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Abstrato: 

Este artigo foi desenvolvido no âmbito do projeto de doutorado “Comunidades Étnicas 

Simbólicas: Quilombo em Construção, Trabalhadores Rurais Sem Terra, Migrantes Refugiados 

na Itália. Resistir, Negociar E Hibridizar Frente à Globalização Hegemônica”, em execução pelo 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos. A proposta emerge das primeiras 

experiências de campo realizadas em duas comunidades remanescentes quilombolas – Dom João 

situada no recôncavo baiano perto da cidade de S. Francisco do Conde,  Arauzinho localizada na 

municipalidade de Marau, Bahia e no Assentamento de Reforma Agrária “Floresta do Sul” perto 

de Ubaitaba cidade no sul da Bahia. Nas três realidades percebem-se três importantes elementos 

em comum: um passado de esquecimento, um presente de reafirmação e uma identidade 

“híbrida”. No entanto, nas três comunidades observam-se especificidades: No Quilombo de Dom 

João, a identidade é, de certa forma, rapidamente afirmada em decorrência de uma necessidade de 

trabalho – se perdem o território, perdem a identidade de pescadores; no Quilombo de Arauzinho 

a identidade é “hibrida”, é “ambígua”, a identidade permanece indefinida, não há uma 

necessidade eminente de “acelerar” uma definição identitária; no Assentamento, por outro, há um 

“esquecimento” de identidades originais e é mais corrente a identificação como “Sem Terra”. 

Mirando essas três realidades e pensando na definição de Benedict Anderson é possível afirmar 

que as três comunidades são “comunidades imaginadas”, comunidades hibridizadas com os 

eventos, na dinâmica da história.  
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Abstract: 

This communication was developed in the PhD project "Ethnic Communities Symbolic: 

Quilombo in Construction, Landless Rural Workers, Migrants Refugees in Italy. Resist, trading 



 

and Hybridize Front Hegemonic Globalization", running from the Graduate Program in Ethnic 

and African Studies.The proposal emerges of the first field experiments in two quilombola 

communities - Don John located near the city S.Francisco do Condé in the Reconcavo of Bahia 

and Arauzinho, located in the municipality of Marau, Bahia, and Settlement Land Reform "South 

Forest. In the three 

 realities are perceived three important elements in common: a history of oblivion, one 

reaffirmation of this and a "hybrid" identity.However, in the three communities specificities are 

observed: In the Quilombo of Don John, identity is, in a way, quickly asserted as a result of a 

need to work - are lost territory, fishermen lose their identity; the Quilombo Arauzinho identity is 

"hybrid" is "ambiguous", the identity remains elusive, there is a perceived need to "accelerate" an 

identity definition; the Settlement, on the other, there is an "oversight" of original identities and is 

more current identification as "landless".

Targeting the three realities and thinking the definition of Benedict Anderson is possible to state 

that the three communities are 'imagined communities', hybridized communities with events, the 

dynamics of history. 
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INTRODUÇAO  
 

 

A realidade  identitária das comunidades pesquisadas no trabalho de campo está marcada pelos 

seguintes elementos: a dificuldade de lembrar, a necessidade de recuperar uma memoria e a 

necessidade de construir uma narração comum de um passado fortemente marcado pelo 

esquecimento pela vergonha e pela escravidão. Esses elementos  representam um desafio que tem 

laços com questões teóricas tais como memoria, esquecimento, ressignificação identitária, que 



 

serão problematizadas  principalmente em relação com as teorias de Benedict Anderson (sobre a 

formação das nações como comunidades imaginadas),de Friedrich Barth sobre a fronteira étnica  

e a contribuição  de Marianne Hirsch  sobre o conceito de Pôs memoria. 

Benedict Anderson no seu livro “Comunidades Imaginadas”, enfatiza dois aspectos importantes: 

- O nascimento das nações como construções identitárias que têm um enorme poder sobre as 

populações, que se identificam em uma língua, cultura, bandeira, até o ponto de morrer pela 

própria nação. 

- As  formações das  nações do novo mundo  como invenções das classes dominantes que 

precisaram independência politica e econômica das monarquias de Portugal e Espanha, que 

sufocavam os mercados internos depredando todos os recursos. 

  O que é interessante aponta Anderson, nos nomes americanos dos séculos XVI a XVIII “novo” 

e “velho” eram entendidos sincronicamente, coexistindo dentro do tempo vazio e homogêneo. 

York ao lado de Nueva York, New London ao lado de London: o que mais indica rivalidade entre 

irmãos do que uma sucessão hereditária. 

Essa inédita novidade sincrônica só podia surgir historicamente quando houvesse grupos 

consideráveis de pessoas em condições de se conceberem vivendo vidas paralelas às de outros 

grupos consideráveis de gente. Entre 1500 e 1800, a construção de navios e os avanços 

tecnológicos tornou possível a criação destas imagens. Pois a pessoa poderia morar no planalto 

peruano, nos pampas argentinos ou na Nova Inglaterra e mesmo assim sentir-se ligado a certas 

regiões ou comunidades, a milhares de quilômetros de distância. 

Para que esse senso de paralelismo ou simultaneidade pudesse surgir e também ter vastas 

consequências políticas era necessário que a distância entre os grupos paralelos fosse grande, e 

que o mais novo deles tivesse um tamanho considerável e fosse estabelecido de forma duradoura, 

além de estar solidamente subordinado ao mais velho. Essas condições foram encontradas nas 

Américas, como nunca ocorrera antes por três motivos: 

1°. A imensidão do oceano impediu a gradual absorção dos povos dentro de unidades político-

culturais mais amplas como se a Escócia fosse absorbida  dentro do Reino Unido. 2°. A migração 

europeia para a América foi gigantesca. A metrópole imperial dispunha de formidáveis aparatos 

burocráticos e ideológicos que permitiram subjugar os crioulos por vários séculos. (Anderson 

97:258). 



 

Esses fatos na opinião de Anderson ajudam a explicar por que o nacionalismo surgiu primeiro no 

Novo Mundo. Além de elucidar duas características peculiares das guerras revolucionárias que 

assolaram o Novo Mundo entre 1776 e 1825. Pois nenhum revolucionário Crioulo sonhou em 

manter o império intacto apenas transferindo a metrópole de uma sede europeia para uma sede 

americana. Ou seja, não desejava-se que Nem London sucedesse Old London, mas sim 

salvaguardar o paralelismo entre elas.(Anderson;262). 

3. Além disso, apesar das guerras serem extremamente sangrentas, os crioulos não precisavam 

temer o extermínio físico nem a escravidão, ao contrário do que ocorreu com tantos outros povos 

que estavam no caminho do imperialismo europeu. Afinal, eles eram brancos, cristãos e falavam 

espanhol ou inglês, além de serem os intermediários entre as colônias e o império. Eram guerras 

entre parentes, o que garantiu que após um certo período de ressentimento, fosse possível reatar 

laços culturais, as vezes políticos e econômicos. 

A partir desta reflexão de Anderson sobre as Nações como  Comunidades imaginadas, podemos 

admitir que uma certa dose de imaginação foi usada na construção da nação Brasil assim como 

das nações Itália ou França. Conscientes destes ingredientes imaginários que mantém unida uma 

nação e que não nascem de nenhum tipo de “estado natural”, podemos ler as experiencias das neo 

comunidades (indígenas e quilombolas) como comunidades também elas imaginadas  com  uma 

saudade pela autenticidade,   mas não por isso menos reais de uma nação. A partir desta leitura é 

possível então rediscutir as iniciativas de fazendeiros, prefeituras que obstaculam o 

autorreconhecimento das neo comunidades quilombolas (no estado da Bahia são centenas os 

processos para blocar a demarcação da terra feita pelo Instituto Nacional da Reforma Agraria) e 

indígenas tentando demostrar que trata-se de impostores e invasores de terras. 

A proposito desta aparente dificuldade de lembrar e de reconstruir o próprio passado, na pesquisa 

de campo emergiram lugares nos redores da neo comunidades quilombolas, que são conhecidos 

pelos habitantes do quilombo como lugares   que tenham uma ligação com a memória colectiva 

da comunidade. Esse locais estão em um estado de abandono e as  instituições publicas não se 

preocupam pela sua conservação, mais ainda representam um enorme valor histórico de uma 

memoria dolorosa que frequentemente é silenciada.  

Estou me referindo a casas de farinha, fábricas de açúcar do tempo da escravidão, casarão com 

senzala anexado, lugares que preservam a memória da escravidão. 



 

Neste sentido é interessante a contribuição de Marianne Hirsch no seu estudo sobre a pôs 

memoria dos descendentes das vitimas do nazismo e a sua reflexão sobre a obsessão dos lugares 

da memoria para tentar  reconstruir uma memoria negada relativizada e não legitimada, em modo 

de pensar uma nação que se possa construir não sobre uma forte dose de esquecimento mas sobre 

a incorporação de memorias marginais na historia oficial. 

 

 

 

1. QUILOMBO E ASSENTAMENTO SEM TERRA 

 

 

1.1 Buscando a Identidade 

 

Durante as primeiras experiencias de campo  notei que tendo perguntado  sobre o próprio 

passado, sobre os próprios antenados e sobre a memoria individual, os meus interlocutores 

tinham dificuldade em lembrar quem eram os próprios avos, o que faziam e da onde vinham. No 

assentamento da floresta do sul, um assentamento organizado pelo o Movimento dos 

Trabalhadores(as) Assentados(as) e Acampados(as) – CETA, que possui 3.123 famílias 

acampadas e 10.247 famílias assentadas, perfazendo um total de 13.370 famílias espalhadas nas 

regiões da Bahia a maior parte dos residentes são afrodescendentes. Trata-se de pessoas, as quais 

os antenados tinham sempre trabalhado nas plantações de cacão na península de Maraú e depois 

da crísis do cacão nos anos setenta, em coincidência também com a doença do cacão chamada 

Vassoura de bruxa e o declino da monocultura do cacão, encontraram-se sem redito e sem terra. 

A forma de vida deles à muito similar àquela dos afrodescendentes do vizinho quilombo de 

Empataviagem, a cultivação de aipim, mandioca, feijão, quiabo, abóbora, milho e muito mais, a a 

mesma.  Os cultivo de mandioca e as  casas de farinha são presentes seja nos quilombos dessas 

regiões seja no assentamento, e embora os prejuízos muito difusos dos descendentes dos 

portugueses, que  os índios ainda hoje são considerados seres “preguiçosos” que habitam 

florestas virgens e, por isso mesmo, ocupantes de terras de ninguém, isso é um conto imaginários 



 

porque os sistemas de poli cultivo são fortemente devedor dos saberes ancestrais dos sistemas de 

poli cultivo indígenas e africanos.

Nenhum dos pequenos agricultores se identifica como quilombola enquanto a identidade dos sem 

terra aparece muito mais evidente. Com a pergunta sobre porquê não identificar-se como 

quilombolas vista a descendência dos escravos que trabalhavam nas fazendas vizinhas, tomando 

em consideração a tradição comum de autonomia alimentaria, de formas de cultivação, de 

construção das casas similares a um quilombo, muitos deles respondem que 20 anos atrás era 

mais fácil identifica-se como Sem Terra para poder obter um lugar onde viver e cultivar. 

Nesse sentido são interessantes as categorias utilizadas por Ugo Fabietti(2012;34) de “Identidade 

substancial e identidade performativa”. 

Segundo Fabietti a identidade étnica não à substancial mais performativa  constantemente 

produzidas através de práticas da etnicidade. 

Como apontam  Schmitt, Turatti e Carvalho(2002)  

“quem é obrigado a reivindicar uma identidade encontra-se necessariamente em posição de 
carência e submissão”. 
 

Como escreve Fernanda Bianco Vidal (2015 ;73)  

“Essa carência e submissão se pode notar  na forma rápida e a vezes menos envolvida como as 
qualés  os moradores falam do próprio passado do própria 
memoria. Os afrodescendentes seus antenados tiveram um passado doloroso e  verosimilhante 
indicível e nesse contexto é muito interessante o pensamento de Pollack que nos  ajuda a 
trabalhar com lembranças dolorosa. Em certos casos é preferível  silenciar falar pouco “deixar 
para la”,o que já passou. São lembranças ressentidas, envergonhada, dolorosas e traumatizante 
que envolvem acontecimentos difíceis de serem contado.” 
 
Por isso segundo o pensamento de Pollack è importante ler mais no fundo os não ditos, o que se 

passa com rapidez. A escuta atenta é o primeiro ponto para que estas lembranças possam vir à 

tona mais não é suficiente. Isto abre espaço mas é preciso que também os sujeitos entrevistados  

queiram reviver essa situações, o que muitas vezes os levam pra afetos indesejáveis. 

Pollack chama atenção para os mecanismos psíquicos individuais e coletivos  que operam neste 

acesso a lembrança emocional: 

  “As linguagem  não é apena vigia da angústia  mas a linguagem se condena a ser impotente 
porque organiza o distanciamento daquilo que não pode ser posto à distância. E' ai que intervém  
com todo o poder o curso interior o compromisso com o não dito entre aquilo que o sujeito  
confessa a si mesmo e aquilo  que pode transmitir  ao exterior”.(Pollack1989,p.6). 
 



 

Então é importante nesse  dialogo com os moradores das comunidades reconhecer,  nessa 

fronteira entre o  dizível e indizível, o  que se conta e o que se oculta, o mecanismo de 

enquadramento da memória, separando a memória coletiva subterrânea da imagem que a 

memoria oficial constrói dos acontecimentos.  

   

1.2 Presença Indígena: A Memoria de Cabeludo 

 

Na Comunidade assentada é interessante também ouvir a historia do único morador que não é 

afrodescendente mais é descendente da família indígena Tupinambá. 

Foi ele que por muitos anos liderou a comunidade. Falando com ele a memoria da identidade 

tupinambá é muito forte também porque os acontecimentos da expulsão e do massacre dos índios 

da sua aldeia histórica situada em Olivença é muito recente. 

Cabeludo, como é conhecido na comunidade, lembra-se das historias contadas pelo seu pai sobre 

o sofrimento vivido pela sua tribo em Olivença. A partir do inicio do século XX, a expropriação 

do território dos Tupinambá de Olivença começou a ganhar dimensões cada vez mais alarmantes. 

Foram dois os fatores que levaram a essa situação: a reclassificação dos índios como “caboclos”, 

com a extinção dos aldeamentos missionários na costa atlântica, e o interesse fundiário da 

emergente elite cacaueira na região sul de Ilhéus.  

Embora os Tupinambá de Olivença se considerem muitas vezes “caboclos” ou mesmo “índios 

civilizados”, isso nunca significou um abandono de sua condição indígena. O Estado retirou-lhes 

os direitos indígenas diferenciados a partir do fim do século XIX, em função das visões restritivas 

que os órgãos oficiais tinham a respeito de quem era ou não indígena. Foi somente com a 

Constituição de 1988 que se criou abertura legislativa para que as solicitações dos Tupinambá de 

Olivença, e de outros povos, fossem ouvidas e pudessem ter respaldo. 

Em 2001, os Tupinambá de Olivença foram reconhecidos oficialmente como indígenas pela 

Funai. A primeira fase de demarcação do seu território concluiu-se em abril de 2009 com a 

publicação do resumo do relatório de identificação e delimitação da Terra Indígena Tupinambá 

de Olivença. 

Cabeludo lembra-se da historia do rio Cururupe, em que seus pais contavam que o rio ficou 

vermelho pela quantidade de índios que cercados pelos homens do terceiro governador geral do 

Brasil, foram assassinados e jogados nele; foi o maior massacre indígena da história de Ilhéus. 



 

Depois Cabeludo conta outra historia que também é espelhada  na versão da Cacique  tupinamba  

Valdelice da aldeia retomada de Olivença. A historia conta da revolta de Marcelino Caboclo, um 

índio tupinamba que lutou contra a construção da ponte entre Ilhéus e Olivença, que acelerou a 

expulsão dos índios da própria aldeia de Olivença, e proibiu a construção de casas de taipa assim 

como o roubo violento do seu território. 

Embora essa memoria e identidade tupinamba certamente não é somente imaginaria mais 

lembrada, Cabeludo à minha pregunta se não gostaria de voltar pra aldeia e identificar-se como 

tupinamba agora que os descendentes dos tupinambá estão retomando a terra e estão esperando a 

demarcação pelo estado brasileiro (demarcação que esta demorando muito pois até agora o estado 

não conclui o processo que no 2009 a Funai delimitou em medida de 45.000 hetarias), responde 

com saudade que ele agora está no Movimento Sem Terra e com essa identidade foi possível 

melhorar a sua vida. 

Como ele lembra: 

 “Quando eu era menino todas as famílias foram esparralhadas das suas terras e meus pais 
trabalhavam para fazendeiros e foi muito duro pra mim”. 
 
É interessante notar que enquanto Cabeludo conserva uma memoria de uma afiliação, mesmo 
ainda ferida, seu Antônio um dos moradores idosos do assentamento mesmo sendo afro 
descendente e não excluindo afinidade com uma comunidade quilombola, se identifica somente 
como um pequeno cultivador rural. “Eu acho que é melhor ser sem terra porque agora não temos 
que trabalhar para um fazendeiro somente para nos mesmo”. 
 
Como escreve Jao Hernesto Weber(1997;28)  

 
“O caso do negro por sinal é significativo nesse contexto. Somente no momento em que a historia 
exigia a transformação do escravo em homem formalmente livre é que o negro se transforma em 
componente da nacionalidade”. 
 

Memória e identidade são, portanto, conceitos-chave para refletir sobre essa problemática.  

É através da memória que o grupo em questão ressignifica seu passado, estabelecendo um 

diálogo com inquietações do presente e com projetos para o futuro. A memória constitui-se 

como um campo de conflitos, correlação de forças, em que há sempre grupos disputando 

determinados espaços. 

Em relação a seu Antônio, Cabeludo conserva uma memoria ligada às lutas, à resistência e ao 

sofrimento da nação Tupinambá. Conta também de uma carta que um padre teria achado nos anos 

1920 no Portugal nos arquivos da Igreja católica, que provaria que Olivença era uma aldeia 



 

indígena construída pelos franciscanos no 1700, para catequizar os indígenas. Esta carta depois 

seria retornada com o padre ao Brasil e entregada ao cacique tupinambá. Falando com a cacique 

tupinambá Valdelice da aldeia de Olivença também ela se lembra que os ancianos contavam de 

uma carta que provaria a existência da aldeia organizada pelos franciscanos mais o seu relato 

difere daquele do Cabeludo próprio sobre o destino deste documento. Segundo a cacique o 

documento não teria sido nunca entregado aos  legítimos proprietários e teria se  perdido pistas 

dele. 

 

 

2.POS-MEMORIA 

 

2.1 Memorias Traumáticas 

 

A este proposito é interessante a contribuição de Marianne Hirsch.   

Cabeludo está em um domínio que  Marianne Hirsch, caracteriza como “pós-memória”; são 

memórias de histórias tardias, deslocadas das poderosas histórias das gerações anteriores, 

moldadas por eventos traumáticos monumentais. O “trauma”   é transmitido, assim, por alguém 

que não esteve lá, mas que, de certa forma, viveu e ainda vive os seus efeitos.  

Nas palavras de Hirsch(2013;12), 

“Perhaps it is only in subsequent generations that trauma can be witnessed and worked through, 
by those who were not there to live it but who received its effects, belatedly, through the 
narratives, actions and symptoms of the previous generation”. 
 

Então o conceito de pôs memoria é particularmente adaptável à relação que a geração sucessiva 

entretém com um passado  do cual não tem experiencia direta mas uma vaga memoria ligada ao 

relato ou às vivencias da geração precedente. 

Segundo  Hirsch, se não tem memoria de um passado que precede o  nascimento, dos filhos dos 

sobreviventes, porque é a eles que nos referimos quando falamos de  pôs memoria, tem ainda um 

vinculo profundo  e pessoal com aquele passado do qual são a pesar deles, em parte 

determinados. 

A pôs memoria, mais especificamente, descreve a relação dos filhos daqueles que  sobreviveram 

a um evento traumático (seja individual, como coletivo) com as experiencias provadas pelos 



 

genitores, experiencia da cual “tem memoria” só graças às historias e às imagens com as cuais 

cresceram e que possuem.  Trata-se de um universo desaparecido, do qual não temos experiencia 

direta e que  mesmo assim é estreitamente presente. Como se a memoria reemerge-se se ligada a 

um conflito. A um acontecimento do passado que foi estendido no presente, por exemplo na 

infância de Cabeludo. 

Cabeludo narra dos sofrimentos das nações Tupinambá, do desmembramento da tribo que é o 

desmembramento da sua família, acontecimentos  tão potentes e colossais que se transformam em 

lembranças reais e próprias. 

Cabeludo se lembra também  do cementério indígeno coberto pelo cemento na praça de Olivença.

Quem então se não os atuais descendentes dos escravos e dos nativos podem contar o indizível, a 

absoluta vergonha da escravidão e do genocídio, não obstante a escandalosa remoção que ainda 

hoje a classe branca produz? Por exemplo o discurso  que algum fazendeiros ainda hoje fazem 

que  na  plantação de  cacau não se tratava de trabalho escravo mais de retribuição a traves de 

casa e comida, ou como está escrito em um livrinho para crianças sobre a historia do Brasil  em 

que dizia-se que os portugueses“traziam os africanos para ajudar no trabalho”. 

Nas diferentes comunidades quilombolas que visitei, quase todas as pessoas entrevistadas contam 

de episódios terríveis e dolorosos do tempo da escravidão mesmo  não tendo  os experimentado 

diretamente. 

No quilombo de Dom João, situado a poucos quilômetros da cidade de São Francisco do Conde, 

às margens do manguezal, vários moradores me contaram da casa-grande em  um engenho de 

cana ainda existente onde os escravos negros trabalhavam. Hoje é um  patrimonio que a 

Prefeitura   quer transformar em um resort turístico. Tudo ficou como então,  a casa-grande o 

senzala  só a terra está inculta abandonada e quase não tem vestígios das plantações de cana doce 

e de cacau. E' ainda bem visível um sumidor. 

Trata-se de um  buraco longo dois metros e profundo três, ao lado do senzala com permanente 

água do mar trazida por um canal. 

Manuel 95 anos,  ex empregado da fazenda e  filho de escravos que também trabalhavam na área, 

me diz que os prisioneiros eram então jogados la dentro e lentamente morriam afogados quando a 

maré subia. 

Na comunidade de Empata viagem, quilombo situado na península de Maraú (sul este da Bahia) 

o velho Irênio Monteiro, conta que na frente de um forno de farinha de mandioca “...uma negra 



 

parou para amamentar seu filho, o feitor arrancou a criança dos braços da mãe e jogou no forno 

de farinha! De outra mulher arrancaram os seios como lição, para que não interrompesse o 

trabalho de raspar a mandioca para amamentar o seu filho!”  

Estes lugares: o forno de mandioca de Empata viagem e o casarão de São Francisco do Conde, 

representam aquilo que  Hirsch chama a obsessão do lugar no âmbito da pôs memoria.

Lá onde de fato a narração é frágil, confundida, muitas vezes indizível o lugar assome um valor 

de lembrança do fato. A memória encontra-se ligada a sítios que podem ser físicos ou não. 

Lugares que despertam rumores do passado. É um tipo de memória que não se baseia em eventos, 

mas sobre as representações 

Estes espaços, seja o cemitério Tupinambá de Olivença coberto por um estrato de cimento na 

praça principal, ou o forno de farinha de Empata viagem, ou o casarão de São Francisco do 

Conde não deveriam, como em muitos casos da nossa época, se transformar em espaços 

consecrados à memoria coletiva e individual? 

Ernest Renan(1993;19) dizia que três coisas constituem o principio espiritual da unidade de 

uma nação.  

“Devemos ter em mente esses três conceitos, ressonantes daquilo que constitui uma cultura 
nacional como uma "comunidade imaginada:  
As memórias do passado; o desejo por viver em conjunto;  e a capacidade de esquecer 
muitas coisas”.  
 
 
Esta comunidade imaginada que chama-se Brasil conseguiu incluir um mínimo de memoria 

comum do passado recente e anterior, do seu povo  mais olvidado, ou como diz sempre Renan, 

construiu sua narração de comunidade imaginada, com uma grande dose de esquecimento?   

 
 

 
 
3. QUILOMBO IMAGINADO OU BRASIL IMAGINÁRIO 
 
 

3.1 O que é uma nação? 

 
O que permite identificar um brasileiro em detrimento de um francês? O que faz um dinamarquês 

diferente de um mongol? O que define um egípcio? Foram perguntas como essas que motivaram 

um grupo bastante numeroso de pesquisadores a buscarem respostas na história do nacionalismo 



 

e do desenvolvimento das nações. Essas perguntas, que podem parecer “óbvias” num primeiro 

momento, se m encaradas por bastante tempo, podem levar a conclusões surpreendentes e nada 

confortáveis. 

A pesar do que diversas abordagens têm mostrado aproximadamente, que não existem critérios 

objetivos que permitam explicar o que torna um francês um francês e um espanhol um espanhol, 

Benedict Anderson se mostrou surpreso pela realidade inegável do nacionalismo. A existência e a 

força do nacionalismo são impossíveis de ser ignoradas por qualquer estudioso da história da 

humanidade e pelo menos três séculos para cá, de modo que, antes de um fenômeno histórico que 

deva ser julgado através de uma oposição entre falsidade e autenticidade, ele deve ser abordado 

por meio de suas expressões, isto é, pela sua factualidade desconcertante, e cuja admissão é 

forçosa. Benedict Anderson se apercebeu do mesmo fato de outra maneira. Independente de 

admitir-se a falsidade da nação, milhões de pessoas morreram e/ou estavam dispostas a morrer 

em nome dela, o que põe  uma questão crucial para qualquer pesquisador das ciências humanas:

Como é possível compreender um tal comportamento? Olhando para os monumentos, túmulos e 

cenotáfios erigidos à memória dos soldados que tombaram em defesa dessa ou daquela nação, 

Anderson se deu conta de que o mesmo não poderia ocorrer com um marxista tombado em ação 

ou com um liberal martirizado pelos seus atos.(Na Italia por ex em qualquer municipio tem os 

mortos da 1 guerra mundial mais não tem os  nomes dos mortos nas manifestaçoes e lutas 

populares) Isso se dava, entre outros motivos, porque a natureza dos laços que unem a nação e 

que a mantém amarrada,  é distinta de convicções ideológicas ou visões de mundo pura e 

simplesmente.  

“Se trata de um laço imaginado, uma ligação que foi cozida no fogo da história e na 
intempérie dos tempos”, daí o título da obra: as nações são, antes de qualquer coisa, 
comunidades imaginadas(Anderson1997;34). 
 

Embora haja infinitos fios de historicidade a serem levantados e enovelados numa explicação que 

contemple minimamente a substância daquele momento, Anderson elenca alguns  e sustenta 

empiricamente seu elencar que permitem compreender o que havia de específico naquele período 

que possibilitou a formação do nacionalismo com determinadas feições e com tanta força como 

ele passou a ter em um espaço de tempo relativamente curto. 

Um longo processo de secularização vinha se sedimentando no pensamento europeu, 

especialmente com a quebra da hegemonia do latim, a Reforma Protestante e os avanços e 



 

investidas dos filósofos apóstolos das ideias iluministas. Sendo a postura da Igreja Católica posta 

em xeque, seus pressupostos de interpretação do mundo são submetidos a uma visão racional da 

vida de modo que a comunidade imaginada que estava ancorada na religião sofra um abalo e abra 

espaço para que outras consciências e coletividades surjam no cenário social. A origem do 

nacionalismo tem raiz em num terreno de grandes transformações.   

Diante da instabilidade que as mudanças traziam, “imaginar” comunidades sob novos parâmetros 

e com novos critérios se tornou uma reação possível. 

Isso foi possível graças, entre outros elementos, ao desenvolvimento do capitalismo editorial ou 

tipográfico, que potencializou o despertar e construir de uma consciência em que havia um elo 

“imaginado” a unir determinados sujeitos sob uma nação em detrimento de outras nações ou 

comunidades.

Com a pergunta: "O que é uma nação?", a resposta de Anderson é ao mesmo tempo simples e 

carregada de implicações teoréticas que conduzem a uma especie de revolução copernicana 

tomando em consideração toda a questão . 

“Uma comunidade politica imaginada, e imaginada como intrinsecamente unida limitada e 
soberana. Imaginada porquê não acontecera nunca que todos  os seus membros se 
conheçam pessoalmente; o conteúdo do seu legame, dado o seu numero e a extenuação 
territorial da mesma nação, é necessariamente imaginado, não produzido por relações 
concretas, com diferencia de quanto se suponha aconteça em um modelo abstrato de sociedade 
tradicional, na cual as relações cara a cara resultam prevalentes; limitada, porquê a nação é 
sempre imaginada com os confins, além dos  quais estão outras nações; soberana, porque o 
conceito madurou na época iluminista na cual a liberdade era  considerada um grande ideal; 
afinal comunidade já que, a pesar das desigualdades e as explorações que acontecem 
internamente, a nação é sentida sempre em um clima afetivo informado por um “profundo e 
horizontal camaradalismo”(Anderson1993:25). 
 

Os termos de "nação", "nacionalidade", "nacionalismo", afirma Anderson, não são de 

compara-se a uma ideologia, mais colocados em outro nível de fenômenos em relação à 

esfera politica; trata-se de particulares construções culturais, ao par de categorias 

antropológicas do tipo da "parentesco" ou da "religião", sistemas complexos respondentes 

a um conjunto estratificado das necessidades sociais e individuais. Mais se é próprio sobre o 

conceito de invenção que encontram-se estas diversas impostações, é sobre a prospectiva desde 

onde é observada a invenção mesma, que se diferenciam. Em particular, enquanto Gellner 

(Brasília: Ed. da UNB, 1981.) associa invenção com fabricações e falsidade, enganchando-a mais 

à dimensões politicas e ao nexo entre grupo étnico e instituições estatais, Anderson indaga a 



 

nação como um produto, antes que nada, cultural, um processo criativo da imaginação 

social humana. O mesmo titulo reflete esta gama de cores "neoconstrutivística", Anderson pensa 

em : comunidades "imaginadas" e não "imaginarias". Imaginadas no sentido que além do dado 

empírico existem na imaginação de seus membros e porem de fato existem na realidade. Nada é 

falso se a final é parte de uma bagagem identitária como são as nacionalidades. Segundo 

Anderson, qualquer comunidade maior de um povoado é necessariamente "imaginada" no sentido 

que as pessoas mesmo não se conhecendo, sentem de ter elementos em comum. 

 

3.2 Quilombolas e Indígenas: uma identidade autenticamente imaginada  

 

Se então as nações Itália, Brasil, Alemanha ou a França são realidades imaginadas que 

precisaram de uma boa dose de esquecimento para poder estar juntos, porque desde vários 

âmbitos trata-se de demostrar que autodefinir-se quilombola ou indígena seria uma forma de 

invenção ou pior, em alguns casos uma trufa identitária? Arauzinho, uma comunidade da quenos 

cultivadores afro descendentes na região de Maraù, que fica no meio de dois quilombos, 

Empataviagem e Mineiro, é interessante a proposito da questão encarada por F. Barth das 

comunidades de fronteira. Arauzinho é uma comunidade que a primeira vista poderia ser definida 

uma comunidade quilombola. É de fato muito similar ao contíguo quilombo de Empataviagem 

colocado na fazenda Macadâmia periferia de Marau sudeste do estado de Bahia. A demarcação 

que divide Arauazinho de Empata viagem é um rio, mas os primeiros afrodescendentes que 

fugiram para Arauzinho estão emparentados com os primeiros habitantes do quilombo de 

Empataviagem. Mesmo assim os moradores de Arauzinho não se definem comunidade 

quilombola. Porque? 

Seguramente como me conta Eleonora, uma parente do seu Irênio Montero, cuja bisavó, a 

escrava chamada velha Onoria, fundou a comunidade quilombola de Empataviagem, contígua a 

Arauzinho, um dos motivos da falta de identidade quilombola é o numero limitado dos habitantes 

de Arauzinho que se conhecem uns aos outros. Além disso as terras de Arauzinho não fazem 

parte de una fazenda mas são terras abandonadas e ocupadas ou compradas pelos pequenos 

agricultores. Enfim como diz também Friedrich BARTH (1996:67), e como acontece na 

comunidade de Arauzinho, as fronteiras como as identidades não são elementos  rígidos e 

definidos, mas são construídas e reconstruídas na relação  e na interação com o vizinhos. 



 

“Em outras palavras, as identidades étnicas são mobilizadas em referência a uma alteridade 
etnia/grupos que envolve a organização dicotômica nós/eles.” 
 
A comunidade de Arauzinho por muito tempo definiu-se assim em relação à fronteira com 

Empataviagem e buscou diferenciar-se de Empataviagem, comunidade com uma antiga tradição 

quilombola. Hoje a comunidade de Arauzinho no curso da assembleia  do mês de novembro, para 

melhorar as suas condições de vida e atingir os programas previstos para as comunidades 

quilombolas,  esta avaliando a possibilidade de percorrer o caminho por uma busca identitária 

que os ressignifiquem como comunidade quilombola. Podemos pensar às identidades não como 

fixas, mas, tomando as palavras de Boaventura Souza Santos (2007:12),  

 

“como identificações em curso, integrantes do processo histórico da modernidade, no qual 
concorrem velhos e novos processos de recontextualização e de particularização das identidades.  
Um processo histórico de resistência, deflagrado no passado, é evocado para constituir resistência 
hoje, praticamente como a reivindicação de uma continuidade desse mesmo processo”. 
 
 

 

3.3 Uma identidade em conflito 

 

A comunidade de Porto de Dom João está localizada no município de São Francisco do Conde, 

região norte do recôncavo baiano, tendo aproximadamente 64 km de distância de Salvador. Hoje, 

a economia de São Francisco do Conde tem como importante sustentáculo a arrecadação de 

impostos gerada pela exploração de gás e petróleo realizada pela Petrobras,  o que contribui para 

que o município tenha o elevado PIB per capta de R$ 106.054. O PIB de São Francisco do Conde 

é o maior da Bahia e o 21º do Brasil. Assim, pode-se concluir que o município é rico por sua 

arrecadação alta, porém, desigual por essa arrecadação não impactar proporcionalmente no 

desenvolvimento humano. O terreno no qual está situada a comunidade é limitado por uma 

rodovia, duas propriedades de fazendeiros e pelo manguezal que circunda parte do município de 

São Francisco do Conde.   

A comunidade sofre a falta de educação e de saúde, os serviços de coleta de lixo foram 

interrompidos pela prefeitura municipal no momento que começou o conflito e o processo de 

expulsão da própria terra. 



 

Guardando as respectivas singularidades de percurso de cada família, a maioria dos moradores 

entrevistados vem de famílias com morada em pelo menos duas fazendas, e, apesar de algumas 

variações como o trabalho em plantações de banana e cacau, em grande parte dessas fazendas as 

tarefas que os cabia era o corte de cana. 

A identidade quilombola da comunidade de Porto Dom João foi reconhecida pela Fundação 

Palmares no 2011 e nasce certamente da exigência iminente de não ser expulsa da terra. A 

comunidade vive fortemente ligada à atividade da pesca e da cria de mariscos e caranguejos. 

Uma identidade que se constrói ou se redescobre, visto  que a maioria dos moradores são 

descendentes de trabalhadores da fazenda, em uma situação de conflito. Os moradores da 

comunidade estão sofrendo ameaças de expulsão do seu território pesqueiro, em razão dos 

interesses dos fazendeiros locais junto com a prefeitura, que pretendem se apropriar da área para 

construir empreendimentos turísticos. 

Diante da “oferta” para abandonar a terra e de transferi-se no conjunto habitacional construído 

pela prefeitura em um território afastado da tradicional atividade de pesca no manguezal, alguns 

decidiram de aceitar, mas aproximadamente 40 famílias decidiram de recusar a oferta e 

permanecer no território de origem. 

Desde esse momento começa a construção,  da identidade quilombola com o apoio da Comissão 

Pastoral da  Pesca e do movimento negro da Bahia. 

A prefeitura então decidiu fazer causa  ao Incra e à Fundação Palmares argumentando que não se 

trata de uma verdadeira comunidade quilombola porquê não tem provas que na época passada 

existia a presencia de um quilombo, vista também a proximidade com a fazenda confinante e 

declarando que se trata de um grupo de impostores, invasores da terra. 

Na ação declaratória da inexistência da condição de quilombola intentada pela a Prefeitura de S. 

F. do Conde  fala-se de “travestidos quilombola” porque “nunca houvera comunidade tradicional 

a justificar tal reconhecimento”. ”Invenções novelescas de ser remanescentes de descendentes 

africanos”. 

Os advogados da prefeitura tentando demostrar a invalidade da certidão quilombola emitida pela 

Fundação Palmares, citam a definição da ABA (Associação Brasileira de Antropólogos) de 

comunidade quilombola e citam também  o livro do antropólogo F. Barth “Grupo étnico e suas 

fronteiras” para dizer que a falta da Fundação Palmares seria aquela de favorecer uma 

autoafirmação sem presentar uma pesquisa histórica e sociológica apta a comprovar o 



 

reconhecimento dos “invasores como descendentes quilombolas”. Pena que o pensamento de 

Barth é exatamente o oposto daquilo citado pelos advogados da Prefeitura. 

“Os grupos étnicos não são unidades sociológicas discretas nem unidades sociais estruturadas em 

torno de traços culturais distintivos, “portadores” da especificidade grupal”  (Barth 1969:11) 

 

Barth critica a “definição de tipo ideal” de grupo étnico ou seja, o inventário indutivo de uma 

série de conteúdos culturais como territórios, línguas, costumes ou valores comuns. Esta visão 

pressupõe, primeiro, uma equação (uma raça = uma cultura = uma linguagem = uma sociedade); 

segundo, supõe que essa formação discreta seja o “sujeito” ou o “ator” social, responsável por 

aceitar, recusar ou discriminar outras formações similares. Os grupos étnicos são, ao contrário, 

categorias adscritivas nativas, que regulam e organizam a interação social dentro e fora do grupo, 

sobre a base de uma série de contrastes entre o “próximo” e o “distante”. Tais contrastes se 

“ativam” ou não, segundo os requisitos do contexto. A manutenção das fronteiras da etnicidade 

não resulta do isolamento mas da própria inter-relação social: quanto maior a interação, mais 

potente ou marcado será o limite étnico. Não somente o contato com outros grupos, mas também 

o vínculo com o ambiente influi para que, em um contexto determinado, se ative ou não uma 

categoria étnica:  

“Certamente, um mesmo grupo de indivíduos, com suas próprias ideias e valores, posto diante 
das diferentes oportunidades oferecidas por diferentes meios, se veria obrigado a adotar 
diferentes padrões de existência e a institucionalizar diferentes formas de conduta”(Barth 
1966:27). 
 

O ponto central é que estes sinais não dependem de verificabilidade externa, menos ainda do 

antropólogo. Só os membros do grupo é que podem definir-se a se  mesmos. 

Em 1740, reportando-se ao rei de Portugal, o Conselho Ultramarino valeu-se da seguinte 

definição de quilombo: “toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte 

despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados”.  

No mesmo tempo “...se pode reinterpretar criticamente o conceito e asseverar que a situação de 
quilombo existe onde ha autonomia, existe onde ha uma produção autônoma que não passa pelo 
grande proprietário ou pelo senhor de escravos como mediador efetivo” (Scmitt Turatti e 
Carvalho 2002). 
 

Com a Constituição de 1988 o art. 68 recita: 



 

 “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.  
 

Percebemos a fragilidade (ou ausência) de conceituação dos remanescentes de quilombos, que 

não compreende a complexidade de situações desses grupos e, portanto, gera mais confusão do 

que solução para as questões latentes, já que as ações judiciais decorrentes dessa (in)definição 

acabaram por não solucionar os conflitos fundiários, por não prever a desapropriação de terras, 

por exemplo como no caso da comunidade de  Dom João. 

Como aponta Roberto Malighetti: (2010:225), é necessário depurar o mito da definição jurídica 

congelada e considerar os elementos que dão um significado ao quilombo além da etimologia e 

dos dispositivo 

mms legais. 

“Partindo dos processos sociais em curso conseguimos obter elementos que podem consolidar o 
conceito de quilombo transcendendo a mesma documentação arquivista como: emergência da 
identidade baseada sobre a autodefinição dos agentes sociais; capacidade politico organizativa; 
critério ecológico ou de conservação  dos recursos fundamentais; ocorrência dos conflitos pela 
terra e sistema do uso comum na apropriação  dos recursos naturais. Um novo esquema 
interpretativo que mostra as situações sociais designadas para um conceito do quilombo aberto as 
ideia do quilombo são nas relações. Não se fala de uma comunidade isolada mais é um problema 
de miliares de quilombos no Brasil. O teu trabalho acadêmico  de autodefinição é claro que ele 
vai buscar outro elementos e pode passar pela raça, pela religião, pelas festas, pelos rituais. A 
posição de onde eu estou produzindo essa reflexão é diferente  embora sejamos antropólogos.  
Eu estou dialogando com miliares de quilombos. Tem um elemento de generalização.  
Infelizmente isto não é próprio da antropologia. A vezes a antropologia não tem uma  capacidade 
muito grande de conjugar o universal com o local o etnográfico com o genérico.” 
 
Isso significa que o quilombo não se refere a um conteúdo primordial e intangível mais trata-se 

de um jogo, uma construção simbólica  de linguagem cuja função essencial era a identificação e 

classificação dos indivíduos no determinado espaço social em continuo movimento. A identidade 

não compreende algo de definido uma vez por todas, nem uma identidade fechada, homogênea e 

coerente. Não trata-se  de realidades imutáveis, ”naturais” e “originarias”, constituem uma 

autentica ficção continuamente criadas e recriadas pela interação entre diferente interlocutores.  

 

 

 

 

 



 

4.TERMINANDO SEM CONCLUIR 

 

 

Quando a Prefeitura de S.F. do Conde entra com uma ação legal para anular a certidão 

quilombola de Porto Dom João, em uma comunidade de afrodescendentes  e de consequência 

descendentes  de escravo em  um lugar que sempre foi um área de fazenda de cacau e cana de 

açúcar, seria como dizer que Brasil ou Itália não existissem e  não fossem  um povo o uma 

republica independente e soberana. Quem vai definir (um juiz branco que pertence à classe alta) 

se o povo do Dom João é o não é quilombola? 

Durante a assembleia da comunidade, é o conflito com a prefeitura que recria a unidade, e o 

sentido de pertença comunitária e exatamente nesse momento de frente a um paradoxo como esse 

onde a prefeitura da cidade mais negra do Brasil nega uma identidade a um povo afrodescendente 

é aqui, na mobilização, que surge mais do que remanesce a identidade quilombola. 

Na comunidade de Porto de Dom João, Arauzinho e Assentamento da Floresta do Sul da 

Bahia, existem todas essas caraterísticas. A economia familiar, a pequena produção de 

fruta, mandioca, cacão e da pesca, não depende dos grandes produtores da multinacional, 

dos grandes distribuidores. 

Todo está nas mãos das pessoas que ali moram. Nessa capacidade de autonomia, nessa 

necessidade do conflito para não perder tudo o que possuem (não é muito, casas de barro, 

rede de pesca, terra e produtos agropecuários) revive uma memoria de um passado de 

resistência e autoafirmação, como eram as comunidades dos escravos fugidos para 

sobreviver, para não fazer guerra aos povos de Canudos ou do Paraguai, que retorna em 

uma memoria individual e coletiva, construída não nas provas objetivas, documentos 

históricos, mas na lembrança que eles como os seus antenados opõem-se à imposição de 

pensar que só há um modo de ser no mundo e apenas uma maneira de produzir, uma única 

forma de relacionar se com os outros e de conceber a si mesmos. 

Se come escrive Benedict Anderson, um dos fatores decisivos que impulsionaram  inicialmente o 

movimento para a independência de vários países da América do sul, era o temor da mobilização 

política da "classe baixa", como os levantamentos dos índios ou dos escravos negros e por causa 

desse temor se imagina a nação, o verde-amarelismo, enquanto construto ideológico, elaborado 

pela classe dominante como imagem celebrativa de um país “essencialmente agrário”, e em seu 



 

povo empreendedor, ordeiro e pacífico as condições de realização da tarefa do desenvolvimento, 

porque negar também a outras comunidades mais pequenas, mais interconexas, mais ligadas à 

terra ao território e à sobrevivência, então podemos dizer mais autentica, de imaginar-se 

quilombola ou indígena? Porque neste caso teria que tratar-se de “impostores”?  

Se os anseios das elites nacionais de simultaneamente representar e inserir o País no contexto das 

nações civilizadas ocidentais e  entre este tentativo e o mito romântico,  do pais da natureza  o do 

índio como mitos simbólico da virgindade, ingenuidade, (Trousseau) não seria importante fazer 

um trabalho de destruir toda essa imagem falsa ou muito parcial? 

Quais efeitos as várias formas de nacionalismo e patriotismo desempenharam na história do  

país? 

Que tipo de sociedade se pode reconstruir depois de um trabalho de desestruturação? 

Será uma sociedade de homens que conquistarão a harmonia e onde a cor da pele não terá mais 

significado? Ou será uma sociedade onde o negro e o índio continuará existindo, mas agora 

reconhecido como pessoa, como cultura, como espiritualidade? 

Será uma sociedade sem etnias, constituída por homens que terão alcançado sua plena 

universalidade, uma sociedade pós-racial, ou pelo contrário, será uma associação onde diferentes 

comunidades terão direito a se desenvolver por si mesmas? 

Será um mundo de iguais ou uma comunidade de diferentes? 

Não seria interessante nesse paradoxo da nação imaginada, imaginar um Brasil que é tão 

imaginário para conter dentro de si com os mesmos direitos as diferentes formas de organizações, 

dos estilos de vida e de relacionamentos? 

Pensamos a definição de comunidade dada pelo  Max Weber. Por ele alem do elemento como a 

proximidade física o ancestralidade è o sentimento SUBJECTIVO DE APARTENECER A UMA 

COMUNDADE UM DATO FUNDAMENTAL E SUFICIENTE PARA RIVENDICAR UMA 

IODENTITADE. 

  

 Então França, Estados Unidos, Brasil, China, Rússia, Itália, podem ser consideradas  imaginadas  

e talvez com um menor grau de autenticidade  que um quilombo moderno o uma neo comunidade 

indígena. 
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