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Aproximando-nos da questão quilombola
Numa manhã  fria  de  inverno,  saímos  do distrito  de Conservatória  (RJ)  com 

destino ao Quilombo São José. Ao chegarmos ao topo da Serra da Estrela, pela estrada 
de terra que nos conduzia ao quilombo, nos deparamos com uma oferenda – que parecia 
ser para Ogum – deixada à sua margem. Parei o carro para observar a oferenda e a 
paisagem. Constatamos que era constituída de um cará1 assado, coberto com palitos de 
folhas de dendezeiros – servido dentro de um alguidar de barro –, uma cerveja e velas. 
Aproveitei, então, para conversar com Ogum, orixá guerreiro que rege as estradas e que 
nos conduziria na nossa jornada. Tive a certeza de estar me aproximando do quilombo.

Fonte: Leonardo Carneiro

Continuamos  nosso  trajeto  até  entrarmos  em  uma  estrada  estreita.  Após 
passarmos por uma pequena serra e alguns vales intermitentes dessa região da média 
bacia  do  rio  Paraíba  do  Sul,  chegamos  até  uma  porteira  rodeada  por  bambuzais: 
havíamos chegado ao quilombo. 

O  primeiro  contato  com  o  quilombo  me  seduziria  através  de  um  misto  de 
sensações: algumas causadas pelo reencontro com situações anteriormente vivenciadas 
e outras causadas pela emoção de vivenciar contextos únicos da comunidade negra rural 
remanescente do quilombo de São José da Serra. Assim, as casas construídas com tijolo 
de adobe e suas coberturas de palha se harmonizavam com a paisagem rural da encosta 
que margeava aquele pequeno vale. Como as casas eram situadas muito próximas umas 
às outras e não possuíam cercas ou muros, as pessoas caminhavam entre elas, através de 
seus pomares e seus pequenos plantios, aos gritos – que se misturavam aos latidos dos 
cachorros –, para anunciarem a nossa chegada.  O quilombo São José começara a se 
tornar realidade para nossa pequena caravana.

Introspectivamente, eu não parava de entoar um jongo que eu conhecia, cantado 
pelo Grupo de Jongo do Quilombo São José da Serra:

Ah, eu fui na mata buscar a lenha.
 Eu passei na cachoeira, molhei a mão.
 Senhor da pedreira, benza essa fogueira.

Além da fogueira, ajudai todos os irmãos.

1 Espécie de inhame.
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Se, primeiramente, eu pedira licença para Ogum ao adentrar aquele território, 
agora, inspirado na paisagem em que eu me encontrava e embalado pelo jongo, pedia a 
bênção  para  Oxossi,  para  Oxum  e  para  Xangô2:  antes  de  qualquer  conhecimento 
científico que pudera levar dali, começara a compreender aquele território a partir da 
composição mitológica que nele existia. E, assim, compreendi que em suas estradas, em 
suas matas, em suas cachoeiras e pedreiras viviam forças ritualizadas e entoadas pela 
comunidade nas suas práticas culturais. Começaria, a partir de então, a pensar naquele 
território como estudo geográfico.

Quadro 1 – O jongo
O jongo, ou caxambu, é um patrimônio cultural  imaterial  do país, tendo sido 

tombado pelo IPHAN em 15 de dezembro de 2005. Ele é considerado o avô do samba e 
é  típico  da  região  Sudeste.  Sua  origem remonta  aos  escravos  de  origem banto  das 
fazendas de café e de cana-de-açúcar. Ele expressa momentos de sociabilidade e festejo 
desses grupos de escravos. Hoje, ele se urbanizou e pode ser encontrado em algumas 
cidades do Sudeste, especialmente nos festejos do dia Treze de Maio e no período das 
festas juninas.

O jongo é uma manifestação profana, porém permeado por uma mística sobre 
magias, feitiçarias e religiosidades. Muitas rodas começam reverenciando alguns santos 
católicos, orixás ou as almas de antepassados. Mestres jongueiros mais antigos dizem 
que  quando  a  roda  de  jongo  está  “quente”  pode-se  perceber  o  espírito  dos  velhos 
jongueiros ao redor.

Fonte: Bruno Veiga

Ele é composto pelo toque dos tambores, pela dança de umbigada, pela fogueira 
e pelos cânticos  em linguagem cifrada  e metafórica,  que requer  grande astúcia  para 
interpretá-los. Os pontos do jongo podem expressar situações cotidianas, demandas de 
magias, disputas entre jongueiros, charadas a serem decifradas, entre outras situações.

Atualmente,  o  IPHAN3 mantém  políticas  de  preservação  do  jongo/caxambu 
através  da  Rede  de  Memória  e  Salvaguarda  do  Jongo/Caxambu  e  dos  “Pontões  de 
Cultura”, composta de dezesseis municípios dos quatro estados da região Sudeste, além 
de dois Pontões de Cultura.

Na  concepção  do  geógrafo  Sack  (1986)  o  território  incorpora  as  projeções 
simbólicas  à  medida  que  o  ser  humano  o  preenche  com suas  vivências,  com suas 
2 A mitologia afrobrasileira cultua, de modo geral, Oxossi como o orixá das matas, Oxum, como a iabá 
das cachoeiras e Xangô, como o orixá das pedreiras. O jongo acima citado menciona justamente esses 
“elementos”, referenciam e reverenciam ocultamente esses orixás.
3 Intituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
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afetividades,  e  o  organiza  segundo  suas  caracterizações  culturais.  Propusemos 
(CARNEIRO, 2009) que há, concomitantemente, um processo de territorialização do 
lugar e uma “lugarização” do território, pois o lugar – espaço de memórias, vivências e 
projeções existenciais – se torna alvo de estratégias para controlá-lo, para protegê-lo, e, 
assim, ele se torna território  – espaço de dominação e de poder. Por outro lado, no 
território dominado, projetam-se vivências, existências e memórias, que terminam por 
transformá-lo em lugar.

Pensar na questão afrobrasileira sob o prisma do território e da territorialidade4 

significa colocar o debate sobre a população afrodescendente no caminho da discussão 
sobre  uma  existência  autônoma  e  libertadora.  Ora,  se  o  fato  de  existir  significa, 
necessariamente, existir em algum lugar – que, além do direito de ir e vir, estabelece o 
direito  de  permanecer  e  de  controlar  esse  lugar  –,  o  espaço  surge  como  categoria 
fundamental de análises bem intencionadas sobre justiça social.  

No  território,  coexistem  relações  de  (re)produção,  de  solidariedade  e  de 
identidade  em processos  contínuos  e  transformadores.  O território  é  tanto  fruto das 
relações socioculturais  e econômicas quanto é também formador dessas relações,  ou 
seja,  ele  é  marca  e  matriz  da  sociedade.  Assim,  o  território  é  uma  das  categorias 
fundamentais para a compreensão e a discussão sobre identidade e sobre direito social, 
uma vez que ele é um dos mais eficazes  formadores  de identidade e de reprodução 
social.  Por  isso,  compreenderemos  os  quilombos  no  Brasil  na  atualidade  como 
processos de identidade étnico-territorial e de (re)produção campesina. Compreendemos 
esse duplo processo pela designação do termo “etnoterritorialidade quilombola”.

Essa  etnoterritorialidade,  que  é  um  híbrido  entre  as  territorialidades  de 
comunidades  negras  remanescentes  de  quilombo  e  de  comunidades  campesinas,  é 
imprescindível para compreender a questão quilombola, uma vez que os quilombolas 
passam por caminhos muito próximos ao campesinato brasileiro, onde a relação com a 
terra  e  as  perspectivas  de  reprodução  do  grupo  passam  pela  produção  familiar  de 
alimentos,  pequenas  propriedades,  práticas  de  agricultura  tradicional,  entre  outras 
características.

A  etnoterritorialidade  é  também  fruto  da  história  vivida  pelos  grupamentos 
quilombolas e em cada um dos quilombos encontramos diferentes contextos históricos 
de  formação,  de  continuidade  de  existência  e  de  resistência.  Assim,  as  casas  onde 
moraram os ancestrais,  o cemitério  onde se enterravam os mortos,  os geossímbolos5 

comunitários, os contextos familiares e as atuais práticas de produção, de uso da terra e 
os espaços de sociabilidade compreendem um sistema étnico-territorial ímpar de cada 
quilombo conhecido.

Percebemos  que  a  reprodução  campesina  nesses  contextos  tem  encontrado 
diferentes  formas  de  resistir.  Algumas  comunidades  negras  rurais  têm investido  em 
cultivos voltados para o mercado, sem, contudo, abrir mão de algumas características 
básicas  do  campesinato;  outras,  no  entanto,  têm  permanecido  apenas  na  produção 
comunitária de alimentos que não são primordialmente voltadas para o mercado.

Quando  tratamos  de  resistência,  queremos  compreendê-la  não  como  uma 
resistência arraigada na tradição imutável e no modo de vida passado e arcaico, mas 
como resistência de um grupamento que continua, “autonomamente”, a construir o seu 
presente  e  a  reler  a  sua  tradição,  que  possui  uma  territorialidade  própria,  não 
descartando,  contudo,  as  diferentes  heranças  que  a  história  os  deixou.  Ainda,  a 
4 Compreendemos o termo “territorialidade” como estratégias de ocupação e de controle de um espaço 
por um grupamento humano, conforme sugerido por Sack (1986). 
5 Geossímbolos são pontos específicos do território que encarnam a sua identidade coletiva; aqueles 
pontos que são reconhecidos como de importância histórica, econômica, cultural e/ou mitológica para a 
formação e continuidade da coletividade (BONNEMAISON, 2002).
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resistência projeta-se para um tempo futuro, como uma estratégia política para que se 
alcancem  determinados  objetivos.  Neste  sentido,  cultura  e  tradição  podem  ser 
considerados como ferramentas de negociação.

Assim, neste artigo, objetivamos compreender os territórios quilombolas como 
processo, como marcas e matrizes de determinadas sociedades, e como conflito; eles 
estão presentes na atualidade e assim como outras formas de territorialidades negras, 
eles  também  sofrem  com  o  preconceito,  com  a  discriminação  e  com  as  ações 
destituintes do estado de direitos da população afrodescendente.

Na passagem acima relatada sobre a oferenda a Ogum encontrada na estrada que 
nos levava ao quilombo, encontramos uma prática religiosa que se realiza no espaço e 
que  aqui  compreendemos  como  um  dos  marcos  da  territorialidade  religiosa 
afrobrasileira6.  O fato de os religiosos afrobrasileiros ritualizarem “o” e “no” espaço 
urbano, por exemplo, e nele deixarem suas marcas, tem sido alvo de ações conflituosas, 
coibitivas e agressivas por parte de outros segmentos religiosos ou até mesmo de outros 
setores  da  sociedade,  como  a  administração  pública,  que  tem  proibido  rituais  de 
umbanda e de candomblé nos parques públicos (CARNEIRO, 2009).

Assim como a questão religiosa no meio urbano, a questão quilombola também 
nos traz uma série de ações por parte da sociedade dominante na tentativa de destituir os 
direitos adquiridos, previstos na Constituição brasileira.  Nesse sentido, os quilombos 
devem ser compreendidos  não apenas como imagens de territórios de negros fujões, 
estanques  na  história,  mas  como  comunidades,  étnica  e  territorialmente  definidas, 
carentes  de  justiça  e  do  direito  de  existirem  segundo  suas  próprias  culturas  e 
territorialidades.

É muito comum, por exemplo, assistirmos na televisão ou lermos nos jornais e 
revistas  reportagens  que  questionam  o  direito  de  determinadas  comunidades 
quilombolas  de  terem  seus  direitos  territoriais  demarcados  conforme  determina  a 
legislação brasileira.  Esses questionamentos surgem quase sempre por representantes 
dos agentes  interessados  em cooptar  terras quilombolas;  se outrora os quilombos se 
situavam longe  das  atividades  socioeconômicas  hegemônicas,  hoje,  muitos  deles  se 
situam em plena área de fronteiras urbanas ou rurais, tornando-se alvo de projetos de 
expansão urbano-industriais e/ou agrícolas.

Por todas essas razões, acreditamos ser fundamental estudar os territórios e as 
etnoterritorialidades quilombolas na atualidade. Assim, poderemos (quem sabe?) ajudar 
na infindável luta por justiça e liberdade, ainda tão escassas para um grande número de 
pessoas na sociedade brasileira.

Compreendendo o quilombo como um processo atual
Um importante marco histórico para a compreensão da questão quilombola na 

atualidade é o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCTs) 
da  Constituição  Brasileira  de  1988,  que  garante  aos  remanescentes  de  quilombos  o 
direito  da  titulação  definitiva  de  suas  terras  (ODWYER,  2002).  Esse  artigo  causou 
grande mobilização por parte dos quilombos existentes no país, o que surpreendeu a 
todos  os  estudiosos  devido  ao  grande  número  de  comunidades  que  passaram  a 
reivindicar  seus  direitos.  O  Brasil  desconhecia  a  existência  de  tantos  territórios 
quilombolas e a injusta situação em que a maioria vive, sem os títulos definitivos das 
terras que ocupam por décadas ou séculos.

Ora, se por tanto tempo a invisibilidade e o silêncio foram as estratégias dos 
quilombolas  para  resistirem  sem serem percebidos  ou  incomodados  pela  sociedade 

6 Sabemos, contudo, que nem todos os quilombos adotam formas religiosas ditas afrobrasileiras. Em 
alguns quilombos poderemos encontrar predominância do catolicismo ou mesmo de igrejas evangélicas.
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hegemônica, a partir da Constituição de 1988 eles começaram a se tornar cada vez mais 
perceptíveis. É interessante notar que muitas comunidades que se negavam a falar sobre 
sua origem, agora passariam a buscar as memórias perdidas de seu passado quilombola 
para poder atestar sua identidade e se afirmar como legítimos merecedores das políticas 
estabelecidas pelo governo federal. 

É  nesse  sentido  que  apontamos  o  termo  “requilombamento”  (CARNEIRO, 
2008): se muitas comunidades estavam se esquecendo de seu passado, hoje, a maioria 
delas  tem  empenhado  inúmeros  esforços  para  resgatar  a  identidade  e  o  orgulho 
quilombola.  Nesse sentido,  muitas  tradições  são revividas,  relidas  e  reinventadas.  A 
modernidade e o processo contínuo de transformação do tempo e do espaço não ficaram 
ao largo dessas comunidades; ao contrário, muitas delas, que ficavam em áreas distantes 
dos meios urbanos, hoje se encontram em valorizadas áreas urbanas, como é o caso do 
Quilombo  Sacopan,  que  fica  numa  das  áreas  mais  cobiçadas  da  cidade  do  Rio  de 
Janeiro,  à  beira  da  Lagoa  Rodrigo  de  Freitas,  que  é  um  dos  cartões  postais  mais 
conhecidos do Brasil.  Assim,  luz elétrica,  estradas,  ruas, consumo, educação,  enfim, 
inúmeros serviços e transformações no modo de vida se fizeram sentir  nessas terras 
quilombolas.

A  antropóloga  Eliane  Odwyer  (2002)  salienta,  referindo-se  ao  artigo  68  do 
ADCT de 1988, que:

o texto constitucional não evoca apenas uma “identidade histórica” que pode 
ser assumida e acionada na forma da lei. Segundo o texto, é preciso, sobretudo, 
que esses sujeitos históricos presumíveis existam no presente e tenham como 
condição básica o fato de ocupar uma terra que, por direito, deverá ser em seu 
nome titulada (como reza o artigo 68 do ADCT). Assim, qualquer invocação 
ao  passado,  deve  corresponder  a  uma forma  atual  de  existência,  que  pode 
realizar-se a partir de outros sistemas de relações que marcam seu lugar num 
universo social determinado (p. 8).

Percebemos que o objetivo da política federal trata de estabelecer justiça a essas 
comunidades que ocupam suas terrras, nelas produzindo e vivendo, por muito tempo, 
sem, contudo, terem seus títulos e, por isso, vivem ameaçadas de terem seu patrimônio 
expropriado – fato comum para a maioria delas. Sabemos que os quilombos podem ter 
diferentes  origens:  terras  ocupadas  por  “negros  fujões”,  terras  doadas  a  ex-escravos 
pelos proprietários, ex-escravos que após a abolição ou a alforria decidiram mudar-se 
para uma determinada área desocupada, entre outras situações.

Em  grande  parte  das  comunidades  remanescentes  de  quilombo,  percebemos 
algumas características comuns, especialmente as manifestações religiosas e culturais, o 
sistema  de  organização  familiar  e  comunitário  particular  –  no  qual  predominam 
normalmente  uma  ou  duas  famílias  apenas  com  grande  número  de  uniões 
consanguíneas, o plantio de produtos de alimentação básica (como arroz, feijão, milho, 
mandioca),  criação  de  pequenos  animais  (aves  e  suínos),  trabalho  comunitário  e 
solidário, grande conhecimento sobre plantas medicinais etc.

Seja como for, quase todos os quilombolas vivem sob a tensão e os conflitos 
gerados  pela  não  titulação  de  suas  terras,  que  são  cobiçadas  por  representantes  da 
sociedade hegemônica e que elaboram diversas estratégias para destituir essas terras dos 
quilombolas. Por tudo isso, a compreensão do quilombo como território da liberdade, 
permanece  pertinente  nos  dias  de  hoje:  muitas  comunidades  negras  ainda  não 
conquistaram seu direito ao território demarcado e ainda estão sujeitas a processos de 
expulsão de suas terras.  Muitas dessas comunidades  se tornam alvo de críticas  e de 
questionamentos  quando  decidem  reivindicar  seus  direitos,  pois  muitos  ainda  não 
reconhecem seus direitos legais e nem mesmo o respeito que lhes é devido.
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Devemos ainda compreender que esses direitos que estão sendo conquistados, 
com muito esforço, pelas comunidades quilombolas deveriam ser estendidos a outros 
setores da sociedade brasileira.  Afinal  de contas,  cremos ser necessário elaborar  um 
amplo projeto de reforma agrária no país, no qual se estabeleça titulação e distribuição 
de terras e de teto aos trabalhadores rurais e urbanos que se encontram destituídos dos 
seus  direitos  de  existência  e  de  reprodução,  ou  seja,  destituídos  do  direito  às  suas 
próprias territorialidades.

Sabemos que nos cerrados  do planalto  central  brasileiro  e  na Amazônia,  por 
exemplo, diversas comunidades tradicionais que vivem em seus territórios por décadas, 
séculos ou milênios,  têm sofrido a destituição de suas terras com a aproximação da 
fronteira do agronegócio. Essa constatação serve para ajudar-nos a pensar que a luta 
pelos direitos das parcelas subalternas da sociedade brasileira tem ainda muito caminho 
pela frente.  Os movimentos  sociais  no Brasil  devem aprender e ensinar uns com os 
outros para que possam se fortalecer e fazer escutar suas vozes. Nesse sentido, a luta e o 
movimento das comunidades remanescentes de quilombo têm muito a nos dizer.

Quadro 2 – O ADCT e as  terras coletivas
Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando 
suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 
títulos respectivos (ADCTs, Constituição Federal de 1988).

Assim,  o  texto  da  Constituição  brasileira  de  1988  estabelece  o  direito  de 
propriedade aos remanescentes de quilombo. Atualmente, a política do Governo Federal 
trabalha com duas etapas fundamentais da demarcação dessas terras. 

A primeira delas é a titulação emitida pela Fundação Cultural Palmares através 
da  elaboração  do  Laudo  Antropológico,  no  qual  seja  atestada  a  etnologia  e  a 
territorialidade  de  uma  comunidade  como  remanescente  de  quilombo.  Sabemos, 
contudo, que a compreensão do termo quilombola extrapola, hoje, a histórica definição 
de  quilombo  como  terra  de  escravos  fugitivos.  Por  isso,  estabelece-se  o  critério  da 
autodefinição para cada comunidade. Assim, não são mais os técnicos ou cientistas que 
atestam se uma dada  comunidade  é  remanescente  de  quilombo  ou não.  Agora,  é  a 
própria  comunidade  que  define  o  seu  reconhecimento.  Cabe  aos  antropólogos, 
geógrafos, historiadores e demais profissionais envolvidos reconhecer traços da herança 
étnica de um grupamento negro territorialmente estabelecido.
 A segunda etapa desse processo fica a cargo do INCRA7 e  é precisamente o 
processo de certificação das terras que passa pela avaliação, desapropriação e entrega da 
titulação definitiva destas à comunidade quilombola. Uma questão interessante é que 
essas  terras  que  são  demarcadas  para  a  comunidade  quilombola  não  se  tornam 
propriedades privadas; elas são consideradas bens coletivos,  entregues às respectivas 
associações comunitárias, não podendo ser desmembradas ou vendidas, a exemplo das 
terras indígenas.

O quilombo de São José da Serra
Segundo o líder comunitário Toninho Canecão (presidente da associação local8), 

São José não se trata de um quilombo de “negro fujão”, pois não eram escravos que 
fugiam de seus senhores; eram, sim, negros que ocuparam essa área em face de uma 
doação oral feita no século XIX pelo proprietário da Fazenda São José a alguns ex-
escravos.  Assim,  nas  palavras  de  Toninho,  “São  José  é  um  quilombo  de  negros 
enganados”, pois a terra lhes foi dada oralmente e nunca houve a oficialização dessa 

7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
8 Associação da Comunidade Negra Remanescente de Quilombo de São José da Serra.
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doação,  fato que os deixou em situação muito delicada,  especialmente após os anos 
1990 do século XX, quando a fazenda foi vendida a terceiros. Os novos proprietários 
passaram a impor uma série de restrições à ocupação da comunidade no território que 
possuíam. Hoje, a comunidade sobrevive em uma pequena área domiciliar e, no entorno 
de suas casas, eles possuem apenas pomares e pequenos cultivos, conforme relatamos 
anteriormente.

Grande  parte  da  terra  que  eles  ocupavam  lhes  foi  tomada  pelos  novos 
proprietários e parte da produção que eles tinham também foi “surrupiada”. No atual 
contexto, eles não podem mais construir novas casas e, como as famílias cresceram, em 
muitas casas podemos encontrar duas ou três famílias morando juntas. Como o trabalho 
com a terra não é suficiente para o sustento das famílias, os mais jovens são forçados a 
se mudar para trabalhar fora e enviar parte de seus ganhos para a família que ficou no 
quilombo.  A  situação  é  tão  perceptível  e  crítica  que  hoje  podemos  constatar  duas 
principais fontes de renda das famílias do quilombo: a aposentadoria dos mais velhos e 
essas remessas de dinheiro que são feitas pelos mais novos que estão residindo fora. No 
quilombo,  contudo,  permanecem  quarenta  unidades  familiares,  aproximadamente 
duzentos quilombolas, que residem em dezenove domicílios.

 Apesar  desses  problemas,  a  comunidade  de  São  José  da  Serra  nos  oferece 
inúmeros  exemplos  de  sua  etnoterritorialidade  através  de  seu  modo  de  vida 
quilombola/campesino  e  de  sua  cultura  afrobrasileira;  apesar  dos  problemas  e  das 
restrições territoriais, essa comunidade permanece como um rico exemplo de relações 
ambientais de sociedades tradicionais, onde se trabalha  com a natureza e não contra a 
natureza. Ainda, as relações de solidariedade e de espírito comunitário (por mais que 
existam divergências  internas)  são  marcas  fortes  de  suas  territorialidades  e  de  seus 
modos de vida.

Um  passeio  pela  comunidade  de  São  José  da  Serra  nos  permite  visualizar 
algumas  características  muito  interessantes.  A  comunidade  se  espreita  sobre  uma 
encosta íngreme e suas casas se situam muito próximas umas às outras, onde, conforme 
já dissemos, não existem muros ou cercas: as passagens entre uma “porção” e outra do 
território oferece livre circulação, caso não sejamos interrompidos pela aproximação e 
pelos latidos dos cachorros. Assim, com muita facilidade, encontramos uns visitando as 
casas  dos  outros  e  crianças  de  diferentes  famílias  brincando juntas  pelas  estradas  e 
pomares.

Certa  vez,  estive  na  casa  de  Luciana,  secretária  da  associação,  e  quando 
estávamos no lado de fora de sua casa, apareceu um papagaio que veio voando para o 
telhado da casa. Desafiando a nossa surpresa, Luciana pôs-se a assoviar e, rapidamente, 
mais três papagaios saíram de uma mata próxima e vieram ao nosso encontro. Ela nos 
explicou, então,  que o primeiro deles havia se ferido nas proximidades e ela cuidou 
dele,  que nunca mais deixou de vir até a casa, embora vivesse na mata ao lado; os 
demais  vinham  atraídos  pela  comida  que  lhe  era  oferecida  e  passaram  a  ser 
frequentadores assíduos.

Quadro 3 
Agricultura campesina e meio ambiente

As relações entre agricultura campesina e meio ambiente podem ser relfetidas a 
partir de alguns estudos de caso. A bióloga Mônica Cox (1999), por exemplo, nos ajuda 
a  compreender  a  importância  que a  agricultura  campesina  tradicional  (diversificada) 
acarreta para alguns espécimes da vida selvagem. Ela constata que na Reserva Biológica 
de Poço das Antas (RJ) ocorre uma interessante associação entre a população de micos-
leões-dourados e uma comunidade de assentados por um programa de reforma agrária 
do INCRA que trabalha com agroecologia. Para a bióloga, hoje, a população de micos-
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leões  tem  crescido  e  conseguido  se  manter  na  Reserva  devido  justamente  a  essa 
agricultura  campesina  no  seu  entorno  que,  ao  plantar  grande  diversidade  de  frutos, 
oferece alimentos fartos para eles. Isso quer dizer que trabalhar a continuidade dessas 
agriculturas  diversificadas  e  em  pequena  escala  pode  ser  uma  ótima  política  de 
preservação de matas e de vida selvagem. 

É também nesse sentido que o geógrafo Carlos Eduardo Mazzetto (2005) fala 
que os lugares-habitats da agricultura campesina (populações tradicionais do cerrado) se 
contrapõem  aos  lugares-mercadorias  do  agronegócio.  Nos  lugares-habitats,  os 
campesinos territorializam-se com seus estilos de vida e de reprodução próprios: plantio 
de diversos tipos de alimentos, como frutos, raízes, grãos, legumes etc., e diversos tipos 
de  criação  de  animais.  Essa  diversidade  de  plantios  e  de  criação  oferece  alimentos 
variados  para  a  família  e  também  garante  uma  maior  biodiversidade,  que  é 
compartilhada no ambiente. Nos lugares-mercadorias do agronegócio, entretanto, essa 
diversidade perde terreno para a monocultura, em que a única lógica presente é a da 
maximização dos lucros com a consequente expropriação das comunidades tradicionais 
e a extinção da vida selvagem de seus domínios.

Por tudo isso, afirmamos, a partir da ideia do também geógrafo Carlos Walter 
Porto-Gonçalves  (2002),  que  sociedades  campesinas  trabalham  com e  não  contra a 
natureza. A permanência desses grupos com suas formas próprias de uso do território 
garante  a  desejada  sustentabilidade  entre  produção  econômica  e  meio  ambiente, 
fornecendo uma grande variedade de alimentos, insumos e conhecimentos (que têm sido 
cooptados pela indústria farmacêutica, por exemplo) para a sociedade.

A relação entre os moradores e as matas de entorno pode ainda ser observada em 
algumas outras situações. Há, por exemplo, uma mata “sagrada”, da qual são extraídas 
ervas e raízes e com as quais se fazem remédios para a comunidade. Em todas as casas 
existem fogões à lenha e, portanto, a preservação das matas é importante para que não 
falte lenha. Ainda, eles demonstram saber que a água que utilizam, seja para consumo 
próprio ou para plantios e criações, e que vem de nascentes locais, depende das matas; 
são  as  matas  que  ajudam  a  abastecer  os  lençóis  freáticos  que  fazem  as  nascentes 
surgirem.  As  casas  construídas  com tijolos  de  barro  e  com sapê  retirados  no  local 
exemplificam  também  essa  relação  entre  recursos  naturais  locais  e  a  comunidade 
quilombola que está territorializada por lá há muitas décadas e conhece muito bem a 
dinâmica ambiental daqueles vales e encostas, com suas matas, riachos e cachoeiras.

Fonte: Leonardo Carneiro

Se, por um lado, as relações da comunidade de São José da Serra com o meio 
nos fornecem interessantes e “inovadoras” perspectivas, as manifestações culturais nos 
oferecem  importantes  horizontes  sobre  a  etnoterritorialidade  e  a  diversidade 
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sociocultural.  Assim,  a  roda  de jongo,  conforme  já  destacamos,  aparece  como uma 
manifestação que, a partir da festa com seus cânticos, sua fogueira, seus tambores e sua 
dança, expressa uma manifestação cultural através da linguagem cifrada dos jongos, das 
vestimentas,  da percussão dos tambores  e da sociabilidade presente.  É uma tradição 
cultural  que  tem  resistido,  se  reinventando  continuamente  a  cada  novo  contexto 
histórico e territorial.

Numa visita à comunidade no inverno de 2010, presenciamos, por exemplo, uma 
situação interessante.  Éramos um grande grupo, umas cinquenta pessoas, e, por essa 
razão, a comunidade resolveu fazer uma roda de jongo para assistirmos. Por si só, isso 
já expressa essa nova perspectiva da roda de jongo, que agora surge como espetáculo e 
não somente como uma expressão da sociabilidade do trabalho escravo nas fazendas de 
café ou das festas comunitárias do quilombo. Mas eis que uma emissora de televisão, 
sabendo  da  roda  de  jongo  naquela  ocasião,  resolveu  comparecer  para  fazer  uma 
filmagem. O resultado foi que, durante muito tempo, nós não pudemos nos aproximar 
da roda para não atrapalhar a equipe de reportagem. Apesar dos contratempos, pudemos 
perceber que a roda de jongo é um desses elementos que projetam a comunidade para a 
escala nacional. Essa projeção tem sido importante para o quilombo, pois há sempre um 
proveito  político  (e  econômico)  desse  fato.  As  visitas  de  estudiosos  e  demais 
interessados ao quilombo deixam sempre alguma renda para a Associação. O próprio 
Toninho Canecão se gaba pelo fato de o grupo de jongo de São José da Serra já ter se 
apresentado numa renomada casa de espetáculos no Rio de Janeiro e ter recebido cachê 
pela apresentação.

A  religiosidade,  híbrida  da  umbanda  e  do  catolicismo  popular,  também  se 
mantém como prática no cotidiano da comunidade, como no Calango ou no Terço de 
São Gonçalo. Nos toques de umbanda no terreiro de Dona Tetê – mãe-de-santo local –, 
os caboclos e pretos velhos são reverenciados e “trazidos à terra”, carregando os orixás 
para  o  panteão  mítico  do  quilombo.  A  territorialidade  quilombola/umbandista 
sacramenta o espaço habitado, uma vez que nessa forma de religiosidade os caboclos e 
orixás, que são por eles reverenciados, representam os elementos ou forças da natureza. 
O território é, desse modo, ritualizado continuamente como forma de manter as trocas 
de força vital entre sociedade e natureza, que formam um ecótipo9 que não é apenas 
físico,  mas  é  também  sagrado  e  metafísico.  Alguns  geossímblos  incorporam  essa 
relação e representam o ecótipo: há, por exemplo, um jequitibá com aproximadamente 
duzentos  anos  que  é  percebido como  símbolo  da  antiguidade  da  relação  da 
comunidade com o território. Há algum tempo atrás, a comunidade se rebelou e impediu 
que derrubassem esse jequitibá, conforme desejo dos proprietários.

Do mesmo  modo,  como o  território  é  aqui  demarcado  sob  a  perspectiva  da 
etnoterritorialidade  ancestral,  o  espírito  e  a  memória  dos  ancestrais  são  também 
constantemente ritualizados e relembrados em diversas ocasiões cotidianas de cunho 
social, religioso ou político, seja através da incorporação do espírito dos “pretos velhos” 
da umbanda, do sistema de parentesco e de ancestralidade existentes ou do poder que 
essa  ancestralidade,  territorialmente  compreendida,  confere  à  luta  política  da 
comunidade, especialmente no processo da demarcação das terras quilombolas.

O  processo  de  organização  política  da  comunidade  de  São  José  tem  se 
fortalecido através dos trabalhos da Associação, que luta pela titulação definitiva das 
terras quilombolas e por melhorias na qualidade de vida local. Em 1999, a Fundação 
Cultural Palmares reconheceu oficialmente a Comunidade Negra Rural remanescente do 
Quilombo São José da Serra. Desde então, o processo de demarcação esteve transitando 
no INCRA. Em novembro do ano de 2009, o presidente Luis Inácio da Silva sancionou 

9 Sistema de trocas entre sociedade e natureza
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a  demarcação,  mas  a  comunidade  ainda  aguarda  a  reintegração  de  suas  terras  (435 
hectares)  com  projetos  de  agroecologia  coletiva  a  serem  instalados  para  suprir 
demandas regionais, gerando trabalho e renda para a população quilombola.

Lutando com os quilombos: considerações finais.
Devemos  agora  nos  indagar:  por  que,  afinal,  aprender  sobre  (e  com)  os 

quilombos?  Muito  embora  essa  pergunta  mereça  ser  amplamente  discutida, 
apresentaremos de forma sucinta a síntese de algumas ideias sobre o assunto.

Tentamos defender neste artigo que a questão territorial que envolve “a história 
e a cultura afrobrasileira” é fundamental para compreendermos a dimensão existencial 
da  população  negra  ou  afrodescendente  no  Brasil.  É  no  território  que  as  pessoas 
existem;  é  nele  que  a  sociedade  se  reproduz  com o  seu  sistema  socioeconômico  e 
cultural.  O  território  é  tanto  um  produto  da  sociedade  como  também  um  agente 
(trans)formador  da  sociedade  que  vivencia.  A  ideia  da  territorialidade  expressa 
justamente essa relação fractal (em duplo sentido) entre sociedade e meio.

Contudo, nem todos possuem o direito legal à territorialidade no Brasil. No caso 
da população negra e afrodescendente do país,  esse direito  tem sido constantemente 
subtraído  ou  desconsiderado,  embora  a  constituição  brasileira  garanta  legalmente  o 
direito  das  comunidades  remanescentes  de  quilombo.  A luta  dessas  comunidades  é 
justamente a luta pelo reconhecimento legal das suas territorialidades e das suas formas 
de existência territorialmente reconhecidas.

É  no  sentido  de  se  pensar  numa  sociedade  mais  justa  e  nos  direitos  das 
populações  negras  histórica  e  territorialmente  estabelecidas  que  se  constitui  a 
importância  de  se  compreender  os  quilombos  na  atualidade.  Se  não  o  fizermos, 
estaremos  compactuando  com  os  processos  dos  poderes  hegemônicos  que 
desterritorializam as populações negras do país e com a consequente continuidade dos 
processos de marginalização dessa população e dos movimentos negros e quilombolas.

Mas  não  é  só  isso,  pois  também  pudemos  perceber  que  as  relações  entre 
sociedade e natureza que se estabelecem em territórios quilombolas nos oferecem um 
outro modo de viver,  de consumir  e de se relacionar  com o meio.  As comunidades 
quilombolas  ajudam a  manter  a  biodiversidade  e  a  sociodiversidade  existentes.  No 
fundo,  acreditamos  que  devemos  aprender  sobre  e  com  os  territórios  quilombolas, 
porque  eles  nos  permitem  enxergar  o  mundo  com  outras  “lentes”,  com  outras 
percepções. Poderemos, então, questionarmo-nos sobre nossas próprias vidas; é preciso 
comparar, relativizar e (talvez) mudar nossa existência e nossa relação com a natureza a 
partir das experiências que extraímos do “outro”.

No  estudo  que  fizemos  sobre  a  comunidade  negra  rural  remanescente  do 
quilombo  de  São José  da  Serra,  tentamos  reforçar  a  estreita  relação  entre  esta  e  o 
território  que  habita.  Mas  como  pudemos  perceber,  o  território  que  lhes  foi  doado 
oralmente há mais de um século, lhes foi tomado e eles ficaram restritos ao direito de 
moradia em uma área rural, sem possibilidades de trabalhar a terra para seu sustento e 
sem muitas oportunidades de trabalho.

Após o eminente risco de se desintegrarem sob a pressão de forças hegemônicas, 
a comunidade se reuniu em torno da demarcação de suas terras e estabeleceu uma longa 
luta que parece estar chegando ao final. Ou será que essa luta não representa o início de 
uma outra batalha e de novos desafios que se colocarão no caminho dessa comunidade?

Volto, agora, ao início de nossa viagem. Posso me contemplar conversando com 
Ogum no topo da Serra da Estrela. Ogum, que é orixá guerreiro, que foi transportado da 
África para o Brasil e que se territorializou em terras brasileiras. Ogum, que vai abrindo 
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caminhos,  à  frente  da  infindável  luta  por  liberdade  e  justiça  de  seu  povo.  Estou 
admirando a paisagem. Estou pensando no mundo que estou prestes a descobrir.

Sugestões de atividades interdisciplinares para os discentes
1. Mediação sociedade e natureza
Após assistir ao filme “Avatar”, tente discutir as relações entre sociedade e natureza e a 
etnoterritorialidade  dos  “avatares”.  Compare  com  algumas  informações  sobre  as 
relações entre sociedade e natureza e etnoterriorialidade existentes na comunidade de 
São José  da  Serra,  contidas  no texto  acima.  Compare  os  conflitos  e  reflita  sobre  a 
necessidade de compreendermos melhor os outros que não seguem, necessariamente, os 
mesmos ideais que nós. Faça um debate com a turma em torno dessas questões.

2. Trabalhando conflitos em sala de aula
Trabalhar alguns conflitos em sala de aula pode ser esclarecedor sobre os diferentes 
jogos  de  poder  que  envolvem  a  demarcação  dos  territórios  quilombolas.  Assim, 
sugerimos montar em sala de aula um tribunal para o julgamento sobre o direito legal da 
territorialidade  de  uma  determinada  comunidade  quilombola.  Há  uma  variedade  de 
casos e de dados disponíveis na internet, nos jornais e em revistas. Os alunos deverão se 
envolver  na pesquisa,  na divisão das funções no julgamento  (promotoria,  advogado, 
juiz, júri, etc.), nos argumentos prestados, etc.
Como muitas matérias jornalísticas tendem a ser tendenciosas, sugerimos tentar buscar 
diferentes  fontes  de  pesquisa.  Por  exemplo,  muitas  comunidades  quilombolas  têm 
associações que possuem homepages e contato por endereço eletrônico - utilizem desse 
meio  de  comunicação.  Devem  ser  levantados  diferentes  aspectos  sobre  essas 
comunidades como história, atividades econômicas existentes, manifestações culturais, 
etc. Também devem ser compreendidos os sujeitos que se colocam contra a demarcação 
das terras quilombolas.
Independente do resultado final do julgamento, todos deverão refletir sobre as estruturas 
de poder que se colocam sobre o direito das comunidades quilombolas. O estudo de 
determinadas matérias de cunho jornalístico pode exemplificar o poder dessas forças 
midiáticas que se colocam, normalmente, contra a demarcação dos quilombos.
Um bom exemplo a ser trabalhado é o conflito atual existente entre a Marinha brasileira 
e a comunidade quilombola da Marambaia na cidade do Rio de Janeiro.

3. Jongo
O estudo do jongo envolve diferentes conhecimentos: sua história, sua relação com a 
origem dos  escravos  bantos,  sua  geografia  na região  Sudeste  e  sua  relação  com as 
atividades econômicas existentes (cana-de-açúcar e café) no século XIX, seu processo 
de urbanização após a libertação dos escravos, os pontos que são cantados na roda e seu 
sistema  de  linguagem  metafórica,  o  toque  dos  tambores,  a  dança,  as  políticas  de 
tombamento  e  de  preservação  do  bem  cultural  imaterial,  enfim,  há  uma  grande 
variedade de temas que podem ser abordados.
Elabore  reflexões  sobre  todo  esse  contexto  a  partir  dos  pontos  do  jongo  que 
contextualizam  situações  cotidianas  do  passado  e  do  presente.  Há  inúmeras 
possibilidades  de  pesquisa  na  internet.  Por  exemplo,  busque  no  site 
http://www.filologia.org.br/viiicnlf/anais/caderno13-04.html.
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