceito de

esconderijo de negros fugidos da escravidão - julgamento depreciativo que os colocavam

ao encontro da ilicitude. O conceito passa a ser ressignificado e assegurado pelo Estado:

“Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras

é  reconhecida  a  propriedade  definitiva,  devendo  o  Estado  emitir-lhes  os  títulos

respectivos” (BRASIL, 1988).  Diante das seculares lesões sofridas pelos negros, essa

mudança passa a dirigir-se ao início de importantes reparações. 

Esse novo sentido do conceito de quilombo pela Constituição foi sem dúvida, ainda

que tardiamente, um avanço importante, entretanto não efetivou o acesso aos direitos

estabelecidos  pelo  artigo  68,  uma  vez  que  um  dos  empecilhos  se  pautava  na

indeterminação de critérios para definir o que seria uma comunidade remanescente de



quilombos.  Essa  ausência  de  características  resultou  em  grandes  obstáculos  para  a

regularização dos princípios instituídos. Assim, os diversos processos de territorializações

dos  agrupamentos  negros,  constituídos  pós-abolição,  que  não  se  enquadravam  no

princípio  histórico  de  fuga-resistência,  a  exemplo  das  comunidades  negras  rurais,  se

mantinham ainda desamparadas pela legislação. 

Para tentar esclarecer o significado de comunidade remanescente de quilombo,

completar as lacunas deixadas pela Constituição e diminuir as discrepâncias no que se

refere  às  características  que  determinam  os  territórios  quilombolas,  a  Associação

Brasileira de Antropologia (ABA) elaborou em 2004 um parecer, o qual estabelece que

não apenas as comunidades oriundas de quilombos históricos podem ser reconhecidas

como remanescentes, mas também os diversos agrupamentos negros que desenvolvem

práticas cotidianas de resistência,  assegurando a manutenção e preservação de seus

costumes, tradições, modos de vida, bem como a solidificação de um território comum.

Assim,  as  comunidades negras rurais  que congregassem descendentes  de  escravos,

vivendo da cultura de subsistência e onde as manifestações culturais possuíssem fortes

acoplamentos  com  o  passado,  considerar-se-á  comunidades  remanescentes  de

quilombos.

Nessa perspectiva, o Decreto 4.887 de 20 de novembro de 2003, restabelece o

parecer da Associação Brasileira de Antropologia e amplia o conceito no seu Art. 2º, que

passa a considerar as comunidades remanescentes de quilombos de acordo com critérios

de autoatribuição: “os grupos étnico-raciais com trajetória histórica própria, dotados de

relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com

a  resistência  à  opressão  histórica  sofrida”  (BRASIL,  2003).  Desse  modo,  o direito  à

autoatribuição como critério para identificação das comunidades quilombolas tem como

fundamentação a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que

prevê o direito de autodeterminação dos povos indígenas e tribais.

Através  desses  tímidos  avanços,  o  número  de  comunidades  quilombolas

reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares expandiu significativamente em todo país.

Dados da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) e do

Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma Agrária  (Incra)2 que a  partir  do  Decreto

2 Para acessar a política de regularização de territórios quilombolas, as comunidades devem encaminhar
uma declaração  na  qual  se  identificam enquanto  comunidade remanescente  de  quilombo à  Fundação
Cultural Palmares, que expedirá uma Certidão de Auto-reconhecimento em nome da comunidade. Devem
ainda  encaminhar  a  Superintendência  Regional  do  INCRA em  seu  estado,  uma  solicitação  formal  de
abertura dos procedimentos administrativos visando à regularização. A regularização do território tem início
com um estudo da área, destinado a elaborar um Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) do
território. Uma vez aprovado este relatório, o Incra publica uma portaria de reconhecimento que declara os
limites do território quilombola. A fase final do procedimento corresponde à regularização fundiária, com a
desintrusão de ocupantes não quilombolas mediante a desapropriação e/ou indenização pelo território. Ao



4.887/2003 tornou-se o órgão responsável pelo processo administrativo de identificação,

reconhecimento,  delimitação,  demarcação  e  titulação  das  terras  ocupadas  pelos

remanescentes  quilombolas,  estimam  que  há  aproximadamente  mais  de  três  mil

comunidades em todo território nacional. O Estado da Bahia concentra um dos maiores

demonstrativos de comunidades.

Desse modo, o termo quilombo e suas variações são usados na atualidade para

indicar as diversas situações dos povos negros em diferentes regiões e contextos no

Brasil. Logo, as  terras que resultaram da compra por negros libertos; da posse pacífica

por  ex-escravizados;  de  terras  abandonadas  pelos  proprietários  em  épocas  de  crise

econômica; da ocupação e administração das terras doadas aos santos padroeiros ou de

terras  entregues  ou  adquiridas  por  antigos  escravizados  organizados  em  quilombos,

poderão  ser  consideradas  comunidades  remanescentes.  Nesse  sentido,  a  Fundação

Cultural  Palmares,  responsável  por  expedir  a  Certidão  de  Auto-reconhecimento

requisitadas pelas comunidades negras, destaca que:

As  denominações  quilombos,  mocambos,  terra  de  preto,  comunidades
remanescentes  de  quilombos,  comunidades  negras  rurais,  comunidades  de
terreiro são expressões que designam grupos sociais afro-descendentes trazidos
para o Brasil  durante o período colonial, que resistiram ou, manifestamente, se
rebelaram contra o sistema colonial e contra sua condição de cativo, formando
territórios  independentes  onde  a  liberdade  e  o  trabalho  comum  passaram  a
constituir símbolos de diferenciação do regime de trabalho adotado pela metrópole
(Palmares, 2015).

Para  uma  expressiva  parcela  da  população  cativa  no  Brasil,  os  quilombos  se

compuseram  como  verdadeiros  espaços  de  vida  em  busca  da  liberdade.  Por  isso,

“Quilombo não significa  escravo  fugido.  Quilombo quer  dizer  reunião  fraterna  e  livre,

solidariedade, convivência, comunhão existencial  [...] a sociedade quilombola representa

uma etapa do progresso humano e sócio-político” (Nascimento, 1980: 263). Os quilombos

territorializaram  e  desterritorializaram,  seguiram  sertões  e  florestas,  desenvolveram

sistemas  econômicos  próprios,  muitas  vezes  bem-sucedidos,  envolveram-se  com

movimentos políticos de outros setores sociais e ampliaram seus próprios movimentos em

que aproveitavam de circunstâncias políticas nacionais, regionais e internacionais para

fazer avançar seus interesses e projetos de liberdade, evidenciam Reis e Gomes (1996).

Assim, a definição limitada e negativa do termo quilombo (reduto de negro fugido)

expandida no Brasil, não só serviu às elites coloniais para desqualificar a estrutura social

instalada  pelos  mocambos,  como  contribuiu  para  ocultar  as  diversas  lutas  contra  o

final do processo, é concedido o título de propriedade à comunidade, que é coletivo, pro-indiviso, em nome
da  associação  dos  moradores  da  área,  registrado  no  cartório  de  imóveis,  sem  ônus  financeiro  para
comunidade beneficiada (INCRA, 2015). 

http://www.palmares.gov.br/


sistema escravocrata. Por essa razão, os estudos aprofundados sobre as comunidades

quilombolas no país ainda são recentes, com exceção de alguns poucos mais conhecidos

como  é  o  caso  do  Quilombo  dos  Palmares,  considerado  o  maior  e  mais  delongado

mocambo das Américas, uma república de seres insurgentes em busca da liberdade, que

sobreviveu as duras repressões na Serra da Barriga em Alagoas e que se tornou uma das

principais referências de luta negra. Assim como Palmares, outros “quilombos históricos”

adquiriram uma significativa produção bibliográfica, mas poucos estudos trataram com

densidão  as  especificidades  desses  espaços  e  principalmente  das  comunidades

quilombolas contemporâneas.

Contrapondo determinadas visões tradicionais, Reis e Gomes (1996) expõem que

a explicação para a formação e sobrevivência de muitos quilombos era justamente as

relações  que  se  estabeleciam  com  a  sociedade  envolvente  e  não  seu  isolamento.

Salientam que, de forma geral, os quilombos construíram um mundo subterrâneo do qual

fazia  parte  escravos  assenzalados,  negros  libertos,  proprietários  rurais,  brancos,

mestiços,  dentre  outros.  Logo,  os  quilombos  eram  espaços  de  formação  africana

(predominante), mas também ameríndia e europeia, isso implica dizer que nesse lugar

geográfico e socioeconômico, não necessariamente circulavam escravos. Tratava-se de

uma sociedade multiétnica e intercultural, já que quilombo parte do acontecimento mais

amplo de uma sociedade de fronteira, que faziam políticas e tinham “projetos políticos

próprios, pois eram estruturados, contavam com lideranças consagradas e estabeleciam

redes de alianças com diversos setores socais” (Reis; Gomes, 1996: 17).

Por  esta  razão,  Bhabha  (2005)  aponta  a  fragilidade  da  cultura  hegemônica  ao

evidenciar a inexistência de pureza racial e cultural. Nesse sentido, a cultura africana da

diáspora no Brasil é uma cultura fundamentalmente híbrida, “não é nem só africana, nem

mímica  da  europeia,  mas  híbrida,  formada  pelos  contatos  desejados  e  os  forçados”

(Souza, 2005: 23). Primeiramente porque é formada pela relação e interação de povos

africanos  de  etnias  diversas  que  foram obrigados  a  criar,  como forma de  resistência

cultural,  uma memória comum. Híbrida ainda porque era “forçada a relacionar-se com

povos europeus e ameríndios e a fazer uso de seus comportamentos e costumes para

redesenhar a sua identidade e garantir a sua sobrevivência” (idem).

LAGOINHA: UMA PROSA AO PÉ DA PORTA

A comunidade remanescente de Lagoinha pertence à cidade de São Gabriel – BA,

fica a 42 km da sede deste município, localizando-se na microrregião de Irecê - situada a

478 km da capital  – Salvador.  A região de Irecê fica na zona fisiográfica da Chapada



Diamantina Setentrional,  abrangendo toda a área do Polígono das Secas.  Pertence à

bacia do São Francisco, cuja vegetação predominante é a caatinga. Lagoinha apresenta

características  rurais  bem  definidas  e  aspectos  socioculturais  peculiares  à  paisagem

sertaneja.  Há  cerca  de  230  casas  residenciais  e  164  famílias,  num  total  de

aproximadamente  620  habitantes.  A  economia  é  basicamente  gerada  pelas  poucas

aposentadorias rurais, restritos empregos públicos municipais nas áreas de educação e

saúde, além de alguns serviços temporários fora da localidade. Entretanto, a agricultura

familiar é a fonte econômica predominante da população, mas por conta da grande seca

que assola a região, vivem espoliados dessa atividade de subsistência. 

Contam os moradores por meio das prosas ao pé da porta e de seus causos, que a

descoberta de Lagoinha se deu pelos irmãos André Pedro Bernardo dos Reis e João

Pedro Bernardo dos Reis, os primeiros desbravadores migraram da cidade do Morro do

Chapéu, percorrem muitas léguas no lombo de um jumento, carregando apenas farinha

seca  com  rapadura,  além  de  poucos  outros  mantimentos  para  enfrentar  as  longas

andanças,  levavam  cobertas  e  esteiras  para  passar  as  noites  ao  luar  da  caatinga,

descansavam as sombras dos umbuzeiros e assim seguiam sua trajetória à procura de

terras para viver e cultivar. Ressaltam os mais velhos que o quê de fato eles levavam

mesmo era a bravura, a coragem e o desejo de se estabelecer em boas terras. 

Por isso, percorreram léguas, abrindo o caminho fechado da caatinga com facão.

Depois de dias surribando as terras áridas, avistaram um manancial, uma pequena lagoa

reluzente,  que a chamaram de Lagoa Dourada – signo de fertilidade,  produtividade e

existência – que, por ali, se fixariam. A água é um dos elementos decisivos para que o

lugar encontrado representasse a terra promissora, uma vez que significa a possibilidade

de sobrevivência e prosperidade para o homem sertanejo.

Mas as terras encontradas tinham donos, pertenciam inicialmente à família dos

Dourados,  que  residiam  em  Morro  do  Chapéu  -  BA.  Os  outros  irmãos,  André  José

Bernardo  Reis  e  Martiniano  Bernardo  dos  Reis,  apelidado  de  “Baião”,  ambos  eram

residentes e proprietários de pequenos lotes de terras às margens da Vereda do Rio

Jacaré, rio que corta a região, afluente do Rio São Francisco, saíram da Vereda Romão

Gramacho ou Vereda do Jacaré como era popularmente conhecida, com a finalidade de

encontrarem essa tal lendária Lagoa Dourada descrita pelos irmãos André Pedro e Joao

Pedro,  que diziam existir  naquela  região.  A maioria  das  pessoas daquela  época que

ouviam falar naquela localidade imaginava que a lagoa era encantada e poderiam existir

nela muitas pedras preciosas, principalmente o ouro, por isso se dizia “Dourada”.

Os  habitantes  da  região  próxima,  que  moravam  nas  veredas  do  Rio  Jacaré



alimentavam essa crença devido à visualização de luzes, que à noite, frequentemente

radiavam ao longe, que ora se apagavam ora mudavam de lugar. Era o desejo de todos

os habitantes da localidade próxima, descobrirem a reluzente “Lagoa Dourada” e dessa

forma, ficar rico explorando suas pedras e se não as encontrasse, ficariam através da

criação de gado e plantio, já que a lagoa seria uma área promissora. Foi então que em 21

de fevereiro de 1922, os dois irmãos conseguiram comprar a famosa “Lagoa Dourada”.

Logo  depois  a  propriedade  passou  a  ser  chamada  de  “Fazenda  Lagoinha3”,  sendo

povoada por familiares desses dois irmãos de ascendência africana. 

Assim,  instalaram-se  às  beiras  de  suas  margens,  fundaram  suas  moradias  e

construíram suas plantações.  Foi  nesse território  que as famílias Bernardos dos Reis

travaram suas primeiras lutas pela sobrevivência e constituíram suas “gerendências”4, a

partir  de  então. Apesar  das  poucas  informações  sobre  a  genealogia  dos  irmãos

Bernardos, pelas análises contextuais, acredita-se serem descendente de escravos, até

porque a formação da cidade de São Gabriel, onde se localiza a comunidade, se deu a

partir da troca de escravos. Nas antigas fazendas de Xique-Xique e Morro do Chapéu,

lugares que fazem divisa com a parte norte do munícipio (onde se localiza a comunidade)

era forte a presença escrava devido aos engenhos de cana de açúcar. 

Assim,  foi  às  margens  da  “Lagoa  Dourada”,  nesse  território  místico  que  os

afrodescendentes conseguiram, apesar das dificuldades estabelecidas, tramar modos de

sobrevivência  fundados  pelos  vínculos  de  solidariedade,  e  dessa  forma,  gerar  o

sentimento  de  pertencimento  ao  grupo  e  ao  espaço  territorial.  Mesmo  não  se

enquadrando no modelo de quilombo tradicional, a comunidade se estabeleceu a partir de

um novo modelo de fuga-resistência, instituídos por outras experiências, mas fortemente

marcados pelos vestígios da escravidão, já que ainda precisam resistir às opressões do

racismo de Estado e “fugir”,  des-territorializar  em busca de sobrevivência.  Entretanto,

primando em seu território pela liberdade e solidariedade. Por isso, 

Dizer que os quilombolas foram heróis é pouco, pois diminui a riqueza de sua
existência. Que sejam celebrados como heróis da liberdade (...) da luta de homens
e mulheres que para viverem a liberdade nem sempre puderam se comportar com
as certezas e a coerência normalmente atribuídas aos heróis (Reis; Gomes, 1996:
26).

A comunidade  de  Lagoinha,  a  pesar  das  limitações  impostas,  conta  com uma

3 O relato acima foi construído com base nos vários “causos” contados pelos moradores, normalmente, nas
calçadas de suas casas “ao pé da porta”. Essa é a história que narram como representação da origem da
sua comunidade. Os depoimentos dos moradores não se divergem entre um e outro. Mas a presença de
uma memória escrava, anterior à chegada em Lagoinha fora esquecida. Eles dizem não saber.
4Termo  popular,  muito  comum  na  região,  utilizado  pelos  mais  antigos.  Significa:  linhagem  familiar,
hereditariedade, genealogia. 



associação de moradores atuante que reivindica para o coletivo melhores condições de

vida.  Lutam  frente  ao  governo  federal,  não  só  para  aquisição  de  bens  materiais

necessários, como também batalham pelo reconhecimento do valor simbólico de suas

manifestações culturais. Projetos luz e água pra todos (cisternas),  quites de irrigação,

máquinas e implementos agrícolas, a instalação de um centro de referência e assistência

social (CRAS), uma quadra poliesportiva em construção e uma bem estruturada escola

quilombola, que por conta de erros técnicos: construíram a escola sobre uma rede de

tensão  elétrica,  não  funciona  ainda,  (embora  esteja  pronta  há  quase  dois  anos,  não

beneficia a população, a qual se mostra preocupada e ávida pela tão desejada resolução

do  problema).  Ao  falar  dessas  conquistas,  a  comunidade  demonstra-se  bastante

orgulhosa pela luta do coletivo.

É bastante comum na região, no período da seca, contingentes de trabalhadores

migrarem em busca de serviços em outras localidades, especialmente nas plantações de

soja em Barreiras-BA e nas colheitas de café em Minas gerais. Tais empregos já foram

denunciados como atividades semiescravas pela Comissão da Pastoral da Terra (órgão

ligado à  igreja  católica)  por  tratar  de  serviços,  em sua maioria,  não regulamentados,

violando os direitos trabalhistas, sem oferecer condições mínimas de saúde e segurança.

Muitos homens da comunidade que saem para as empreitadas nas colheitas de

café relataram que a jornada de trabalho é extensa, sem horários pré-definidos para o

início  e  término  do  serviço  diário.  Como  ganham por  produção,  são  estimulados  ao

serviço intenso, de forma a atingir grandes metas de produção. Relatam ainda que se

submetem ao trabalho frenético pela necessidade que, por sua vez, conduz ao desejo de

arrumar uma renda o quanto antes para, então, retornar ao seu território e abastecer a

família por um período.

Os moradores desabafam, lamentosamente, que estando o tempo ruim, ou seja,

sem recursos, são obrigados a abandonarem suas famílias por um certo tempo (muitos

chegam a seis meses) em busca de melhores condições de vida. É comum deslocarem

vários membros da mesma família: pais, filhos, tios, irmãos – alguns desses abandonam a

escola por um longo período, outros até desistem de estudar. Trabalham, juntam certa

quantia  financeira,  conquistada  pelas  árduas  empreitadas  e  voltam  para  ajudar  no

sustento dos demais que ficam a espera, essa é uma das formas de sobrevivência. Esse

processo  de  des-territorialização  e  re-territorialziação  acontece  anualmente  na

comunidade, aqueles que não têm fonte nenhuma de renda, devido à falta de chuva,

entram  nesse  ciclo  migratório.  Nisso,  estabelecem  contatos,  levam  e  trazem  novos

costumes para comunidade.



Os mais jovens, por exemplo - que não são pais de família, dizem que vão para as

lavouras arrumar dinheiro,  a fim de ajudar os familiares e também comprar aparelhos

celulares modernos e quiçá uma moto para se locomover mais fácil e rápido, já que a

comunidade fica distante da cidade (esse é um dos grandes desejos dos jovens). Alegam

não ser fácil afastar-se da sua terra para trabalhar nas colheitas, pois o frio e o ritmo são

intensos, nem todos aguentam - esses que não aguentam são dispensados, só os fortes

ficam - diz o entrevistado. Nas lavouras, interrompem o trabalho apenas para as precárias

refeições e as curtas horas de descanso. Quando adoecem é pior, pois precisam retornar

para suas casas, às vezes só com o dinheiro da passagem. Como nas lavouras cafeeiras

do período colonial, a cena se repete com os moradores da comunidade. Há toda uma

vigilância  e  ordenação  dos  trabalhos  para  o  acúmulo  de  capital.  É  o  corpo-máquina

atuando  para  otimização  da  produção  ordeira,  numa  espécie  de  neoescravidão.  É  a

biopolítica vigorando.

Entretanto, quando o ano é chuvoso, a comunidade se alegra, não passam tantas

necessidades,  nem precisam “sair  mundo a fora”.   O tempo “bonito  para chover  nos

enchem de felicidade”, o “cheiro de chuva é muito animador, é o melhor perfume”, diz

outro morador. Quando o ano é bom (há chuvas), os produtos cultivados na comunidade

são basicamente o feijão, milho, mamona, mandioca, sorgo, algumas verduras e frutas

típicas da região,  além da criação caprina.  A produção de grãos é praticamente para

subsistência, pois a falta de uma estrada adequada e de transportes dificulta a venda dos

produtos  em outras  localidades.  Por  isso,  o  comércio  se  dá nos depósitos  locais;  as

compras e trocas dos alimentos acontecem nos próprios mercadinhos e bares. Sendo

farta a produção, comercializam seus produtos nas cidades de São Gabriel e Irecê.

É  importante  ressaltar  que,  como  as  terras  pertencem  aos  moradores,  a

comunidade não trava batalhas pela posse territorial. As batalhas enfrentadas diariamente

advêm da ausência  de  políticas  públicas,  da  carência  de  empregos,  da  escassez de

chuva, que é um problema histórico de ordem política, não apenas geográfico. Essa falta

de assistência compromete suas vidas, pois são privados de uma alimentação ampla; de

um sistema de saúde que atenda as necessidades básicas; de um sistema escolar na

localidade,  já  que  para  fazerem  o  ensino  médio,  os  alunos  precisam  deslocar-se

diariamente para outros municípios, enfrentando condições adversas devido às péssimas

estradas de terra e os precários transportes; o acesso além de ser difícil,  é perigoso.

Esses são os principais obstáculos apontados pelos moradores.

Lagoinha,  não  tão  diferente  de  outras  comunidades  negras  rurais,  apresenta

algumas  propriedades  similares,  visto  que  a  população  é  formada  por  laços  de



parentesco, todos são de alguma forma pertencentes a mesma linhagem familiar, vivem

da  agricultura  de  subsistência,  são  em  sua  maioria  trabalhadores  rurais,  ainda  que

marcado pelo fenômeno da seca, a terra é uma riqueza indescritível para eles, é fonte de

sobrevivência, é a expressão da vida, por isso mantém forte ligação com a natureza, com

as plantas medicinais, com a música, a dança, em fim, valorizam as tradições culturais

dos antepassados. Sentem, por sinal, orgulhosos das rodas de samba tradicionais e o

reisado mantido pelos mais velhos, os quais lamentam a possibilidade de perder essas

manifestações, já que percebem um certo desinteresse em manter viva a tradição pelas

novas  gerações,  que  estão  começando  a  se  conectarem  com  novas  tecnologias

eletrônicas  e  se  mostram  entusiasmados  pelos  valores  perpassados  pela  indústria

cultural-midiática.

Na comunidade prevalece à etnia negra, não só no aspecto fenotípico: corpo, cor

da pele, cabelo, mas para além do físico, há uma intensa influência cultural africana nas

suas práticas cotidianas. As crenças, costumes rotineiros, o modo de se relacionar com a

terra,  as  técnicas  utilizadas  no  plantio,  a  culinária,  a  tradição  da  roda  de  samba

misturados com o Reisado e São Gonçalo (tradições portuguesas), os cultos religiosos de

matriz  africana,  são  demonstrativos  de  que  a  comunidade  tem um passado  histórico

marcado pela ancestralidade africana, quem sabe à escravidão, já que conserva essas

tradições, enquanto outros municípios da cidade não as mantêm. Contudo, a presença

das africanidades não excluem as outras influências, sejam indígenas e/ou europeias.

Além  disso,  as  mudanças  provocadas  pelo  mundo  globalizado  e  os  processos

migratórios, vinculando outros estilos e modos de vida, impactam diretamente na vivência

e tradição desses povos.

 Um  exemplo  dessas  mudanças  se  dá  pela  forte  presença  das  religiões

evangélicas na comunidade, convivendo com o candomblé e o catolicismo. Todavia, o

saber  histórico-cultural  mantido pelas  tradições simbólicas de longas gerações negras

ainda  se  faz  vigorante:  a  benzedeira,  por  exemplo,  é  uma  referência  importante  na

comunidade pelas práticas popular que mantém voluntariamente. É sempre requisitada

para  fazer  as  suas  rezas,  benzer  os  filhos,  aconselhar  os  jovens,  encaminhar  as

oferendas,  é  quem  realiza  as  festas  de  Santa  Bárbara  e  de  Cosme  e  Damião,

anualmente. 

Apesar de manter esse costume secular, as pessoas que convivem no espaço do

terreiro,  frequentando  as  festividades  e  atuando  nas  práticas  e  rituais  religiosos  de

referência africana, também são membros atuantes da igreja católica, já que afirmar-se

candomblecista  leva  consigo  um  estigma  repressivo.  Entretanto,  nesse  entre-lugar



religioso, a benzedeira diz realizar as festividades religiosas, regadas ao ritmo do tambor,

porque cumpre uma missão espiritual. Ensinamentos que aprendeu com os avós (também

possuíam  um  terreiro)  e  são  resguardados  pelas  gerações  ulteriores.  Salienta  a

benzedeira que as rezas foram ensinadas pelos seus antepassados, já os cantos, diz-se

aprender sozinha, alguns por meio de sonhos. Sente-se muito feliz em ajudar o próximo

com sua tradição e conhecimento das ervas medicinais. Além disso, ainda é solicitada

muitas vezes para fazer os partos, já que é afamada “pegadora de menino”. 

É importante ressaltar, de acordo com Florentina de Souza (2005) e com base nas

observações  feitas  na  comunidade  que,  mesmo  sendo  muito  intenso  o  processo  de

apropriação da cultura negra pela indústria cultual, os grupos étnicos nas suas pequenas

localidades, não recebem de modo apático as informações e os bens culturais que lhes

são  fornecidos  pelo  mercado  global.  Algumas  referências  são  incorporadas,

ressignificadas,  outras  negadas.  Cada  comunidade  procede  a  significativos  arrojos  e

reinterpretações  dos  bens  culturais  com  os  quais  relacionam  de  forma  diferente.

Alterações  que,  aparentemente  inaudíveis,  tornam-se  evidentes,  sempre,  aos  olhares

mais atenciosos: 

Apesar  da  tendência  à  homogeneização  marcante  no  mundo  globalizado,  as
marcas  culturais  locais  contestam  e  modificam  continuamente  os  signos  e
símbolos recebidos, rescrevendo-os para que sejam recompostos os símbolos e
representações identitárias locais (Souza, 2005: 26).

Um aspecto que chamou atenção na comunidade e que gerou uma das razões

para o despertar de um interesse em trabalhar com a poética negra foi constatar que,

apesar das lideranças locais buscarem legalmente a autoidentificação como comunidade

remanescente  de  quilombo,  essa  não  era  uma afirmação  coerente  de  todo  o  grupo.

Através das prosas ao pé da porta e das entrevistas, pude verificar que a autoafirmação

não estava inserida no cotidiano dos moradores (por isso, a importância da intervenção

do projeto com os Cadernos Negros). Os mais antigos, por exemplo, desconheciam o

termo quilombola com suas variações e alguns jovens, embora revelassem conhecer, não

se afirmavam positivamente remanescentes de quilombos, apesar de todas as evidências.

O território de Lagoinha não foi um quilombo histórico, como já foi relatado, embora

a  comunidade  tenha  sido  fundada  por  uma  família  de  ascendência  africana,  não  há

registros  orais  ou  escritos  de  que  os  habitantes  tenham se  confrontado,  em épocas

remotas,  com  as  forças  que  sustentavam  o  sistema  escravocrata.  Assim,  o  termo

quilombo, não fazia parte do cotidiano de muitos moradores da comunidade. Para eles, a

fundação  da  comunidade  não  tinha  nada  que  se  relacionasse  com  a  resistência  à



escravidão. Talvez essa seja uma das razões para o desconhecimento do termo, outra

explicação centralizadora está relacionada ao racismo, que gerou o apagamento das lutas

reivindicatórias negras e vinculou um sentido negativo do termo, mantendo enraizado no

imaginário da população.

 Os lagoenses conservavam os seus costumes e tradições resultantes da influência

das  culturas  africanas,  no  entanto,  eram  contidos,  ofuscados  e  estereotipados  pela

repressão  racista  advinda  dos  diversos  meios  que  reforçam  estigmas  negativos  às

manifestações simbólicas negras. Um exemplo desse apagamento, bastante perceptível

na localidade, se evidencia na decadência e esvaziamento dos terreiros de candomblé,

alimentados por visões preconceituosas. O fato de parte da comunidade não se assumir

positivamente negra é mais um reflexo dos dramas psicológico e morais gerados pelos

dilemas  conflitosos  de  está  penetrado  numa  cultura  que  fora  desqualificada

historicamente.  Subverter  as barreiras raciais  perpassa pela complexa descolonização

mental em que o discurso literário pode contribuir para extirpar atos discriminatórios e

elevar a autoestima negra.

Era bastante comum, por exemplo, moradores de outros municípios da cidade de

São Gabriel, incluindo os da sede, referirem aos remanescentes quilombolas de modo

depreciativo. Uma das perguntas feitas tanto nas discussões dos grupos focais (prosas)

quanto nas oficinas de literatura, pautava-se na percepção que os remanescentes tinham

desse olhar do outro: “Como eles se viam? E como achavam que os outros povos os

viam?”. Essa era uma das perguntas que rendia muitas reflexões. Em quase todas as

falas diziam-se que entre eles sentiam-se bem, não se achavam estranhos, mas ao se

reportarem ao olhar dos seus vizinhos sobre eles, percebiam atos diferentes (racistas)

através de gestos, olhares, piadas. Quando saiam de suas localidades e apareciam em

alguns  lugares  dos  municípios  próximos,  escutavam  sempre:  “lá  vem  os  negros  da

Lagoinha”.  Ou “só pode ser os negros da Lagoinha”. Eles entendiam esses discursos

como  depreciativos  e  se  manifestavam  extremamente  descontentes.  Reagiam

insatisfeitos e muitas vezes de forma violenta. Porém, ao serem questionados, em outros

momentos, se já tinham sido vítimas de racismo, a maioria diziam que não. 

Esse comportamento discriminador, atrelado a ideia de quilombo como lugar de

negro fugido, por parte dos não pares, convergia para aprisioná-los em conceituações

desqualificadoras. O efeito adjacente desses comentários foi à interferência negativa na

construção  da  identidade  negra  do  grupo.  Assim,  tornar-se  quilombola,  no  sentido

positivo,  era  fundamental  para  elevar  a  autoestima  dos  habitantes  de  Lagoinha  e

contribuir  para  coesão  do  grupo,  haja  vista  a  necessidade  de  se  fortalecerem  para



reivindicar  direitos  essenciais  e  combaterem  o  racismo.  Por  outro  lado,  aceitar-se

quilombola,  decisivamente,  os  colocara,  individual  e  coletivamente,  à  frente  de  outra

questão:  assumir-se  negro.  Segundo  Munanga  (2008)  esse  processo  de  assumir  a

identidade nega incide primeiro e necessariamente pela cor da pele, pela recuperação da

negritude, física e cultural.

Nas prosas ao pé da porta foi possível perceber que mesmo tendo a tez escura,

costumes e tradições que remetiam a uma ascendência negra, parte dos habitantes não

se sentiam confortáveis para se autoafirmarem negros; inclusive evitavam o termo. Eles

definiam-se  como:  moreno,  moreno  claro,  moreninho,  pardo,  misturado,  escuro-claro,

meio amarelado e outras variáveis. Quando eram questionados se tinham orgulho de sua

cor, alguns diziam que sim porque Deus os quis assim, e por isso tinham que aceitar e ter

orgulho,  já  que  não podiam mudar  (entendiam a sua  cor  como uma fatalidade,  uma

predestinação). 

Essas falas são sintomáticas para se pensar uma realidade que não se restringe

apenas aos habitantes de Lagoinha, cuja predominância fenotípica é negra. No Brasil, é

inteiramente naturalizado o não aceitar-se negro e tentar reproduzir a idealizada cultura

dominante, em função do preconceito  racial  sofrido ao longo do tempo, já que a não

valorização  das  culturas  que  remetem  a  África  é  ainda  marcante.  De  acordo  com

Munanga, em pesquisa de Clóvis Moura (1988), realizada após o censo de 1980, com

depoimentos de não brancos sobre a cor da pele, incluía-se menções a 136 cores. Assim,

“este total de cores demonstra como o brasileiro foge de sua realidade étnica, de sua

identidade, procurando, mediante simbolismo de fuga, situar-se o mais próximo possível

do modelo tido como superior, isto é, branco” (Munanga, 1998: 120).

Nessa tentativa de esquivar-se da palavra negro, como negação de um conflito,

Mozart  Linhares  da  Silva  (2010)  sinaliza  a  preferência  do  termo  moreno  e  seus

derivantes, justamente por representar uma posição mais aceitável ou confortável social e

culturalmente para o sujeito de cor:

O  moreno  não  apenas  quebra  a  rigidez  das  classificações  polarizadas,  mas
também  permite  o  deslizamento  cromático,  entre  o  preto  e  o  branco.  As
representações associadas ao branqueamento fazem do “moreno” uma saída para
o distanciamento da base da hierarquia cromática e de status social. Acrescente-
se  a  isso  o  fato  do  “moreno”  reatualizar  no  imaginário  o  mito  das  três  raças
formadoras do povo brasileiro (Silva, 2010: 08).

Manter o negro refém de uma suposta inferioridade faz parte  do amplo projeto

racial, em que tanto a invisibilidade ou a visibilidade estereotipada são propositais. Os

encargos semânticos das cores branca e negra, enraizadas no imaginário ocidental, são



dispositivos  categóricos  para  o  não  desejar-se  negro.  Fanon  (2008)  estabelece  um

parâmetro bastante elucidativo sobre a violência dos signos, que vinculou uma escala de

valores reprodutora de estereótipos maniqueístas fixados em negativos e positivos, bons

e perversos: “O negro, o obscuro, a sombra, as trevas, a noite, os labirintos da terra, as

profundezas abissais, enegrecer a reputação de alguém; e do outro lado: o olhar claro da

inocência, a pomba branca da paz, a luz feérica, paradisíaca...” (Fanon, 2008: 160). Sem

dúvida,  esses  signos  discursivos  demarcam  lugares  simbólicos  e  determinações

subjetivas, interferindo na autoestima do sujeito.

Tais  representações  pejorativas  sobre  o  negro  –  promovida  por  uma  violência

simbólica  degradante,  ainda  continuam intoxicando  o  nosso  imaginário  com estigmas

negativos,  baseados  na  política  verticalizada  das  cores,  cujo  branqueamento  seria  a

projeção desejável.  Trata-se  de ideais  vinculados pela  produção literária  hegemônica,

pelos  livros  didáticos,  pela  mídia,  filmes,  novelas,  letras  de  músicas,  pela  indústria

cultural. São discursos ideológicos com expressivo potencial de influência na formação da

identidade individual e coletiva que metodicamente foram cerceando as representações

afirmativas da identidade negra. Salienta Hall (2013) que o processo de construção ou de

positivação de identidades,  nunca é definitivo,  já  que se  trata de construções sociais

fronteirísticas. Desse modo, a consciência de pertencimento a um grupo é inseparável da

consciência de não pertença a outro grupo.

Estamos  constantemente  em  negociação,  não  com  um  único  conjunto  de
oposições que nos situe sempre na mesma relação com os outros, mas com uma
série  de  posições  diferentes.  Cada  uma  delas  tem para  nós  o  seu  ponto  de
profunda identificação subjectiva. Essa é a questão mais difícil da proliferação no
campo das identidades e antagonismos: elas frequentemente se deslocam entre si
(Hall, 2013: 346).

Assim, a construção de um devir negro, sublinhado por uma nova consciência, não

é possível, ratifica Munanga (2008), sem situar seu ponto de partida – que se localiza na

questão  da  autodefinição.  Ou  seja,  essa  consciência  é  atravessada  pela

“autoidentificação  dos  membros  do  grupo  em  contraposição  com  a  identidade  dos

membros do grupo “alheio” (Munanga, 2008: 14). Por isso, salienta o antropólogo que o

ato de se interrogar e interrogar aos seus diferentes: “de onde viemos? Quem somos

nós?  Que  posição  ocupamos  na  sociedade?”  São  questionamentos  que  permitem  o

desencadeamento de um processo de construção da identidade coletiva, que servirá de

planilha mobilizadora. 

Portanto, construir uma identidade negra positiva perpassa por ações complexas,



envolve desafios e transformações estruturais, uma vez que os seculares processos de

negação  da  identidade  negra,  instituídos  nos  diversos  períodos  da  história,  têm sido

preparados pelos discursos etnocêntricos das elites dirigentes, que não só projetaram na

autorrepresentação  do  negro,  estereótipos  depreciativos,  como  vem  provocando  um

ininterrupto incômodo representativo, que sobreexcedeu a colonização. Tanto com relação

aos negros em situação de deslocamento no contexto da diáspora africana, quanto os

que  foram  explorados  em  seus  países,  as  suas  identidades  foram  propositalmente

desqualificadas, uma vez que essa violência psicológica e física se coaduna, servindo

para subjugá-los, explorá-los e demarcar com maior eficácia os lugares representativos

da segregação.

Esse cenário é fortalecido, como já visto, pela ausência de políticas públicas pós-

abolição, que assegurassem e assistissem dignamente os povos espoliados, já que a

omissão da sociedade brasileira, não só aguçou a marginalização social como acentuou a

fragmentação  das  subjetividades  negras.  Isso  sem  dúvida  impactou  diretamente  no

modelo de suas autorrepresentações e identificações conscientes. 

Atualmente, ainda que contemplados, timidamente, com algumas políticas públicas

(tardias), os remanescentes de quilombos, provenientes desse processo de subjugação,

de  um  contexto  social,  político-econômico  adverso  e  desfavorável  às  construções

identitárias  positivas,  indiscutivelmente,  foram  afetados  pelas  representações  e

formulações culturais racistas. Um demonstrativo desse efeito é a negação da própria

comunidade em assumir sua cor e sua cultura.

A poética negra  torna-se,  portanto,  um antídoto,  um agente  reativo,  já  que faz

sempre  lembrar  que  a  nossa  sociedade  constitui-se  de  uma  base  cultural,

fundamentalmente africana, em que nossos valores étnicos, socioeconômicos, artísticos,

religiosos estão intrínsecos no cotidiano do nosso povo. No entanto, faz lembrar também,

que  esses  valores  têm  sido  renegados,  devido  ao  violento  processo  colonial  de

desvalorização  e  depreciação  dos  elementos  culturais  de  matriz  africana.  Processos

estes,  projetados  pelas  práticas  cruéis  de  racismo,  discriminação  e  preconceitos  que

foram se estabelecendo  socialmente  e  se  difundindo  culturalmente,  gerando  imagens

negativas do negro/a, além de austeras práticas de exclusão étnico-raciais, em que os

padrões  da  cultura  branca  europeia  têm  sido  vislumbrados  e  assimilados  como

superiores. 

Como  consequência  desse  processo  de  inferiorização  e/ou  invisibilização  da

cultura negra, advindos das ideias de uma cultura superior, tanto na Literatura, como em

outros espaços, onde o modelo de dominação hierarquizador predomina, os negros vivem



os efeitos de uma extrema negação sociocultural, em que as comunidades quilombolas

contemporâneas não estão isentas, ainda são espaços estereotipados, os quais perduram

as diversas formas de exclusão e subalternidade - reflexo do sistema senhoril perverso,

em que o Brasil deixou no esquecimento seus nativos e as comunidades remanescentes,

renegando direitos elementares para o exercício de sua cidadania e emancipação. 
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