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Resumo: Na cidade de Resistência, capital da província argentina do Chaco, o 

candombe tem ganhado expressividade. Em ruas e praças, a manifestação 

cultural desfila em cortejos compostos por batuque e dança protagonizados por 

trabalhadores culturais da cidade, conhecida internacionalmente por ser um pólo 

de intenso capital cultural, apesar de compor região periférica do país – o 

Nordeste. A performance, baseada em estética da cultura popular negra, 

historicamente invisibilizada e negligenciada na Argentina, surge em contexto de 

fragmentação das identidades nacionais homogêneas e ressurgimento das 

culturas ditas minoritárias, visibilizadas principalmente através de movimentos 

sociais e da recente nomeação do "afro" no país. A construção do Estado-Nação, 

incorporando narrativas dominantes eurocentradas esbarra em relatos pessoais 

cuja ancestralidade afro persiste e em suas expressões culturais, como o 

candombe. A reflexão será feita através do relato de Cláudia Margosa, 



afrochaqueña, e sua trajetória familiar onde o candombe aparece como 

importante elemento de mediação.Tais levantamentos, de ordem bibliográfica e 

em formato de entrevistas, apontam recentes esforços feitos no país no que 

tange a identidade afrodescendente. Percebe-se que a recuperação do 

candombe na cidade de Resistência é, portanto, elemento de mediação de 

candomberos em relação aos seus ancestrais e do "afro" em relação à sociedade 

argentina que se entende enquanto "branca". 
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     INTRODUÇÃO 
 
     O presente trabalho compõe minha trajetória científica e pessoal em um lugar 

ímpar de reconstrução das memórias do intercâmbio acadêmico feito na cidade 

de Resistência, capital da província argentina do Chaco, durante o primeiro 

semestre do ano de 2014 e, um ano depois, as reflexões teóricas/acadêmicas 

que me incidiram no primeiro semestre do curso de mestrado na cidade do Rio 

de Janeiro. 

     Por isso, ele faz parte da minha busca por instrumentos baseados tanto no 

substrato teórico que tange às questões das identidades contemporâneas 

quanto em escritos etnográficos que recentemente trabalham com a temática 

“afro” na Argentina. Meu principal objetivo será o de apontar algumas reflexões 

a partir de uma conversa feita com a afrochaqueña Cláudia Margosa naquele 

momento de intercâmbio. 

     Portanto, o trabalho aqui desenvolvido tem suas arestas decorrentes da não 

realização da observação participante necessária para aprofundá-lo e do 

processo de memoriação que obviamente seleciona o que será posto ou não, o 

que é dito e o não-dito (POLLACK, 1989). Neste sentido, é importante localizar 

meu posicionamento enquanto pesquisadora, branca, mulher, brasileira, lugares 

que constroem a minha identidade na relação com o “objeto” de estudo, uma 

outra mulher, afrodescentente, argentina nas categorias ocupacionais de 

dançarina e professora.  

     Me interessa a localização do saber a partir de uma perspectiva feminista 

dada por Donna Haraway (1995, p.16). Sem entrar em um dualismo sobre se a 

objetividade científica é composta somente pelas subjetividades individuais 



nunca compartilhadas ou por um projeto totalizante de verdades 

universalizáveis, é preciso dizer:  
Não queremos uma teoria de poderes inocentes para representar o 
mundo, na qual linguagens e corpos submerjam no êxtase da simbiose 
orgânica. Tampouco queremos teorizar o mundo, e muito menos agir 
nele, em termos de Sistemas Globais, mas precisamos de uma rede 
de conexões para a Terra, incluída a capacidade parcial de traduzir 
conhecimentos entre comunidades muito diferentes - e diferenciadas 
em termos de poder.  

   

     Neste sentido, está dado tanto o limite quanto a capacidade de a produção 

de conhecimento científico falar sobre e incidir na realidade em que trabalha. Em 

outra forma de intervenção sobre o concreto, estão os movimentos sociais que 

pressionam o Estado e a sociedade por meio de ações práticas e estratégicas a 

partir do exercício da unificação em coletividades. Essas identidades coletivas, 

tão necessárias quanto impossíveis pelo seu caráter de constructo social não 

essencializado (HALL, 2000), são ao mesmo tempo estruturadas por indivíduos 

e suas trajetórias pessoais e familiares, quanto estruturantes das mesmas. 

     Em 2012, o livro “África em Movimento”, organizado por Juliana Braz Dias e 

Andréa de Souza Lobo, trouxe alguns elementos importantes para o estudo de 

sociedade africanas em mobilidade e fluxo diaspórico, expondo estudos que de 

certa forma rompem com a visão linear da relação entre tempo e espaço 

característicos das sociedades ocidentais.       

     De acordo com essa perspectiva, passa-se a “mensagem de que a 

globalização atual conecta localidades distantes de tal forma que 

acontecimentos locais são moldados por eventos que ocorrem a muitas milhas 

de distância e vice-versa”. (DIAS; LOBOS, 2012, p. 10). Esses acontecimentos, 

entretanto, não são recentes e as autoras trabalham contrariando uma 

“percepção ilusória da novidade” que atingem os estudos antropológicos em 

geral.  

     Uma vez apartados geograficamente, os atuais processos de produção e 

consumo, comunidades e organização de identidades, seriam compreendidos 

por uma perda de sentido acarretada pela desterritorialização. A essa lógica 

depreende-se um esforço antropológico para a compreensão do sentido 

elaborado através e nos “fluxos” e “fronteiras” (HANNERZ, 1997).  

     Não se trataria de negar os processos de desterritorialização, mas 

compreender como existem grupos que vivem historicamente a partir do 



movimento, inclusive aqueles que desterritorializam-se compondo fluxos 

migratórios cuja característica básica é a busca por condições de vida mais 

dignas e novos recursos, podem ressignificar lugares carregando-os de sentido 

simbólico e material que lhes é próprio.     

Este entendimento antropológico sobre o movimento vem para contrapor 

o peso na balança acadêmica dado à globalização como chave teórica. Para 

isso, consideram importantes duas premissas metodológicas consequentes que 

aqui utilizo: a perspectiva histórica e o foco no estudo de sociedades, trajetórias 

grupais ou individuais que tenham o movimento e a mobilidade como 

estruturantes de sentido.  

     Busco apreender o sentido do movimento das trajetórias familiares aqui 

trabalhadas enquanto localizados em uma atual configuração de identidade 

étnica curso na Argentina, através da qual são mobilizados novos discursos 

sobre o “ser afro” e o candombe enquanto elemento estético e estratégico no 

recurso identitário, principalmente na cidade de Resistência. 

      

 

 

     AFRO(S) EM MOVIMENTO 

      

     A partir dos anos 1990, o discurso do “pluralismo” e da “diversidade cultural” 

passam a ser incorporados pelos Estados-nacionais na América Latina de uma 

forma geral. No contexto da redemocratização de países que sofreram com a 

implantação de ditaduras cívico-militares, irrompem demandas de 

reconhecimento de grupos étnicos e de chamadas “minorias” que utilizam-se da 

categoria política da cultura para acessarem direitos historicamente negados. 

Entre eles, pode-se pensar nos grupos de mulheres, indígenas e os 

“afrodescendentes”.  

     Annechiarico (2014) situa em Durban no ano de 2001, na Conferência 

Mundial Contra o Racismo o surgimento da categoria de “afrodescendência” 

como termo politicamente correto para referir-se aos sujeitos que tem em comum 

uma ascendência africana. Na Argentina, é no Censo Nacional de 2010 que 

utiliza-se a categoria pela primeira vez. A autoridade dada aos antropólogos para 

constatar e legitimar elementos étnicos que indiquem uma ascendência e 



pertencimento culturais em determinado contexto é parcialmente deslocada para 

a auto-declaração e auto-reconhecimento dos sujeitos enquanto tal.  

     Entretanto, o racismo argentino construído em níveis diversos e sobrepostos 

(FRIGERIO, 2006;2010;2014.) seja através de relações cotidianas em que o 

negro/afro é estigmatizado, quanto através de mega-relatos relegando sua 

ausência na construção da modernidade, se não impede, cria grandes 

obstáculos para aquela autodefinição identitária. 

      Neste sentido, para “manter a cultura em movimento, as pessoas, enquanto 

atores e redes de atores, têm de inventar cultura, refletir sobre ela, fazer 

experiências com ela, recordá-la (ou armazená-la de alguma outra maneira), 

discuti-la e transmiti-la”(HANNERZ, 1997, p. 12). Enxergando a cultura através 

da metáfora do “fluxo”, processo conflituoso carregado de reinvenções e 

atualizações pelos sujeitos, existe tanto a possibilidade deste ser contínuo e 

escorrer por diferentes canais, quanto a de criação de nós e estancamentos.       

     Quando pessoas não compartilham de uma mesma rede de significados por 

onde opera a cultura, existiria um “limite cultural” (Ibid, p.17). Pode-se dizer que 

na Argentina atualmente há um “limite cultural” entre uma identidade 

historicamente construída pela branquitude sendo mediado pela categoria “afro”. 

Essa mediação ocorre tanto internamente, entre indivíduos que atualmente se 

reconhecem enquanto tal, quanto a nível societário através de políticas públicas.  

     Em ambos os núcleos, compreendo o candombe também como elemento 

mediador, uma manifestação cultural que aparece no cenário argentino 

contemporâneo sob distintas configurações. Em Buenos Aires, por exemplo, as 

comparsas de candombe desfilaram entre os anos de 2012 a 2014 nos 

“Carnavais Afro” impulsionados pelo “Programa Afrodescendientes” coordenado 

pela Dirección Nacional de Promoción de los Derechos Culturales y Diversidad. 

Em outras localidades, como a do Nordeste, o candombe está historicamente 

associado ao culto a San Baltazar (CIRIO, 2000) e ainda hoje nos dias 5 e 6 de 

janeiro celebra-se o dia do santo na cidade de Corrientes, por onde desfilam as 

comparsas de candombe.  

     Busco entender o movimento (DIAS; LOBOS, 2012) com duplo sentido nos 

estudos sobre a conformação do “afro” na Argentina. De acordo com 

Annechiarico (2014 apud GILROY) entendo que movimentos sociais negros 



articulam-se em redes locais-globais mostrando larga e heterogênea ocupação 

dos territórios a partir daquilo que seria definido como a “diáspora africana”. 

 
“Multilocalizar a análise e transitar diferentes lugares - geográficos e 
humanos - aderem ao intento de ir mais além da irredutibilidade das 
especificidades nacionais, justamente porque existem geografias da 
experiência, da ação e da memória que não tem as mesmas fronteiras 
que os estados nacionais” (ANNECHIARICO, 2014, p.  tradução 
minha).  

 

     Segundo esta perspectiva das “multilocalidades” remeterei ao relato de 

Claúdia Margosa, me concedido em maio de 2014 na localidade específica de 

Resistência. Buscarei apontar alguns aspectos de como a artista e dançarina de 

candombe apropria-se tanto da manifestação quanto da categoria de 

afroargentinidade construindo relações de sentido diversas a partir destas.  

 

     A CIDADE DE RESISTÊNCIA 

 

     Resistência é capital da província do Chaco, Argentina. É conhecida 

internacionalmente por ser a “cidade das esculturas” ou “museu a céu aberto” 

possuindo grande quantidade de esculturas distribuídas por sua praça principal 

e em diversas calçadas da parte central da cidade, provavelmente doadas por 

artistas que circulam em Resistência durante a Bienal das Esculturas, evento 

que ocorre todos os anos.  

     De acordo com o site oficial do Insituto de Cultura da província do Chaco a 

cidade possui nove museus e sete centros culturais. Circula ali um intenso capital 

cultural, embora a província situe-se entre as mais desiguais da Argentina onde 

33% de sua população, de um total de 361.118 habitantes, não tem as 

necessidades básicas satisfeitas, segundo dados oficiais do Censo Nacional de 

População e Estatistica de 2001 (apud FOSCHIATTI, 2009).   

     Em um de seus museus, chamado “Museu del Hombre Chaqueño”, estão 

reunidos elementos simbólicos e materiais das diversas matrizes culturais que 

compõe a província. Timidamente exposto em uma de suas vitrines aparece uma 

imagem de San Baltazar, cujo cartel de explicação coloca o seguinte: 

                   
                      San Baltazar: Santo rei do candombe 
 



San Baltazar é um santo negro tomado do cristianismo, um dos três Reis Magos, mas claro, não 
existe um santo chamado Baltazar no santoral cristão. Mas os “negros” ao verem-se refletidos 
com o rei mago semita de pele escura, converteram-no em santo, como tem passado muitas 
vezes em quase toda América. A festa popular mais importante que tinha Corrientes - que 
competia com a festa da Virgem de Itati - foi San Baltazar até meados do século XX. Era uma 
expressão religiosa de nascimento espontâneo, tipicamente popular. 
 
Com “Chamba Candombenses” se festejava ao santinho negro, o 6 de janeiro de 1890 (...) 
 
(...) Estas adorações consideradas pagãs cristãs, foram o começo e a projeção de uma cultura 
que chegou a estas terras, e que por tal circustância, devemos respeitar e recordar como uma 
faceta a mais das tantas que os homens de cor, deram a nossa querida cidade de Resistência. 
(MUSEO DEL HOMBRE CHAQUEÑO, Resistencia. foto retirada dia 10 de agosto de 2014, 
tradução minha) 
 

     Não pode-se deixar de notar o grau de distanciamento histórico a que a 

palavra “recordar” parece remeter. A relação de sentido que parece se 

estabelecer é a de um passado histórico já terminado. Cirio 

(2002;2007;2013;2014) é um dos antropólogos que mais se debruçou nos 

estudos afroargentinos e principalmente no candombe associado ao culto a San 

Baltazar. Se importando menos com a origem do candombe circunscrita aos 

estados nacionais, campo em que surgem muitas disputas para designar este 

como “legítimo” e “autêntico”, o autor enxerga no culto ao Santo uma das 

principais estratégias de resistência dos negros escravizados na Argentina 

durante o período colonial.  

     Realiza também um estudo em algumas cidades do Litoral argentino, região 

a que faz parte a cidade de Resistência, identificando algumas práticas 

devocionais ao Santo que perduram durante boa parte do século XX e que 

remetem a uma ancestralidade afro. Vou me ater ao uso contemporâneo do 

candombe que Cláudia compartilha comigo em conversa e tentar apontar 

algumas possibilidades de entendimento. 

 

    CONVERSA COM CLAUDIA 

      

Cláudia Carolina dos Santos Margosa, 42, afrodescendente chaqueña, é 

professora de dança e uma das coreógrafas do Ballet Contemporâneo da 

Província. Conta que foi a partir da realização de uma obra chamada 

“Candombe: volver a escuchar” cuja produção em parceria com seu amigo “Uli” 

baseada em uma mistura de dança, canto, música e texto, fez despertar a 

necessidade de escrever sua história. Isso porque o candombe desde muito 



cedo fez parte dos ritos de sociabilidade intrafamiliar sendo a fonte direta e viva 

de reativação da memória, sua mãe: 

 
Cuando hicimos eso [a obra “candombe: volver a escuchar”] yo lo hice 
porque le digo un dia a mi mamá, yo siempre le pergunto a ella ‘mami, 
como se bailaba esto, como se ponía esto, que ropa se usaba, como se 
tocaba’ y un dia ‘mami que le voy a hacer cuando usted mueras. O sea, a 
quién le pregunto?’ Y dice ‘bueno, mi hija, es bueno que empeze a escribir... 
1 
 

     Me conta também com muito carinho as lembranças de sua avó materna2 

como “la negra”, aquela que “nos pintó a todos”, sendo esta filha de um africano 

e uma brasileira branca. Frente a dada necessidade de escrever e contar sua 

história, Cláudia me diz dos recentes esforços de aglutinação das famílias de 

ascendência afro na Argentina para gerar documentação, posto que os números 

são sempre escassos. Para ela, os dados são sempre “muy mentirosos”.  

     Andrews (1989) discute em seu livro “Los afroargentinos de Buenos Aires” 

algumas categorias nos censos oficiais da população porteña no começo do 

século XIX. Levanta a hipótese de surgimento da categoria do “trigueño” como 

tentativa de incluir todas as pessoas com tons de pele que fugissem do padrão 

branco, independente de sua cultura e origem territorial: ‘trigueños’ poderiam ser 

descendentes de homens e mulheres de países da África escravizados em solo 

americano, assim como migrantes europeus do Sul da Itália. Apesar de não 

constar oficialmente nos dados, “esta condição racial intermediária 

proporcionava uma avenida de escape, uma saída pela qual os afroargentinos 

podiam abandonar sua ancestralidade africana” (ANDREWS, 1989, p. 101).  

     Frente a construção deste vácuo discursivo, a avenida de escape que 

reconstruiria e reafirmaria a existência de uma ascendência afro na 

contemporaneidade, passa, necessariamente, pela estética das expressões 

musicais e corporais, os toques e as danças, Cláudia reconhece: 

Porque en realidad no hay información en los libros. 
Entonces lo que uno hace es comparar los movimientos, 
las características de los movimientos, los elementos que 
coincidem y que se van repitiendo. Que es una 
caracteristica negra. Entonces son los padrones que se lo 
encuentran y que lo dialogas con otras personas que 

                                                        
1 MARGOSA, Cláudia. Depoimento concedido em 30 de maio de 2014. 
Resistência/Chaco/Argentina. Nome completo: Claudia Carolina Conti Margosa, 
afrodescendente chaqueña, 42.  
2 O nome completo de sua avó é Maria Mercedes De los Santos. 



también lo veen y ahi uno empeza a teorizar, digamos. 
Pero sin haber mucho escrito 
 

     Os escritos sobre o candombe e o afro para a construção 

acadêmica/antropológica assim como para o senso comum, se não estão 

associados a um conservadorismo que atesta a “morte” do candombe e a 

“desaparição” dos afroargentinos, até bem recentemente estão associados ao 

culto a San Baltazar (CIRIO, 2014). Reconheço que o momento histórico de 

visibilidade dada ao afro e as disputas em torno do sentido deste também nos 

mostram novas construções de estratégias e discurso.  

     Na cidade de Corrientes acontece todos os anos, em 5 e 6 de janeiro, a 

celebração oficial do dia de San Baltazar. Organiza-se a festa e Claúdia com 

seus companheiros de comparsa - nome dado ao conjunto de tambores de 

candombe - geralmente são convidados a participarem da mesma. Embora o 

realizem em conjunto com as famílias corrientinas que tem a custódia do santo, 

Cláudia é muito enfática quando diz que seu candombe é “espontâneo”, “livre” e 

“não é para algo”. O candombe que dança é anterior a uma concepção utilitária 

e está diretamente associado a uma carga de sensações, sentimentos, afetos 

cruzados por histórias de vida:   
Lo que sucede ahora es que la gente que practica candombe , por 
ejemplo que nosotros vamos a un llamado de tambores, esa una 
llamada espontanea, es porque temos ganas de hacer. No es con un 
fin escenico o con un fin religioso solo para el 6 de enero, no. Es como 
una filosofia de vida, entendes? En mi caso porque yo no...nunca supe 
explicarme. Porque me llama esto , entendes. Me, me, me llama 
mucho, me puere, me heriza la piel, me hierve la sangre, me pasan 
cosas inevitables e inexplicables. Punto. (Risos) Es así.  Desde 
chiquita. Me pasaba a mis hermanos, me pasaba a mi, le pasa a mis 
hijos. Entonces eso, a otra gente no le pasa. Y le pasa por ahi a otra 
gente porque se le contagia, pero no porque le late desde que nació, 
entendes? Eso, para mi, eso que me pasa, ese latir que siento desde 
que nací como hice mi mamá, mi hija en mi panza yo no quedaba 
quieta, escuchabas un tambor y te movias. Eso para mi es sangre. Eso 
para mi tiene que ver con algo que traemos. 

 
     Existe, nesses termos, uma certa legitimidade conferida pelas trajetórias 

sanguíneas que justificam as posições de quem “sente” o candombe. A 

estratégia de nomear o candombe como “espontâneo” e “livre” parece acontecer 

justamente em oposição àquela afroargentinidade historicamente negada, e, 

quando não invisível, necessariamente atrelada a um santo de igreja símbolo de 

dominação cultural. Ao mesmo tempo, Cláudia elogia o lugar da subversão que 



assumiam os negros dançarinos e tocadores do candombe no período colonial 

e explica: 

 
Se legalizó un rito pagano dentro de la iglesia catolica. Fue una 
manipulación. Ellos seguian tocando, seguian bailando pero no por san 
baltazar. Ellos tocaban y bailaban. Incluso los candombes viste que son 
burlas a sus amos? Que se visten todos con ropas de gala, de alta 
sociedad y hay todo un cortejo de caballeros y las damas, y toda una 
burla una cosa asi... Grotesca 

 

     Eu sugeriria que o conceito de “criolização” comentado por Hannerz (1997, p. 

28) adequa-se para compreender este processo. Tendo em vista que cultura é 

um processo, marcado por influências e disputas, cuja pluralidade intrínseca não 

esgota as possibilidades de ressignificações, eu poderia indicar que nas 

determinadas circustâncias que acercam a Cláudia e seu companheiros de 

candombe, é possível associar o toque do tambor, a dança, e todo o seu manejo 

à uma “filosofia de vida” tal que seria compartilhada por brancos e negros. 

     Estes cruzamentos só são possíveis uma vez que  
(...)em determinado período, algumas culturas são mais crioulas do 
que outras, na medida em que as correntes culturais se encontram em 
condições específicas e com resultados mais ou menos dramáticos, se 
distinguem historicamente das outras, mesmo que elas próprias 
tenham resultado de outras confluências. Em um momento ou outro da 
história, nós ou nossos antepassados podemos ter passado pela 
criolização, mas não estamos envolvidos eternamente nesse processo, 
nem o fomos necessariamente no mesmo grau (HANNERZ, 1997, p. 
28). 
 

     Pelas próprias palavras de Cláudia 
Yo más que a San Baltazar, bailo a mi abuella. A ella le bailo. Y la 
convoco, y la llamo, y la ofrendo a ella, viste? Porque ella seria mucho 
feliz viviendo en ese momento 
Mi abuella que era la negra, no? Nos decía: no bailen asi afuera de la 
casa. (...)Porque bailar así es como acentuar la descendencia negra y 
es para que te sigan maltratando en la calle. Entonces ella... Ella que 
no queria que bailemos. Era una felicidad... Pero adentro de casa. Igual 
no pudo lograr “ Ay abuella, pero como? Si afuera bailamos, y bailamos 
nomás !” (...) Pue claro ella fue muy juzgada. Ella era muy obscura, 
muy marrón, marrón obscuro, y claro era ‘La Negra’. 

 
     É a figura da avó materna um elemento central para compreender a rede de 

significados que Cláudia tece, formando-se uma tríade entre a avó, o candombe 

e a dançarina. Nesse sentido, podem-se notar distintos momentos históricos 

daquilo que seria a “criolização” do candombe. Hoje, na cidade de Resistência, 

para Cláudia a afirmação do mesmo como algo “livre” e “espontâneo” parece, 



portanto, remeter ou “compensar” um legado racista de intensa dominação vivido 

pelos seus ancestrais.  
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