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A realização deste levantamento biblio
gráfico, enfocando os títulos publicados no
decorrer do período de 1995 a 1997, direta ou
indiretamente referidos aos quilombos, tal
como designados hoje, teve como finalidade
precípua atualizar referências bibliográficas de
trabalhos que produzi anteriormente, em 1988
e 1994. Não foi pensado como um “balanço”,
uma resenha ou uma revisão crítica da litera
tura concernente ao tema. Seus propósitos circunscreveram-se mais à enumeração de títulos,
à distinção dos diferentes gêneros de produção
intelectual e científica, às propriedades de po
sição dos autores — e das agências a que estão
referidos — e às suas relações com o campo
político. Aliás, o período selecionado é arbitrá
rio, não obstante o destaque que os órgãos
públicos têm conferido ao tema, e se atém a
necessidades próprias ao desdobramento de
projetos de pesquisa em curso.
Tal iniciativa ocorre num momento em
que se consolidam vastos planos de relações
que têm, na construção do dado étnico, um
elemento central para a interlocução dos mo
vimentos sociais com instâncias de poder e
com diferentes circuitos de mercado. Embora
tal consolidação se constitua numa premissa,
que orienta o presente levantamento, não há
consenso quanto a ela. Para alguns sociólogos
e economistas, estaria crescendo a importância
da identidade étnica, como fonte de ação polí
tica e de decisões econômicas, acentuando ele
mentos contrastantes e conflitivos face às me
didas de inspiração neo-liberal. Para outros,
entretanto, o advento da globalização e das

medidas de mercado aberto, ao contrário, di
minuiria esta importância, bem como aquela
da identidade nacional, ao favorecer a forma
ção de blocos econômicos e estabelecer medi
das com pretensão homogeneizadora, que
idealmente diluiriam as diferenças regionais
através do princípio do “consumidor pleno”. A
aceitação da assertiva inicial recoloca este le
vantamento sobre os quilombos num campo
temático polêmico e bastante redefinido.1
Em consonância com a premissa e a partir
também de realidades empiricamente observá
veis, pode-se adiantar que, mais do que antes,
o dado étnico conjuga-se e, por vezes, se so
brepõe à condição camponesa nos pleitos e
reivindicações; constituindo-se, a nosso ver,
juntamente com os critérios relativos à cons
ciência ecológica e aos vínculos locais profun
dos, numa das características elementares do
que tem sido designado, por Hobsbawm e
Blackburn (1995), como “novos movimentos
sociais”. Emana destas práticas um elenco de
questões essenciais à reprodução de diferentes
segmentos camponeses, recolocando em pau
ta, como tema obrigatório da agenda do campo
de poder, não apenas a garantia de livre acesso
aos recursos naturais básicos mas, sobretudo,
o reconhecimento formal de suas identidades
coletivas, de seus territórios efetivamente ocu
pados e das normas consuetudinárias e atos
cotidianos que disciplinam o uso comum da
terra e o manejo dos recursos hídricos e flores
tais. Sob este aspecto, os quilombos, tomados
como objeto de reflexão, tendem a constituir
hoje uma temática específica com um corpo de
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conceitos, de noções operacionais e de aplica
ções próprias, configurando um campo de pes
quisas relativamente autônomo, que não se
subordina exatamente aos contornos da ques
tão racial, tal como constituída desde as inter
pretações de Nina Rodrigues e de Arthur Ra
mos. O processo de autonomização deste
campo de conhecimentos implica simultanea
mente um reforço da pesquisa etnográfica e
uma ruptura com modalidades de apreensão do
objeto até então circunscritas à história, à ar
queologia, à antropologia física e às escolas de
pensamento que atrelaram o tema às noções de
raça e de monumentalidade. Para além de um
tema histórico, quilombo consiste num instru
mento através do qual se organiza a expressão
político-representativa necessária à constitui
ção, ao reconhecimento e à fixação de diferen
ças intrínsecas a uma etnia.
Por intermédio da categoria quilombo,
ressemantizada tanto política, quanto juridica
mente, tem-se, pois, um novo capítulo de afirma
ção étnica e de mobilização políticade segmentos
camponeses, que se refere particularmente às
chamadas terras de preto ou às situações de
signadas pelo movimento negro como “comu
nidades negras rurais”. O conceito de etnia
aqui enfocado não é definido por critérios “na
turais” de nascimento, tribo e religião, antes é
construído a partir de conflitos sociais. A afir
mação étnica em jogo não se atém necessaria
mente a critérios mais óbvios ditados por ri
tuais religiosos, por elementos linguísticos, por
características raciais (estatura, formas corpó
reas, “cor da pele”, cor dos olhos, cor dos
mamilos, espessura dos fios de cabelo) ou ain
da por itens de cultura material (arquitetura das
casas, planta física do povoado, formato dos
instrumentos de trabalho, tipos de peças de
vestuário, de estamparias de tecidos, de orna
mentos — brincos, colares, corte de cabelo —
e de cerâmicas). Tais procedimentos classificatórios, que durante longo período na história
das ciências foram tidos como objetivos, são
interpretados agora como modalidades de
representação eivadas de noções estigmatizantes, cuja eficácia enquanto instrumento expli
cativo mostra-se limitada. A emergência do
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dado étnico aparece atrelada à consolidação de
uma identidade coletiva fundada tanto numa
autodefinição consensual, quanto em práticas
político-organizativas, em sistemas produtivos
intrínsecos (unidade de trabalho familiar, cri
térios ecológicos) e em símbolos próprios que
podem inclusive evocar uma ancestralidade
legítima, mas que marcam, sobretudo, uma
política de diferenças face a outros grupos e
uma relação conflitiva com as estruturas de
poder do Estado.
Se a referência a quilombos denota, por
um lado, uma certa particularidade de catego
ria datada, referida a uma situação histórica
específica, ou seja, retomada no caso brasileiro
desde a Constituição de 5 de outubro de 1988,
por outro, a abrangência da identidade étnica é
mais genérica e transnacional e se confronta
com o próprio advento de uma globalização
com pretensões homogeneizadoras.
No que concerne ao dispositivo constitu
cional, mais exatamente o Art. 68 das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, o pano de
fundo da referência implicaria o como resolver
juridicamente os problemas, dentre eles, o
agrário, dos segmentos sociais que estiveram
submetidos à escravidão formal em passado
recente. Em outras palavras, como assegurar
aos descendentes de escravos a condição de
cidadãos com plenos direitos, iguais aos de
mais. A engenharia jurídica de institucionali
zar a expressão “remanescentes das comunida
des de quilombos” evidencia a tentativa de
reconhecimento formal de uma transformação
social considerada como incompleta. A insti
tucionalização incide sobre “resíduos” e “sobrevivências”, revelando as distorções sociais
de um processo de Abolição da escravatura
limitado, parcial.
Historicamente, no que se convencionou
designar como Américas, com o processo de
abolição da escravatura constituiram-se dife
rentes situações de campesinato. No Haiti e
outras regiões do Caribe, o declínio da plantation canavieira propiciou, num primeiro mo
mento, a formação de um proto-campesinato
escravo, consoante os estudos de Mintz e
Wolf,2 e posteriormente uma autonomia eco-

nômica e política. A guerra de libertação dos
escravos no Haiti mescla-se com o advento de
uma identidade nacional. Nos Estados Unidos,
por sua vez, houve sobretudo a consolidação
dos chamados blackfarmers e de um campe
sinato parcelar, após cerca de 180 a 200 mil
escravos terem participado como combatentes
nas forças militares durante a Guerra de Seces
são. No Suriname, a partir de fugas massivas
de escravos, constituiram-se territórios de de
finição étnica reconhecidos inclusive pelas au
toridades colonialistas, através de pactos, tra
tados de paz e acordos de não-beligerância.
Tais documentos eram firmados nos moldes de
acordos estabelecidos com nações indígenas,
reconhecendo formalmente a territorialidade.
Seus resultados se mantêm hoje pelo controle
efetivo dos territórios. No Brasil, entretanto,
não houve qualquer reconhecimento formal de
terras de ex-escravos que sucedesse imediata
mente à Abolição datada de 1888. Nas fazen
das abandonadas e desativadas mesmo antes
da Abolição, com a queda abrupta dos preços
do algodão e da cana de açúcar no mercado
mundial, bem como nos imóveis rurais doados,
adquiridos, ocupados e mesmo nas áreas cor
respondentes a situações classificadas — pela
documentação dos períodos colonial e impe
rial — como quilombo, permanece um vasto
segmento de camponeses designados como
“posseiros”, “foreiros” e “arrendatários” sem
ter legalizada sua condição.4Pode-se falar num
cam pesinato pós-plantation relativam ente
consolidado e livre, a partir da desagregação
daquelas mencionadas fazendas, mas cujas
áreas de moradia e cultivo habituais não são,
contudo, regularizadas fundiariamente. De
modo igual, permanecem inúmeros mecanis
mos de imobilização da força de trabalho que
obstruem o acesso aos meios de produção. O
Art. 68 das DCT em termos literais, parece um
instrumento parcial e limitado para superar
estas dificuldades. Além disso, tanto nestas
regiões de colonização antiga, quanto naquelas
de ocupação recente, sobretudo na Amazônia,
prevalecem práticas de uso comum dos recur
sos básicos, co-extensivas às designações de
quilombos e/ou terras de preto, não necessa

riamente contempladas nos dispositivos le
gais. De certo modo, perdura uma dupla mar
ginalidade jurídica, que abrange o acesso à
terra e as formas de uso, aparentemente indesejada no ideal dos constituintes legisladores.
Não obstante, verifica-se que as práticas conservacionistas e a relação relativamente equi
librada com a natureza, antes de serem elemen
tos do passado, que dissolvem estas situações
sociais denominadas quilombos no arbitrário
de classificações como “primitivo” e “econo
mia natural”, projetam-nas, em verdade, como
uma expressão do futuro, compreendendo,
juntamente com as demais terras de uso co
mum, reservas essenciais para o desenvolvi
mento das pesquisas voltadas para o estudo de
bancos genéticos. Na mencionada marginali
dade jurídica, talvez possam ser encontrados
os elementos que atualizam os novos objetos
da própria ciência do Direito.
O uso difuso da categoria quilombo, ressemantizada e tornada fator de mobilização
política, reveste-se hoje de um significado de
afirmação étnica, que transcende, entretanto, à
idéia jurídica de reparo de injustiças históricas.
Inscrevem-se, neste processo, as práticas e ações
sociais que visam a garantir a terra representada,
lato senso, como conjunto dos recursos natu
rais considerados imprescindíveis ao grupo.
Neste sentido é que quilombo se torna, mais
que objeto de reflexão, um tema obrigatório da
ordem do dia do campo de poder, ao mesmo
tempo em que constitui um critério político-organizativo para os movimentos que começam
a se estruturar em tomo de entidades locais de
representação — as chamadas “associações de
moradores” e “associações de remanescentes
de quilombos”, ambas organizadas de acordo
com unidades sociais designadas como “po
voado”, “sítio” e/ou “centro” — e de articula
ções mais amplas que pretendem a delegação
em termos nacionais. Ao se concretizar a di
mensão local, importa explicitar que os cha
mados “povoados” ou “centros” não são pen
sados geograficamente ou segundo divisões
administrativas, mas enquanto estruturados
consoante distintos planos sociais que eviden
ciam a capacidade mobilizatória dos agentes e
53

o potencial de conflito. O território é construí
do e conhece alterações a partir da correlação
de forças e do grau de poder de coerção exer
cido pelos antagonistas. A fronteira étnica,
neste sentido, consiste numa fronteira política
materializada nos marcos ou no reavivamento
de pedras de rumo e de limites naturais, cuja
simbologia é acionada para fixar as diferenças.
A dimensão histórica e arqueológica dos qui
lombos cede lugar a esta atualidade da mobili
zação política. As chamadas terras de preto,
enquanto terras de quilombo, não podem ser
reduzidas, pois, a sítios arqueológicos ou a
categorias documentais vinculadas ao arca
bouço jurídico do colonialismo. O fator étnico
ganha relevância a partir da mobilização polí
tica; a representatividade diferenciada, insti
tuída segundo particularidades locais, que configuram cada situação designada pelo
movimento negro como “comunidade negra
rural”, parece autorizar, ademais, a formação
de entidades representativas mais amplas e de
alcance nacional, mas com raízes locais pro
fundas. A identidade étnica e a identidade na
cional, consubstanciadas numa entidade de ar
ticulação, não se opõem e antes se fortalecem
mutuamente; tal como no Haiti, poder-se-ia
dizer à primeira vista, mas diferentemente em
termos históricos, pois que ocorre agora numa
conjuntura de mercado aberto que relativiza o
princípio da nacionalidade, debilitando o Estado-nação.
À medida que se multiplicam e se diferen
ciam os critérios político-organizativos, que
levam à mobilização política, maior força de
imposição parecem reunir, face ao campo de
poder, os temas e questões pertinentes aos
quilombos. A relevância do tema deriva daque
las mobilizações e de situações de conflito
localizadas que, no momento atual, constituem
uma força social convergindo para entidades
de maior abrangência.
A relação destas mobilizações, objetiva
das em movimentos, com os aparatos de Esta
do passa a ser medíatizada, portanto, por agên
cias que vão se constituindo regionalmente
segundo critérios de representatividade dife
renciada,5alcançando, a seguir, uma expres
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são que recupera a dimensão política do “na
cional”.
Assim, a partir do I Encontro Nacional das
Comunidades Negras Rurais, realizado em
Brasília (DF), no período de 17 a 19 de novem
bro de 1995, e consecutivamente da I e da II
Reunião da Comissão Nacional das Comuni
dades Negras Rurais Quilombolas, realizadas
respectivamente em Bom Jesus da Lapa - BA,
nos dias 11 e 12 de maio de 1996, e em São
Luís - MA, nos dias 17 e 18 de agosto de 1996,
foi constituída a Comissão Nacional Provisó
ria de Articulação das Comunidades Rurais
Quilombolas — CNACNRQ. Esta Comissão
ficou composta, na reunião de agosto de 1996,
de oito integrantes, sendo sete deles repre
sentantes de associações locais (Conceição das
Crioulas - PE, Silêncio do Matá - BA, Rio das
Rãs - BA, Kalungas - GO, Mimbó - PI, Fumas
do Dionísio e da Boa Sorte - MS) e uma
entidade de representação a nível regional, a
Coordenação Estadual dos Quilombos do Ma
ranhão. Foi fixado também um procedimento
de consulta a outras entidades com respeito ao
encaminhamento dos pleitos aos órgãos ofi
ciais.
Em decorrência destas atividades, esta
mencionada Comissão realizou em João Pes
soa - PB, entre 30 de janeiro e 2 de fevereiro
de 1997, o I Seminário das Comunidades Ne
gras Rurais Quilombolas da Região Nordeste.
O objetivo foi proceder a um balanço da situa
ção fundiária atual das “áreas remanescentes
de quilombos” no Nordeste, definindo articu
lações e ações conjuntas com as “entidades
negras urbanas”, no sentido de intensificar as
reivindicações para sua titulação definitiva. O
V Encontro de Comunidades Negras Rurais:
Quilombo e Terras de Preto do Maranhão rea
lizado em São Luís - MA, além de dar conti
nuidade às reivindicações do IV Encontro, rea
lizado em abril de 1995, reuniu representantes
de vários Estados e reforçou a importância de
uma organização nacional dos quilombolas ca
paz de pressionar os órgãos federais a agiliza
rem os trabalhos de identificação e os procedi
mentos de imitir na posse e de titulação
definitiva das áreas.

Esta modalidade de interlocução com as
instâncias de poder reflete a própria tramitação
dos processos instituídos a partir dos pleitos; a
tramitação é vária, mas todo pleito converge
para os centros de poder a nível nacional. Nas
estruturas de poderregional, não obstante con
vênios com órgãos estaduais, os obstáculos
surgem maiores e de difícil transposição.
Está-se diante, portanto, de diversas formas
de reconhecimento jurídico-formal dos qui
lombos, seja como reserva extrativa, no âm
bito do IBAMA, — caso Frechai (9.542 ha),
em maio de 1992, seja como área titulada pelo
INCRA — caso Boa Vista - PA (1.100 ha), em
1995, Água Fria - PA (557 ha), Pacoval - PA
(7.472 ha), em 1996, seja como área identifi
cada pelo Ministério da Cultura — caso de Rio
das Rãs - BA (27.000 ha). Foram reconhecidas,
plenamente, nestes nove anos, pouquíssimas
situações, que totalizam menos de 46.000 hec
tares. Há algumas outras áreas cujos processos
estão tramitando na Procuradoria Geral da Re
pública ou em vias de reconhecimento efetua
do por órgãos fundiários estaduais, sem que as
terras tenham sido efetivamente regularizadas
(Kalunga - GO, Jamari dos Pretos - MA,
Mocambo - PE). Inexiste, entretanto, uma po
lítica regular de reconhecimento massivo des
tas áreas conforme as disposições constitu
cionais. O próprio Presidente da República,
em carta-resposta à CNACNRQ, datada de 18
de outubro de 1996, menciona os diversos
órgãos públicos voltados para o problema, sem
qualquer referência a mecanismos regulares de
resolução e a prazos a serem observados. Afir
ma, tão somente, que o governo estaria acom
panhando a questão através do Ministério da
Justiça, por meio da Secretaria dos Direitos de
Cidadania, do Ministério da Cultura, por inter
médio da Fundação Cultural Palmares, e do Mi
nistério de Políticas Fundiárias, com o INCRA.
O INCRA, através da Portaria PN/n.° 307, de
22 de novembro de 1995, suscita a definição
de procedimentos a serem seguidos na trami
tação dos processos de reconhecimento das
terras ocupadas pelos denominados “remanes
centes de quilombos”. Mesmo sem resultados
expressivos e sem acenar com metas de curto

ou médio prazo, destaca-se uma eficácia mais
simbólica que efetiva dos aparatos de Estado:
eles passam a institucionalizar e, sobretudo,
administrar rituais comemorativos da resis
tência quilombola. Para tanto, envolvem o pró
prio Executivo: em 20 de novembro de 1997,
durante as comemorações pelo Dia Nacional
da Consciência Negra, o Presidente da Repú
blica entregou pessoalmente documentos de
posse definitiva a representantes de associações
quilombolas do Baixo Amazonas. A aparente
prioridade conferida ao evento, com protocolo
definido pelo cerimonial da Presidência, não
significou, entretanto, uma agilização dos pro
cessos de reconhecimento das áreas de rema
nescentes de quilombos.
A tramitação até o momento é, portanto,
múltipla e tem sido ditada pelas circunstâncias
específicas de cada situação de conflito e pelo
capital de relações sociais dos movimentos
quilombolas, ora acumulado no INCRA, ora
no CNPT (IBAMA), ora na Fundação Cultural
Palmares, ora em órgãos fundiários estaduais,
não havendo uma sistemática, isto é, um con
junto de procedimentos legais definidos com
exatidão. Esta desregulamentação de procedi
mentos contrasta com a definição precisa das
etapas de regularização das terras indígenas
(identificação, delimitação, demarcação, ho
mologação, registro) e com os critérios de
competência que lhes correspondem legal
mente. Os fatores étnicos, em decorrência, não
deixam de estimular umacerta inspiração nesta
sistemática das terras indígenas, quando se
pensa na solução administrativa para os múlti
plos encaminhamentos. Entretanto, esta analo
gia tem que ser pensada acuradamente por
quanto as etnicidades são socialm ente
construídas de modo distinto. Tem-se particu
laridades que não podem ser menosprezadas,
seja na forma de representação do território
quilombola, seja com respeito à autodefinição
dos agentes sociais envolvidos e sua respectiva
identidade. A própria constituição da unidade
social em jogo sugere diferenças de fundo,
realçando a diversidade e pontuando que não
se pode dissolver o advento destas identidades
coletivas em mecanismos burocráticos e admi
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nistrativos homogêneos, cuja própria eficácia
está em suspenso.
A Fundação Cultural Palmares, em mea
dos de 1996, instituiu um Grupo de Trabalho
com finalidade de elaborar documento disci
plinando os procedimentos regulares e definin
do uma sistemática de tramitação dos proces
sos com vista à agilização da titulação
definitiva. Em novembro de 1996, autorizou
pesquisas no sentido de completar informações
sobre algumas áreas já identificadas nos Esta
dos do Maranhão, Pernambuco e Bahia. Tais
pesquisas foram autorizadas através do Con
vênio E-132, firmado com o Centro de Estu
dos sobre Território e Populações Tradicio
nais, e coordenadas pela antropóloga Eliane
Cantarino 0 ’Dwyer.
No contexto do Legislativo, os esforços
no sentido de uma regulamentação do Art. 68
esbarram nos obstáculos jurídicos-formais dis
postos ao Projeto de Lei 627/95, da Câmara
dos Deputados (Deputado Alcides Modesto e
outros), ao Projeto de Lei 129/95, do Senado
Federal (Senadora Benedita da Silva, em
27/04/95) e à Portaria n.° 25, de 15 de agosto
de 1995, da Fundação Cultural Palmares, e
atêm-se aos debates travados em torno da
maior eficácia de um ou outro dispositivo legal
proposto. Tais debates têm se ampliado, refor
çando o reconhecimento da ação mediadora e
sua própria expansão.
Nos dias 26 e 27 de setembro de 1995, no
Auditório do Anexo IV, da Câmara dos Depu
tados, ocorreu o Seminário “Remanescentes
de Quilombos”. Foi uma promoção da Câmara
dos Deputados e, mais particularmente, das
Comissões de Agricultura e Política Rural, de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias, de Direitos Humanos e de Educação e
Cultura juntamente com a Fundação Cultural
Palmares. Os parlamentares, de diferentes
agremiações partidárias, promoveram um de
bate em tomo dos projetos de lei com participa
ção de representantes de inúmeras comunidades
negras rurais, tais como : Rio das Rãs - BA, Rio
Trombetas - PA, Kalunga - GO, Vale da Ribeira
- SP, Mocambo - SE e Frechai - MA.
Um ano e oito meses mais tarde, em 20 de
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maio de 1997, a Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias promo
veu um outro Seminário com o propósito de
reunir subsídios para elaboração do parecer do
Relator Deputado Luiz Alberto que buscava
combinar os dois projetos de lei que tramita
vam no Congresso.
Para além da morosidade da tramitação,
constata-se que todas as possibilidades de uma
aplicação massiva do Art. 68 têm sido procras
tinadas sob alegações diversas. Os instrumen
tos usuais de ação agrária têm se revelado
pouco coadunados com tais realidades locali
zadas, certamente, tem havido dificuldades por
parte dos órgãos fundiários oficiais de incor
porarem a dimensão étnica destas situações
sociais e de assimilarem as especificidades das
formas de acesso e uso dos solos e florestas por
parte de segmentos que adotam um sistema de
uso comum dos recursos naturais.
A despeito destas várias ordens de entra
ves, que assinalam a força contemporânea de
mecanismos autoritários próprios de socieda
des escravistas, tem-se algumas medidas ope
racionais, adotadas regionalmente, que são
produto de pressões e de antagonismos. O
Decreto Estadual n.° 40.723, de 21 de março
de 1996, assinado pelo governador do Estado
de São Paulo, institui junto à Secretaria da
Justiça e da Defesa da Cidadania, um Grupo de
Trabalho objetivando “dar plena aplicabilida
de aos dispositivos constitucionais que confe
rem o direito de propriedade aos remanescen
tes de quilombos”. Como desdobramento,
tem-se o Decreto Estadual n.° 41.774, de 13 de
maio de 1997, que dispõe sobre a ação conjun
ta de órgãos públicos para identificação, dis
criminação e legitimação de terras devolutas
do Estado de São Paulo ocupadas por “rema
nescentes de comunidades de quilombos”, e a
Lei Estadual n.° 9.757 de 15 de setembro de
1997, que trata da legitimação de posse de
terras públicas estaduais aos “remanescentes
de comunidades de quilombos”. Medidas
aproximadas foram adotadas no Estado do Ma
ranhão. Os decretos estaduais n.<s 15.848 e
15.849, de 1 de outubro de 1997, criam o
Projeto Especial Quilombola Jamari dos Pre

tos e declaram “como prioritárias para fins de
legalização, desapropriação e outras formas de
acautelamento previsto na legislação pertinen
te, nos termos dos Arts. 228 parágrafo 1.° e 229
da Constituição Estadual, as terras ocupadas
por remanescentes de comunidades de quilom
bos e comunidades negras tradicionais” situa
das em 15 imóveis rurais. No Estado do Pará,
o governo estadual instituiu, em maio de 1997,
o “Grupo Quilombo”, congregando, além da
Secretaria de Agricultura e do INCRA, orga
nizações voluntárias da sociedade civil, tais
como: CEDENPA e CPT. A partir da assessoria do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos
- UFPA ao CEDENPA, foi definido, como
um dos objetivos do referido Grupo, o ma
peamento das comunidades quilombolas. No
Estado da Bahia, o Instituto de Terras da
Bahia (INTERBA) criou o Projeto Quilombo,
objetivando identificar tais situações, também
no decorrer de 1997.
Tem-se, então, diferentes agências de in
tervenção, que delimitam um domínio de no
vos procedimentos gerenciais e técnicos, os
quais vão requerer conhecimentos científicos
que desaguam nos chamados laudos, parece
res e perícias (antropológicos, jurídicos, histó
ricos, agronômicos), ou seja, gêneros de co
nhecimentos aplicáveis destinados a atender
aos quesitos formais dos processos jurídicoadministrativos. A formação adequada dos
quadros da burocracia torna-se, pois, uma
meta. Entre 9 e 13 de fevereiro de 1998, a
Fundação Cultural Palmares realizou em Sal
vador - BA, com apoio do INTERBA e do
IBAMA um “Curso de Capacitação para Ela
boração de Laudos para Reconhecimento de
Comunidades de Remanescentes de Quilom
bos”. Tem-se, nos desdobramentos destas prá
ticas pedagógicas, relações particulares entre
as universidades e o campo burocrático. Ade
mais constata-se não apenas um tempo de novas
competências, mas também de novas produções
intelectuais e científicas e de reedições com
textos revistos, aumentados e recolocados em
debate, configurando re-arranjos num campo
temático próprio.
A produção destes conhecimentos apare

ce atrelada à capacidade reivindicatória dos
grupos sociais, e sua divulgação concerne a
circuitos próprios envolvendo o meio acadê
mico, a militância do movimento negro, a dis
posição voluntária de entidades da sociedade
civil e segmentos da burocracia estatal. Os
diferentes públicos, embora restritos, parecem
tender a uma ampliação, não só pelo elevado
número de publicações e reedições no decorrer
de 1995-1997, mas sobretudo pelo fato de as
editoras responsáveis não se limitarem mais à
imprensa oficial (Fundação Cultural Palmares,
Arquivo Nacional, Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania/SP), à imprensa univer
sitária e àquela das disciplinas militantes. O
tema parece ter sido adotado pelo 'campo da
indústria cultural, registrando-se, inclusive,
dois lançamentos de títulos, num mesmo mês,
por uma única editora (Cia das Letras), bem
como casos de livros esgotados em menos de
dois anos.
Compilação de Títulos

Foram levantados 73 (setenta e três) títu
los, datados de 1995 a 1997, entre livros, teses,
dissertações, monografias, artigos em revistas
especializadas, comunicações em eventos
científicos, folhetim, relatórios de associações
acadêmicas e artigos na imprensa periódica.
Nem todos os títulos são inéditos. A atualidade
do tema propiciou pelo menos cinco reedições.
O total de livros corresponde a 23 (vinte e três)
títulos. Destaque-se que, dentre estes, 12
(doze) consistem em coletâneas, das quais
duas publicadas no exterior, sendo uma em
1994, mas que circulou aqui em evento cientí
fico de 1996, a partir de conferência pronun
ciada por seu autor; e a outra, que se trata de
uma reedição de 1996 e contém uma parte
específica enfocando o Brasil, composta de
três artigos. O total referido abrange tão so
mente o título das coletâneas e não inclui os
artigos que as compõem. Se porventura fos
sem computados todos os artigos, conferências
e palestras transcritos, o total geral de títulos
simplesmente duplicaria. Outros dois livros
são trabalhos elaborados em conjunto por, pelo
menos, dois cientistas sociais. Prevalecem,
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pois, obras coletivas consoante duas modalida
des: a) diferentes autores escrevendo sobre
uma mesma situação social e produzindo etno
grafias, laudos, perícias e demais peças inte
grantes de autos administrativos e de processos
jurídicos para reconhecimento e legalização
das chamadas “áreas remanescentes de qui
lombos”; e b) diferentes autores, de uma mes
ma ou de distintas formações acadêmicas, ana
lisando situações sociais diversas.
Sublinhe-se que: nove livros são de auto
ria individual, tratando-se, um deles, de uma
reedição de trabalhos de pesquisa do início da
década de 1950-1960, e um outro, publicado
por um organismo internacional, a UNESCO,
cm língua espanhola, aborda os chamados “có
digos negros” e não se refere diretamente ao
Brasil, embora tenha circulado aqui em acon
tecimento acadêmico. O único folhetim arro
lado, um livro datado de 1935, sobre o Quilom
bo de Manuel Congo (RJ), foi reeditado em
fins de 1997, sendo seu primeiro exemplar,
separado pela Fundação Instituto Cultural São
Fernando, para presentear o Presidente da Re
pública em sua visita ao Estado do Rio de
Janeiro, em março de 1998. Considere-se ain
da, a nível de pós-graduação, duas teses de
doutorado, cinco dissertações de mestrado e
uma monografia final de curso de especializa
ção. Uma das dissertações de mestrado, que foi
defendida na University of Florida (USA),
apenas tangencia o tema ao cotejar as formas
de uso dos recursos naturais, considerando
povoados localizados no Maranhão, em situa
ções formalmente designadas como “assenta
mentos”, um deles, numa chamada terra de
preto, enquanto os outros, em áreas ocupadas
por pequenos produtores rurais oriundos do
Ceará e do Piauí denominados “nordestinos”.
Um total de 22 (vinte e dois) títulos concerne
a comunicações em dois congressos científi
cos, que deverão ser transcritas nos respectivos
anais, enquanto outros 12 (doze) títulos dizem
respeito a artigos em publicações eruditas.
Tem-se ainda dois títulos, publicados como
brochura, que se referem, respectivamente, a
“relatórios” de atividades gerais de um núcleo
de investigações científicas (NUER) e de ati
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vidade específica (palestras proferidas por
ocasião da reunião técnica “Reconhecimento
de Terras Quilombolas incidentes em domí
nios particulares e áreas de proteção ambien
tal”) de uma entidade voluntária de apoio (CPI
- SP). Os demais títulos compreendem maté
rias jornalísticas para um público amplo e di
fuso, e foi necessário proceder a uma seleção
criteriosa, elegendo, dentre três dezenas, so
mente três artigos de cunho analítico. Os títulos
excluídos atinham-se à finalidade de noticiá
rio, inclusive com chamadas de primeira pági
na, nos dois eventos oficiais relativos à questão
em que houve participação direta da Presidên
cia da República. A inclusão de todos eles
levaria o total geral de títulos a um crescimento
na ordem de um terço.
Em termos de síntese, pode-se asseverar
que, no período enfocado, constata-se inúme
ras reedições e novos títulos, dentro da mesma
problemática dos quilombos, marcados também
pela força que envolve as noções ambientalistas
e aquelas de conflitos sociais e de direitos huma
nos. Paradoxalmente, a reafirmação étnica es
taria encontrando terreno propício para flores
cer numa conjuntura de globalização que,
enfatizando os macrorrtercados e os blocos
econômicos, busca diminuir a importância da
identidade nacional e do próprio dado étnico.
Ela floresce, portanto, numa situação de con
flito aberto entre diferentes forças e com reper
cussões de amplitude transnacional.
A atualidade da questão legitima a estra
tégia editorial de reedições, bem como inspira
os autores a produzirem achegas, informações
adicionais e novas formulações. Reatualizamse, pois, os temas correlatos às denominadas
“comunidades negras rurais” a partir da inten
sificação de debates internacionais. Richard
Price reedita, em 1996, Maroon Societies —
Rebel Slave Communities in the Américas com
um novo prefácio, contendo mais de uma cen
tena e meia de referências bibliográficas, além
de informações atualizadas sobre o Brasil, a
Jamaica, os Estados Unidos, as Guianas e o
Suriname. Price publica também um artigo no
Brasil, integrando coletânea organizada por
Reis e Gomes (1996), intitulado “Palmares

como poderia ter sido”. Por outro lado, ganham
relevância internacional os fatos de 1995 con
cernentes a violências praticadas contra “Maroon populations” pelo governo do Suriname6 e
do papel da Interamerican Court of Human
Rights, aceitando denúncias de violações perpe
tradas contra povos indígenas, camponeses e os
denominados quilombolas.' A tragicidade extre
ma dos conflitos aparece refletida na classifica
ção destes atos de violência como etnocídio.
Configura-se um domínio de conheci
mentos científicos específicos com um copioso
elenco de interpretações alusivas aos quilom
bos, não tanto mais de natureza historiográfica
e arqueológica, mas buscando dar conta destas
situações sociais hoje manifestas em mobiliza
ções políticas. Ao mesmo tempo, constata-se
que instrumentos metodológicos, antes acio
nados para a compreensão destas situações
sociais enfocadas, têm sido alterados, tanto por
uma crítica à noção usual de raça, quanto por
uma reconceituação de campesinato (Kearney,
1996). Os critérios político-organizativos que
asseguram as mobilizações e consubstanciam
identidades coletivas e novos símbolos são
apontados como descrevendo outras possibili
dades de utilização do conceito de etnia. Esta
dupla passagem, em termos de teoria e concei
to, explicita o quanto tal questão está se cons
tituindo em objeto de disputa entre diferentes
domínios do saber. Ademais, são várias as
acepções de quilombo, em jogo, muitas delas
conflitantes entre si e classificando outras de
anacrônicas e preconcebidas. Há uma nítida
disputa pela legitimação. Deste modo é que se
pode entender a dispersão de competências,
não obstante a quantidade de publicações re
gistrada. Tais publicações correspondem a
uma diversidade de gêneros, envolvem dife
rentes formações acadêmicas (historiadores,.
arqueólogos, juristas, antropólogos, agrôno
mos, sociólogos, geógrafos e cartógrafos) e
critérios vários de competência e saber. Mais
da metade dos títulos arrolados foi produzida
por antropólogos, prevalecendo instrumentos
de pesquisa etnográfica, com observação dire
ta e investigações in loco capazes de resgatar
a representação dos próprios atores sociais so

bre suas condições reais de existência e sobre
seus territórios efetivos, bem como suas práti
cas cotidianas. No estudo das autodefinições,
as pesquisas têm constatado superposições,
tanto de territórios — as chamadas terras de
preto e as terras de índio — quanto de identi
dades; ainda que não se tenha constatado aqui
uma transitividade identitária à molde daquela
que, nos Estados Unidos, envolve a categoria
black indians (Katz, 1986). Tais constatações
revelam a complexidade de certos obstáculos
dispostos às formulações do senso comum,
douto para pensar a sociedade brasileira, e, por
extensão, às investigações antropológicas.
Procedimentos metodológicos e hábitos inte
lectuais que foram úteis em passado recente,
agora podem entravar o trabalho de pesquisa.
A ressemantização de quilombo teria, neste
sentido, uma dimensão nitidamente epistemológica que é co-extensiva à delimitação do
objeto.
De outra parte, verifica-se que observações
etnográficas, de certo modo, incidentais nos
trabalhos de campo de antropólogos, e que
ficaram encapsuladas nos seus diários e nos
seus livros de memória, são alçadas a objeto de
reflexão. Os cadernos de campo de Charles
Wagley e Eduardo Galvão, que permanecem
inéditos, datados de 1948 e concernentes aos
trabalhos de pesquisa em Gurupá - PA, subli
nham, por ex., referências explícitas a um an
tigo “quilombo”, localizado em Jocojó, e que
era então designado como “lugar de pretos”
(Wagley,1948, p. 21). Os intitulados Diários
índios - Os Urubus-Kaapor de autoria de Darcy Ribeiro, publicados em 1996, quase meio
século depois do trabalho de campo, contém
inúmeras observações dispersas sobre os “qui
lombos” do Gurupi (Ribeiro, 1996: 28, 29,46,
47), nos municípios de Carutapera - MA e
Vizeu - PA. A este tempo, os quilombos cons
tituíam um subtema dentro da problemática refe
rida às relações entre raça e classe social, as quais
erain privilegiadas por uma vasta rede de pesqui
sas financiada pela UNESCO em 1950, que
objetivava entender estas relações no “Brasil
rural”. Tais pesquisas, amparadas num convê
nio entre a Universidade de Columbia (EUA),
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a Universidade da Bahia e a Universidade do
Brasil, foram sugeridas por Alfred Métraux e
delas participaram, dentre outros, os seguintes
antropólogos e sociólogos: Charles Wagley,
Thales de Azevedo, Luis Costa Pinto e Marvin
Harris, Harry Hutchinson e Ben Zimmerman.
Os antropólogos, no que tange a este atual
repertório de títulos, são secundados pelos his
toriadores, juristas e arqueólogos, que afirmam
seus pressupostos teóricos no tratamento de
um tema, até então, de sua alçada exclusiva.
Partilham desta posição, os agrônomos e car
tógrafos que, mais recentemente, têm sido
acionados para elaborar peças dos autos admi
nistrativos e dos processos jurídicos de reco
nhecimento dos quilombos.
Em abril de 1996, durante a XX Reunião
Brasileira de Antropologia, realizada em Sal
vador-B A , concomitantemente com a I Con
ferência: Relações Étnicas e Raciais na Amé
rica Latina e Caribe, ocorreu o lançamento da
reedição* do livro de Thales de Azevedo, inti
tulado /4í Elites de Cor numa Cidade Brasileira,
com um prefácio crítico de Maria Azevedo
Brandão, classificando-o em conformidade
com o esquema interpretativo de Donald Pierson, cujos fundamentos alimentaram o mito da
“democracia racial brasileira”, mas chamando
a atenção para os deslocamentos posteriores de
sua trajetória intelectual. No decorrer deste
mesmo evento, a Associação Brasileira de An
tropologia procedeu ao lançamento de uma
coletânea alusiva ao tema, qual seja Terra de
Quilombos. Uma outra coletânea, editada por
Ekofi Agorsah,10 que participou do referido
evento integrando a mesa redonda denominada
“Quilombos hoje: reapropriações sociais de
seu significado”, teve circulação restrita, do
mesmo modo que, as onze comunicações apre
sentadas no âmbito do Grupo de Trabalho “Re
manescentes de Quilombos: lutas, conquistas
e impasses.”11A XX Reunião deu também con
tinuidade aos objetivos do Grupo de Trabalho da
ABA sobre Comunidades Negras Rurais, fixa
dos a partir de encontro realizado no Rio de
Janeiro nos dias 17 e 18 de outubro de 1994.
Também circulou, para um público restri
to, o “borrador”, em processo de edição, deno
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minado “La inclusión de los afrocolombianos.
Meta Inalcanzable?” /Bogotá. Universidad
Nacional de Colômbia. 1996. 76pp., de autoria
do antropólogo Jaime Arocha, que visitou a
Universidade Federal do Maranhão, em mea
dos de 1996, no âmbito das atividades do pro
jeto de pesquisas, realizado com apoio de Colciencias, Centro Norte Sur de La Universidad
de Miami, UNESCO e CINDEC de Universi
dad Nacional de Colômbia.
Entre 17 e 20 de agosto de 1997, foi reali
zado, em Salvador - BA, o V Congresso AfroBrasileiro, com apoio do CNPq, da CAPES, da
Fundação FORD e do BANEB. Duas mesasredondas privilegiaram o tema, foram elas:
“Os quilombos na dinâmica social do Brasil:
herança quilombola”, coordenada pela Profa.
Neuza Mendes de Gusmão, da UNEP, e “Qui
lombos: implicação conceituai no reconhecimen
to dos direitos das comunidades negras”, coorde
nada pela Profa. Eliane Cantarino 0 ’Dwyer, da
UFF. Além destas mesas, funcionou um Grupo
de Trabalho intitulado “Campesinato e etnia
no Norte e Nordeste: situações dos remanes
centes de quilombos” coordenado pela Profa.
Rosa Acevedo Marin, da UFPA. Enquanto nas
mesas redondas foram discutidas oito inter
venções, neste grupo de trabalho foram apre
sentadas 11 comunicações.
Além das três coletâneas já mencionadas,
outras nove foram ainda publicadas, em 1996
e 1997, organizadas por antropólogos, juris
tas,'2 historiadores e arqueólogos13 reprodu
zindo as peças dos autos administrativos con
cernentes a situações sociais determinadas.14
Esta produção intelectual vária, referida a di
ferentes unidades discursivas e distintos crité
rios de saber, deu seqüência, em certa medida,
a inúmeros trabalhos de pesquisa tomados li
vros,15a teses, dissertações e monografias,16e
a textos vários elaborados como livros,17além
de diversos artigos, publicados no ano imedia
tamente anterior, tanto em publicações cientí
ficas,18 quanto em periódicos de circulação
ampla.19
Verifica-se ainda que a preocupação com
procedimentos classificatórios e de cadastramento tem marcado inúmeras iniciativas loca

lizadas de instituições acadêmicas e de entida
des da sociedade civil. A novidade do fenôme
no, na sua ressemantização, estimula as medi
das usuais de controle e de demonstração de
representatividade e de conhecimentos cir
cunstanciados; percebe-se o desdobramento
da concorrência pela legitimidade de “falar
sobre”. Os alinhamentos, ao se tomarem con
flitantes, com múltiplas oposições que envol
vem diversas agências e agentes, explicitam as
vicissitudes de um campo de mediadores em
estruturação. A pretensão de mediador pressu
põe competição e incorre quase sempre em
tentativas de vetos ou de exclusões manifestas
ou veladas. Os objetos de disputa tornam-se
mais explícitos, enunciam pontos de tensão e
estão a exigir análise detida. O subtema da
ordem do dia consiste, por conseguinte, no
mapeamento das terras de quilombos, seja em
escala regional, seja no âmbito nacional. Os
elementos cartográficos e censitários, tradicio
nais mecanismos de controle adstritos aos conhe
cimentos militares, são enfatizados. Trata-se
também de enunciar elementos quantitativos,
asseverando quantas e quais são, à molde de
um banco de dados, bem como estimativas e
totalizações parciais, dimensionando as áreas
compreendidas pelos chamados quilombos
e/ou terras de preto. Está-se diante de um
amplo processo de legitimação que abrange
igualmente as instituições de produção cientí
fica e as agências que agrupam disciplinas
militantes.
Tem-se registrado iniciativas de mapea
mento, com diferentes critérios e graus de ela
boração, em pelo menos dezessete unidades da
Federação, a saber: Maranhão (PVN), Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Núcleo
de Estudos sobre Identidade e Relações Interétnicas), Pernambuco (MNU-UFPE) e Pará
(CEDENPA - NAEA/UFPA). Outras iniciati
vas de entidades da sociedade civil, isolada
mente, ou em convênio com universidades,
começam a ser encetadas na Bahia, na Paraíba,
em Sergipe, no Piauí, no Espírito Santo, no Rio
de Janeiro, em Minas Gerais e no Mato Grosso.
Em São Paulo, há uma determinação do gover
no estadual neste sentido, já anteriormente

mencionada. Em Goiás, há uma disposição
técnica do IDAGO nesta direção. No Amapá,
começam a ser delineados procedimentos norteadores de um levantamento geral com copio
sas fontes arquivísticas.e antropólogos da Sex
ta Câmara da Procuradoria Geral da República
já elaboraram estudo relativo a Curiaú (Baptis
ta e Carreira, 1997). Pode-se imaginar, apartir
destas inúmeras iniciativas, a quantidade de
“relatórios” que vêm sendo produzidas nos
meandros destas instituições, sobretudo a par
tir dos últimos cinco anos, quando distintas
agências financiadoras ( OXFAM, Fundação
FORD, CESE, EZE...) e organismos multilaterais também reconheceram a relevância da
questão, adotando-a em suas respectivas pau
tas. O Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq),
no decorrer de 1996, aprovou o projeto inte
grado de pesquisa intitulado “Políticas Públi
cas, Terras de Uso Comum e grupos Étnicos Conseqüências da Ação oficial para campone
ses de terra de preto no Maranhão”, de autoria
daProfa. Maristela de Paula Andrade, Coorde
nadora do Mestrado em Políticas Públicas, da
Universidade Federal do Maranhão. A Funda
ção FORD aprovou projeto referido ao tema,
em (995, compreendendo simultaneamente
três instituições: Associação Brasileira de An
tropologia (ABA), Instituto Sócio-Ambiental
(ISA) e Projeto Vida de Negro - SMDDHCCN do Maranhão. Em outras palavras, considerando-se o campo de abrangência dos títu
los ora classificados, pode-se asseverar que
diferentes gêneros de produção intelectual
perscrutam aspectos desta nova temática, res
saltando a diversidade de enfoques e a comple
xidade das relações entre o conhecimento apli
cado, as disciplinas militantes e a pesquisa
científica.
Neste estado atual de conhecimento, que
envolve mais de uma centena de produtores
intelectuais, parece que se percebe os quilom
bos, menos como uma definição jurídico-formal — que remete às disposições legais das
autoridades coloniais — do que como um ins
trumento de luta necessariamente imposto
como tema de reflexão pelas mobilizações
camponesas, para assegurar seus territórios e o
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reconhecimento de sua identidade coletiva ob
jetivada em movimento. Talvez sejam estes os
parâmetros que passam a orientar esta produ
ção intelectual e científica, que ora constitui
um domínio próprio de investigação e em cujos
meandros se dispõem estas reedições21e novos
títulos. Estes últimos, embora produzidos,
muitas vezes, de maneira tangencial ou indi
reta face ao tema quilombo, acabam sendo
classificados neste âmbito, assim como inúme
ros outros textos referentes ao tema da escra

vidão.“ Mais que atualidade, parece preva
lecer uma combinação entre novos instru
mentos teóricos e uma certa capacidade de
mobilização, que absorve os problemas cor
relativos e que confere uma certa especifici
dade a este domínio de conhecimento ora em
delimitação.
(Recebido para publicação
em maio de 1998)
Notas

1. Para outras informações a respeito desta polêmica consulte-se a seguinte coletânea: Wilmsen
and McAllister (1996).
2. A compreensão sociológica desta referida transformação apóia-se em instrumentos concei
tuais produzidos a partir das pesquisas de Mintz (1985) no Caribe, desde os anos 1940-50.
3. Nos Estados Unidos, por exemplo, não há uma discussão sobre a “atualidade dos quilombos”;
o fator étnico aparece conjugado com uma discussão sobre o campesinato parcelar, designan
do um tipo particular de farm. Há uma vasta literatura que enfoca o tema dos blackfarmers
e as suas transformações desde finais do século XIX, passando pela chamada Grande
Depressão e pelos experimentos de reforma agrária ou programa de reassentamento do New
Deal (Banks, 1986; Beale, 1976; Brown, 1979; Graeber, 1978; Hickey, 1987; Holley, 1972;
Larson, 1985;Munoz, 1984;Zabawa, 1990). Para maiores esclarecimentos, incluindo-se uma
discussão com os autores acima mencionados, leia-se: Salamon (1979) e Schulman e Newman
(1991). E ainda sobre o recrutamento de soldados negros na Guerra de Secessão, vale
acrescentar que o historiador Trudeau realiza uma pesquisa que incluiu relatos militares e
cartas de 125 soldados negros enderaçadas a seus familiares em Nova York durante o conflito
(Trudeau,1997).
4. Observa-se que a precariedade da titulação dos imóveis rurais é atestada pelos notáveis do
Império, deixando margem para dúvidas sobre os limites legais das propriedades. J. Schulz ,
em livro também lançado em 1996, pela EDUSP, chama a atenção para o seguinte:
“As hipotecas sobre a terra afiguravam-se impraticáveis por diversas razões. Nas áreas de
fronteira, a terra não tinha mercado e representava pequeno custo para o agricultor. Sua
principal despesa para adquirir sua plantação eram os salários dos capangas que ele empregava
para expulsar os posseiros que estavam envolvidos na agricultura de subsistência. Ver, por
ex., Dean (1977). Mesmo nas regiões da antiga colonização, o título sobre a terra permanecia
vago, tomando a execução das hipotecas problemática. (“O primeiro-ministro Ouro Preto
descobriu como eram precários os títulos de terra em 1889, quando tentou conceder hipotecas
rapidamente a fim de acalmar os ex-proprietários de escravos. Na introdução a Auxílios à
Lavoura, Rio de Janeiro, 1889, no manual para empréstimo rural, Ouro Preto reconhece as
dificuldades de comprovar as escrituras” [Schulz, 1996, p. 50]). A indefinição da dominialidade perpassaria, portanto, os grandes domínios territoriais evidenciando as distorções da
interpretação de Thomas E. Skidmore em Preto no Branco, quando classifica, equivocadamente, de “grileiros” os ex-escravos. A saber: “Os reflexos desastrosos — e imediatos — da
Abolição pareceram dar razão à predição dos escravocratas empedernidos de que ela traria
confusão social. Milhares de escravos deixaram às tontas, as fazendas e mergulharam como
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grileiros numa agricultura de subsistência onde quer que pudessem encontrar terras, muito
embora, ficassem logo ansiosos para juntar-se de novo à massa trabalhadora rural, e
procurassem seus senhores” (Skidmore, 1976, p. 63).
5. Para um aprofundamento do conceito de “unidade de mobilização” e das formas de representatividade diferenciada dos movimentos sociais face aos sindicatos, consulte-se Almeida
(1995, pp. 11-50).
6. No que diz respeito ao Suriname leia-se : Padilha (1995) e Price (1995).
7. Estas informações são analisadas por Davis (1996), em evento daUniversity of Notre Dame,
que discutiu a relação entre o processo de violência e a lei na América Latina.
8. A reinterpretação de Thales de Azevedo inclui-se, deste modo, nesta ampla mobilização
social que tem, na ressemantização da categoria quilombo, uma de suas dimensões mais
contundentes.
9. O alinhamento da Associação Brasileira de Antropologia, face a este novo campo de
conhecimentos, ocorreria a partir de um projeto coletivo, envolvendo agentes e agências
atentos ao novo conceito de etnia.
10. Agorsah ressaltou as diferenças entre os trabalhos de pesquisa realizados na Jamaica e aqueles em
curso no Brasil, onde a monumentalidade dos quilombos teria uma menor força de expressão.
11. Este grupo de trabalho foi coordenado pela Professora Neuza M. Mendes Gusmão, da
UNICAMP, e realizado no decorrer da XX Reunião da ABA, subdividido em duas sessões.
Na primeira, foram apresentadas comunicações, que incluíam não apenas teses mais recentes,
mas também resultados de trabalhos de pesquisa iniciados no final da década de 1960-70 —
como o da Profa. Mari N. Baiocchi, autora de Negros do Cedro - Estudo antropológico de
um Bairro Rural de Negros em Goiás. São Paulo, Ática, 1983 — mas que conheceram
redefinições teóricas consoante as reapropriações atuais da categoria quilombo. Senão veja
mos: Demian Moreira Reis - “Quilombo: uma história de índios guerreiros e negros quilombolas”; Eurípedes Antonio Funes - “Pacoval do Marambiré do Contraveneno, Pacoval dos
Mocambeiros.”; Manoel de Almeida Jr. - “Focos de Resistência Negra na Chapada Diaman
tina: Comunidades de Barra do Brumado e do Bananal - BA”; Mari de N. Baiocci - “Kalunga
e Barreirinho “Mi-soso, Malunda, Ji-sabu, Ji-nongongo, mi-Embu, Maka”; Glória Moura “Ilhas negras num mar mestiço: festas e identidades em comunidades negras rurais”.
Na segunda sessão foram apresentadas seis comunicações, sendo duas delas relativas a Rio
das Rãs: Pedro Martins - “A um passo do paraíso: impasses na consolidação do projeto
Comunidade Cafuza”; Lourdes de Fátima B. Carril- “Terras de Negros — territorialidade e
resistência”; Siglia Zambrotti Doria - “O Estado Brasileiro frente à* diversidade social que
reconhece o caso da comunidade remanescente de quilombo do Rio das Rãs”; Neusa M. M.
de Gusmão - “Da antropologia e do direito: impasses da questão negra no campo.”;
Jean-François-Véran “Remanescente de quilombo”.
12. Vide Leite [org.] (1996) e Silva [org.] (1996).
13. Vide Carvalho [org.] (1996); Reis e Gomes [orgs.] (1996); Schwarcz e Reis [orgs.] (1996);
Elbein dos Santos [ed.] (1996).
14. Vide PVN [org.] (1996) e PVN [org.] (1998).
15. Vide Gusmão (1995), Gomes (1995) e Carril, (1997).
16. As teses de doutorado de Funes, (1996) e Gomes (1997). As dissertações de mestrado de
Bragatto (1996), Cantanhede (1996), Silva, (1996), Porro (1997) e Silva (1998). A monografia
de Conceição (1996).
17. Vale ressaltar aqui os livros produzidos por, pelo menos, dois pesquisadores. Os autores Peter
Fry e Carlos Vogt já realizam pesquisas, em São Paulo, com respeito a esta situação social,
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desde o fim dos anos 1970-80. As autoras Rosa Acevedo Marin e Edna Ramos desenvolvemsuas investigações no Baixo Amazonas desde 1992.
18. Incluem-se, neste tópico, dezenas de títulos alusivos ao tricentenário de Zumbi do Quilombo
de Palmares e temas correlatos, que mobilizaram, no decurso de 1995, inúmeros produtores
intelectuais afetos à questão: Clóvis Moura; Décio Freitas; Abdias Nascimento; M. Wemeck
de Castro e B. D. Mariano, dentre outros. As interpretações e reinterpretações suscitaram
polêmicas diversas referidas a: adoção de “cotas raciais” no Brasil ou o sentido da ação
afirmativa (H. Santos,); a sexualidade de Zumbi dos Palmares (L. Mott e as inúmeras
contestações) e ainda as acusações de “racista” contra a peça “Zumbi” do Grupo de Teatro
Olodum apresentada no Festival Internacional de Teatro, em Londres (Inglaterra). Acrescente-se a atenção especial dada ao tema da escravidão pelas editorias de periódicos como Praxis,
Cadernos do Terceiro Mundo, Ve/a, Teoria & Debate, Parabólicas, Sem Fronteiras e Os
Caminhos da Terra, dentre outros. A consulta destes periódicos poderá propiciar uma listagem
bastante extensa de títulos. Para efeito das questões abordadas neste repertório importa citar:
M. Maestri (1995), Lúcia M. M. de Andrade (1995) e R. Pompeu de Toledo (1996).
Publicações científicas, como a Revista de Antropologia (USP), a Revista de História (USP)
e a Revista de História (IJFES) também divulgaram artigos segundo esta pauta: Figueiredo
(1995); Guimarães (1995); Andrade (1995); Gomes (1996); Reis (1996) e Araújo (1995). Além
disto, foi criada em 1996 uma publicação periódica diretamente vinculada à problemática :
Palmares em Revista da Fundação Cultural Palmares, incentivando a divulgação de artigos e
ensaios sobre o tema.
19. Podem ser classificados, neste tópico, os livros e artigos de jornalistas e demais divulgadores
e comentaristas da questão. O caderno dominical “Mais!” da Folha de S. Paulo, em duas
oportunidades, em 19 de março e 12 de novembro de 1995, dedicou praticamente edições
especiais à discussão sobre os quilombos. Foram enfatizadas fontes documentais e arquivísticas disponíveis no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa (Portugal) e nos Museus
Históricos e Nacional de Amsterdã e na Casa de Maurício de Nassau em Haia ( Holanda).
Há ainda os livros de jornalistas, elaborados a partir de viagens feitas a algumas situações
classificadas como quilombos, tais como o de Paula Saldanha sobre o Quilombo do Frechai
- MA e o de Hermes Leal (1995).
Dentre os artigos podem ser mencionados pelo menos dois, quais sejam: Teles (1996) e
Chacon (1995), o qual afirma que “a favela é filha do quilombo”.
20. Para um aprofundamento dos novos significados de quilombo e de suas implicações leia-se
Almeida (1996).
21. Em termos de reedições importa frisar também o seguinte: em fins de 1994 o livro do Prof.
Clóvis Moura denominado Os Quilombos e a Rebelião Negra alcançou sua oitava edição pela
Editora Brasiliense (SP). Uma outra reedição, autorizada em setembro de 1996, e que se
encontra no prelo, na Universidade Federal do Pará, trata-se de Negros do Trombetas, de
autoria de Edna Ramos e Rosa Acevedo Marin, cuja primeira edição, inteiramente esgotada,
data de 1993.
22. Há ainda publicações com temas correlatos, produzidas por autores que também se encontram
envolvidos nas investigações científicas, sobre o novo significado dos quilombos, tais como:
Leite (1996). Outras publicações reforçam de modo indireto as discussões, a saber: Florentino
(1995) e Florentino e Góes (1998).
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Resumo

Quilombos: Repertório Bibliográfico de Uma Questão Redefinida (1995-1997)
O estado da produção de conhecimentos relativos às situações sociais hoje designadas como
quilombos, sintetizado neste repertório bibliográfico, expressa não apenas um temae um proble
ma, mas sobretudo a configuração de um domínio próprio da vida intelectual. Destaca-se a
passagem de quilombo, enquanto uma categoria histórica e do discurso jurídico-formal, para um
plano conceituai construído a partir do sistema de representações dos agentes sociais referidos
àquelas situações empiricamente observáveis. Os elementos de contraste envolucrados neste
deslocamento, também definido como ressemantização, explicitam ademais o advento de uma
identidade coletiva.
Abstract

Quilombos: The Bibliographic Repertoire of a Question Redefined (1995-1997)
Synthesized in this bibliographical repertoire, the knowledge that has been produced on social
situations now designated as quilombos gives expression not only to an issue and a problem but
above all to the shaping of a unique domain within intellectual life. Attention is focused on how
quilombo has moved from a historical category and a term applied within formal-legal discourse
to the conceptual plane, where its construction has been based on the representation system used
by social agents involved in empirically observable situations. The elements of contrast entailed
in this shift-which is also defined as ’re-semanitizing’-further make the advent of a collective
identity evident.
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