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RESUMO 

 

Este estudo descreve as manifestações discursivas proferidas por membros de 

comunidades quilombolas, entendidas nesta pesquisa como comunidades 

tradicionais cujos membros são, hoje, reconhecidos como descendentes de negros 

escravizados. Investigaram-se os discursos dos membros quilombolas que revelam 

a constituição de identidades, especificamente, das comunidades pertencentes ao 

Território de Poções (Poções de Baixo e Poções de Cima) e do Território de Brejo 

dos Crioulos (Araruba e Acampamento Orion). Entende-se que a luta quilombola 

pelo reconhecimento de seu território (terra) e o entendimento sobre o lugar de sua 

remanescência (descendentes negros de escravos), juntamente com outras 

necessidades que surgiram a partir da constituição das comunidades, constituem os 

primeiros passos para se pensar o diverso da identidade quilombola. Defende-se 

nesta tese a hipótese de que, nos discursos proferidos pelos quilombolas, por um 

lado, revela-se a identidade que os constituem dentro e fora das comunidades onde 

estão inseridos, isto é, grupos sociais entendidos como comunidades 

remanescentes de negros escravizados, e, por outro, reivindicam-se outras 

identidades, a partir das condições, e dos lugares, de produção daqueles discursos, 

instâncias que asseguram a emergência de identidades. Para sustentar essa 

hipótese, que se restringe a esses dois territórios, esta pesquisa se justifica, a partir 

da constatação da inexistência de pesquisas científicas que contemplassem teorias 

linguísticas e, em específico, que investigassem a questão da identidade dos 

membros dessas comunidades. Para discutir a existência das identidades dos 

sujeitos quilombolas, utilizou-se um corpus composto por narrativas orais obtidas a 

partir de entrevistas realizadas em comunidades institucionalmente reconhecidas 

como quilombolas. As gravações das narrativas dos quilombolas foram feitas a partir 

de entrevistas semiestruturadas, através das quais se identificaram os sujeitos que 

aceitaram participar da pesquisa. Nessas entrevistas, introduzia-se a pergunta 

central o que é ser quilombola para, a partir daí, iniciar o diálogo com eles. Das 

narrativas orais transcritas, selecionaram-se os fragmentos que mais interessavam à 

pesquisa para se proceder à análise do discurso, com base nas categorias 

selecionadas. Em dados momentos, optou-se por apontar semelhanças e diferenças 

entre as comunidades pesquisadas, em termos da formação das identidades, da 

presença do outro no discurso, das opções religiosas, políticas e ideológicas, entre 



outras, com base nas condições da produção do discurso. As categorias 

selecionadas para a análise do discurso dos entrevistados foram: formação 

discursiva, memória discursiva, interdiscursividade e identidade imbricadas nos 

diálogos reveladores e nas representações que os membros das comunidades 

construíram sobre temas como política, políticas públicas sociais e suas práticas 

históricas e sociodiscursivas. A pesquisa ancorou-se na Análise do Discurso de linha 

francesa entrelaçada a outros conceitos sobre a Análise do Discurso e aos estudos 

antropológicos e, também, define e identifica formações discursivas, memória 

discursiva, interdiscursividade, identidade, fundamentação teórica que permitiu 

comprovar as identidades que constituem os quilombolas e apontar que eles 

reivindicam outras. A análise desenvolvida permitiu-nos entender que Brejo dos 

Crioulos e Poções são comunidades constituídas em momentos diferentes, 

conforme o histórico de ambas. Apesar dessa diferença, vale ressaltar um traço 

comum entre elas: a luta do negro para sobreviver desde a época da escravidão até 

os dias de hoje, de uma forma minimamente organizada. Nessa luta, a busca pelo 

reconhecimento de seu papel histórico e o sonho de liberdade tornaram-se 

instrumentos imprescindíveis à sua sobrevivência. 

 

Palavras- chave: Identidade. Quilombolas. Análise do Discurso. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRAT 

 

 
This study describes the members’ discourse of quilombola communities’, 

understood in this research as traditional communities whose members are today 

recognized as descendants of black slaves. We investigated the discourses of 

Quilombolas members that reveal the construction of identities, specifically the 

communities belonging to the Poções Territory (Poções below and Poções above) 

and Brejo dos Crioulos Territory (Araruba and Acampamento Orion). It is understood 

that the quilombola struggle for their territory (land) recognition and the 

understanding of their vestige place (descendants of black slaves), along with other 

needs that arose from the constitution of communities are the first steps to think 

about the diversity in the quilombola identity. In this thesis, it is argued the hypothesis 

that on the one hand, in the quilombolas’ speeches their identity of inside and outside 

communities where they live is revealed, that is, social groups perceived as 

remaining communities of black slaves and on the other hand, other identities are 

claimed from their conditions, their places and their speeches’ production, instances 

that ensure the emergence of identities. In order to support this hypothesis which is 

restricted to these two territories this research is justified observing the absence of 

scientific research that addresses linguistic theories and specifically to investigate the 

issue of these communities’ members’ identity. To discuss the existence the 

quilombolas’ subjects’ identities, we used a corpus composed of oral narratives from 

interviews conducted in communities institutionally recognized as quilombolas. The 

quilombolas’ narrative recordings were made from semi-structured interviews through 

which we identified the subjects who agreed to participate. In these interviews, the 

central question was asked, ‘What is it like to be a quilombola’ and then started a 

dialogue. From the transcribed oral narratives we selected fragments that were 

important for the research to analyze the discourse based on the selected categories. 

In certain moments, we chose to show similarities and differences among the 

surveyed communities, in terms of identity formation, presence of the ‘other’ in the 

discourse, religious, political and ideological options among others based on the 

conditions of discourse production. The selected categories for the interviewees’ 

discourse analysis were: discursive formation, discursive memory, interdiscursivity 

and imbricated identity in revealing dialogues and representations that members of 



these communities built on topics such as politics, public social policies and their 

historical and sociodiscourse practices. This research was anchored in the French 

Discourse Analysis intertwined with other concepts on Discourse Analysis and 

anthropological studies that also defines and identifies discursive formations (DF), 

discursive memory, interdiscursivity, identity, theoretical foundation that allowed to 

prove the identities which constitute the quilombolas and show what they claim. The 

analysis allowed us to understand that Brejo dos Crioulos and Poções communities 

were formed at different moments as history shows. Despite this difference, it is 

worth emphasizing a commonality between them: the black people struggle for 

survival from the slavery time to the present day in a minimally organized manner. In 

this struggle, the search for their historical role recognition and the dream of freedom 

became essential tools for their survival. 

 

Keywords: Identity. Quilombolas. Discourse Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo a que nos propomos delineia-se a partir de manifestações 

discursivas proferidas por membros de comunidades quilombolas, entendidas nesta 

pesquisa, como comunidades tradicionais cujos membros são, hoje, reconhecidos 

como descendentes de negros escravizados. Investigamos, nesta tese, 

especificamente, as comunidades pertencentes ao Território de Poções (Poções de 

Baixo e Poções de Cima) e ao Território de Brejo dos Crioulos (Araruba e 

acampamento Orion), ambos os territórios pertencentes ao Campo Negro, região 

esta que representa os territórios quilombolas no Norte de Minas Gerais.  

O desejo de investigar tais comunidades foi instigado por um projeto, anterior 

a esta proposta de tese intitulado “Origem e desenvolvimento da Língua Portuguesa 

nas comunidades quilombolas”1, cujo objetivo era descrever e identificar arcaísmos 

de natureza fonético-fonológica, morfossintática, semântica e lexical detectados nas 

falas de membros das comunidades e descrever os níveis gramaticais (fonéticos, 

fonológicos, morfossintáticos, semânticos e lexicais), buscando conhecer melhor a 

língua falada pelos habitantes da comunidade de Brejo dos Crioulos para analisá-la. 

Como possuíamos um corpus no antigo projeto cuja análise não contemplava a 

questão discursiva, propusemo-nos a analisar os discursos dos membros 

quilombolas daquela comunidade. 

O corpus coletado para a pesquisa sobre a origem e desenvolvimento da 

Língua Portuguesa e o contato, posteriormente, feito com a comunidade de Brejo 

dos Crioulos fizeram-nos perceber que havia na comunidade uma diversidade 

linguístico-discursiva a ser analisada, pois os discursos proferidos pelos quilombolas 

eram constituídos de heterogeneidades que retratavam a história e vivência 

daqueles indivíduos e de seus antepassados. Para iniciar o trabalho de análise do 

corpus do Território de Brejo dos Crioulos, propusemos à Unimontes um projeto de 

pesquisa “Sujeito, memória e linguagem: discurso e alteridade da comunidade de 

Brejo dos Crioulos”, que tinha como objetivo investigar o real e o imaginário na 

construção da identidade e da alteridade dos sujeitos quilombolas pertencentes ao 

território de Brejo dos Crioulos. 

 

                                                      
1
 Projeto aprovado pelo Conselho de Pesquisa e Extensão (CEPEX) da Universidade Estadual de 

Montes Claros (Unimontes) em 27/3/2006, conforme Resolução n.º 065/2006. 
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Nesse projeto, devido à exiguidade do tempo disponível para sua execução, 

fizemos um recorte no corpus coletado pelas pesquisadoras e trabalhamos com uma 

amostra controlada de cinco sujeitos. Após a análise das narrativas destes sujeitos, 

percebemos que muito ainda poderia ser feito para desvendar os discursos 

proferidos pelas comunidades pertencentes ao território de Brejo dos Crioulos, no 

que diz respeito às questões de linguagem e de identidade. Percebemos, ainda, que 

não havia pesquisa alguma que abrangesse exclusivamente as questões 

discursivas, e, por termos iniciado o trabalho com essas narrativas, e por elas 

fazerem parte de um banco de dados, optamos por continuar a investigar esta 

comunidade, através dos dados do corpus já coletado. 

Com o intuito de conhecer e mapear as comunidades negras do Norte de 

Minas cuja estrutura linguística fora ou estava sendo pesquisada, estendemos nosso 

interesse para o território de Poções que também faz parte do Campo Negro do 

Norte de Minas Gerais. 

O acesso ao território de Poções se deu a partir de uma coorientação de 

pesquisa monográfica2 que proporcionou o conhecimento de novas comunidades e 

realidades que se aproximavam das comunidades pertencentes ao território de Brejo 

dos Crioulos, mas que também as afastavam no tocante ao seu tempo de criação e 

de reconhecimento como comunidades. Entendemos que os relatos dos cidadãos 

das comunidades do território de Poções também possuíam um rico material 

linguístico-discursivo digno de ser pesquisado e analisado, apesar de o 

reconhecimento desta última comunidade como tal ser recente. Enfatizamos que o 

corpus coletado no território de Poções, a exemplo do que já ocorrera com o 

território de Brejo dos Crioulos, também não foi específico para esta tese. 

Descobrimos que muitas pesquisas sobre esses territórios e suas 

comunidades já tinham sido feitas por antropólogos que, através de laudos que 

tinham como objetivo a demarcação dos territórios quilombolas, atestaram e 

proporcionaram o reconhecimento das comunidades e a construção de uma 

identidade quilombola. 

Nossos estudos revelaram que os territórios das comunidades pesquisadas 

se originaram de quilombos ou mocambos formados, inicialmente, por escravos 

fugidos da Bahia que se rebelaram contra a escravidão e se amontoaram e 

                                                      
2
 Monografia intitulada “A história do territorio  Negro de Poções”  de Valdir da Silva Brito defendida 

em  2009 no Instituto Superior de Educação. 
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constituíram territórios étnicos de resistência. Tais territórios passaram a ter 

visibilidade político-social e ser objeto de pesquisas a partir do Brasil República, no 

século XX, com o movimento Frente Negra Brasileira, em meados dos anos 1930 e 

1940 e no final dos anos 1970, durante o processo de redemocratização do país. No 

entanto, somente com o Artigo n.º 68/1988 (BRASIL, 1988), do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição da República Federativa do 

Brasil, é que tais territórios passaram a ser entendidos como comunidades de 

remanescentes de descendentes de negros escravizados. Em 2003, a partir do 

Decreto Federal n.º 4.887/2003 (BRASIL, 2003), do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, e considerando as histórias de luta e resistência de seu povo, os 

remanescentes quilombolas passaram a ser reconhecidos e sua causa, legitimada. 

Entendemos que a luta quilombola pelo reconhecimento de seu território 

(terra) e o entendimento sobre o lugar de sua remanescência (descendentes negros 

de escravos), juntamente com outras necessidades que surgiram a partir da 

constituição das comunidades, contituem os primeiros passos para se pensar o 

diverso da identidade quilombola. 

Nesta tese, defendemos a hipótese de que nos discursos proferidos pelos 

quilombolas, por um lado, revela-se a identidade que os constituem dentro e fora 

das comunidades onde estão inseridos, isto é, grupos sociais, entendidos como 

comunidades remanescentes de negros escravizados e, por outro, reivindicam-se 

outras identidades a partir das condições de produção e dos lugares de onde falam 

os sujeitos deste grupo, instâncias que asseguram a emergência de identidades. 

Para sustentarmos essa hipótese, no que diz respeito a esses dois territórios, 

justificamos nossa pesquisa a partir da constatação da inexistência de pesquisas 

científicas que contemplassem teorias linguísticas e, em específico, que 

investigassem a questão da identidade dos membros dessas comunidades. Para 

discutir a existência das identidades dos sujeitos quilombolas, utilizamos, nessa 

pesquisa, o corpus composto por narrativas orais, obtidas a partir de entrevistas 

realizadas em comunidades institucionalmente reconhecidas como quilombolas. 

Ressaltamos que existiu, e ainda existe, uma dificuldade para se adentrar 

essas comunidades e coletar dados para quaisquer pesquisas. Os dois territórios 

têm princípios e critérios para abrir suas portas aos pesquisadores que, na maioria 

das vezes, são sabatinados para explicarem o porquê da escolha daquela 

comunidade para a pesquisa e o tema a ser pesquisado. Somente após o 
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entendimento sobre a pesquisa e muita conversa com a liderança quilombola é que 

se permite a entrada dos pesquisadores. 

As gravações das narrativas dos quilombolas foram feitas a partir de 

entrevistas semiestruturadas através das quais identificávamos os sujeitos que 

aceitaram participar da pesquisa, e introduzíamos a pergunta central o que é ser 

quilombola, para, a partir daí, iniciarmos um diálogo com eles. Após a coleta do 

corpus, fizemos a transcrição das falas. Das narrativas orais transcritas, 

selecionamos os fragmentos que nos interessaram para procedermos à análise a 

partir das categorias selecionadas. 

Em dados momentos, optamos por apontar algumas semelhanças e 

diferenças entre as comunidades pesquisadas em termos da formação das 

identidades, opções religiosas e políticas, da presença do outro no discurso, da 

ideologia, entre outras, com base nas condições da produção do discurso e a partir 

do interdiscurso que aflorava das narrativas dos membros selecionados para as 

entrevistas nas comunidades dos Territórios Brejo dos Crioulos e Poções. 

A escolha pelos territórios quilombolas e pelas comunidades pertencentes a 

esses territórios foi feita a partir dos critérios estabelecidos para seu reconhecimento 

como remanescentes de negros escravizados, a partir do artigo n.º 68 da 

Constituição Federal de 1988 e do Decreto 4.887/2003, pela localização geográfica, 

o Norte de Minas e pelo ano de fundação da comunidade. 

As categorias selecionadas para a análise das narrativas orais de nossos 

entrevistados são: formação discursiva (FD), memória discursiva, interdiscursividade 

e identidade, imbricadas nos diálogos e tecidas nos discursos reveladores dos 

entendimentos e das representações que os membros das comunidades 

construíram sobre temas como política, políticas públicas sociais, bem como sobre 

suas práticas históricas e sociodiscursivas. Tais categorias são contempladas no 

capítulo três desta tese (Discurso e suas formações: um lugar de complexidade), 

alicerce desta pesquisa. A escolha por nos pautarmos por essas categorias nos 

possibilitou verificar se os membros das comunidades ainda preservavam aspectos 

culturais que os aproximavam das práticas culturais dos negros escravizados que 

fundaram os quilombos, dos quais se originaram as comunidades onde eles vivem 

hoje. 

Em função desse quadro geral que descrevemos, destacamos os seguintes 

objetivos a serem atingidos nesta investigação: 
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a) descrever o processo de construção e de reivindicação da identidade 

quilombola no Sertão das Gerais e, especificamente, nos Territórios de Brejo 

dos Crioulos e Poções; 

b) revelar as relações interdiscursivas presentes nas narrativas dos membros 

quilombolas; 

c) analisar os aspectos éticos, morais e socioculturais dos membros das 

comunidades pesquisadas; 

d) investigar  como as identidades são construídas nos discursos através do 

fluxo da memória discursiva e coletiva presente nas narrativas orais. 

 

Para atingir esses objetivos, a metodologia norteou-se pela pesquisa de 

campo, pela análise qualitativa dos dados coletados e pelo conhecimento sobre as 

comunidades que compõem o cenário deste trabalho. Tentamos, nos encontros que 

tivemos e nas visitas que fizemos às comunidades, coletar um corpus específico 

para a pesquisa, mas, devido ao estranhamento demonstrado por alguns dos 

membros quilombola, em relação a alguns pesquisadores de outras universidades, 

as comunidades se fecharam reticentes e preocupadas com a imagem que a 

sociedade poderia vir a ter delas. 

O corpus analisado é composto por uma amostra controlada de doze 

informantes naturais, sendo seis de cada comunidade que foram, ou são, líderes 

comunitários. Na época em que os dados foram coletados em ambos os territórios, 

vivia-se um momento de graça, devido aos projetos sociais que o governo federal 

havia criado, com o intuito de melhorar as condições de vida dos remanescentes 

moradores das comunidades quilombolas. 

A coleta de dados nos Territórios de Poções e Brejo dos Crioulos foi feita por 

meio de gravações em áudio das narrativas orais, quando buscamos extrair a fala 

espontânea dos informantes. Para tanto, direcionamos a conversa a partir da 

pergunta central, o que é ser quilombola, abordando também assuntos relacionados 

à vida pessoal, à história da comunidade, à legalização da comunidade quilombola, 

à música, de cunho popular e religioso, às crendices, às receitas de comidas típicas, 

ao artesanato, ao cultivo da lavoura, aos causos e à religião. Nos recortes 

selecionados para análise, mantivemos o padrão de transcrição utilizado 

originalmente pelos grupos que pesquisaram a estrutura da língua, procurando 

manter a autenticidade da fala, embora daquele padrão não venhamos a fazer uso 
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específico.  

Esta tese foi dividida em seis capítulos, iniciando-se por esta Introdução. No 

capítulo dois, intitulado “Do objeto ao corpus da pesquisa: a pesquisa linguística nas 

comunidades quilombolas”, abordamos o percurso histórico dos territórios e suas 

comunidades, iniciando pelos conceitos de quilombo, de comunidade quilombola e 

discutindo o decreto que legaliza o lugar de demarcação dessas comunidades. 

Apresentamos dados sobre as comunidades quilombolas existentes em Minas 

Gerais e, em especial, no Norte de Minas. Fazemos uma breve apresentação dos 

dois territórios e das comunidades que analisamos no Território de Brejo dos 

Crioulos (Araruba e Orion) e no Território de Poções (Poções de Cima e Poções de 

Baixo). 

No capítulo três, “Discurso e suas formações: um lugar de complexidade”, 

discorremos sobre a fundamentação teórica que escolhemos para desenvolver a 

tese. Abordamos, no tocante à Teoria do Discurso, as obras de Michel Pechêux e 

Michel Foucault. Discutimos os conceitos de discurso, FD, relações de poder, 

interdiscurso, condições de produção e memória discursiva. Posteriormente, 

fazemos um percurso histórico sobre a constituição da Análise do Discurso (AD), 

aprofundando os conceitos supracitados e incorporando-lhes o conceito de memória 

coletiva com base em Halbwachs (2004). Finalmente, discorremos os termos 

identidade e identidade étnica pautados em Hall (2000) Pollak (1992) e Candau 

(2009). 

A metodologia da pesquisa é trabalhada no capítulo quatro no qual 

descrevemos a coleta dos dados, a escolha pela análise qualitativa e o perfil dos 

entrevistados de cada comunidade. Apresentamos, também, a descrição 

etnográfica, uma vez que fomos a campo e compartilhamos vários momentos nas 

comunidades pesquisadas.  

No capítulo cinco, “Análise do discurso quilombola”, procedemos à análise 

do discurso das narrativas dos membros das comunidades, com base no arcabouço 

teórico selecionado para esta pesquisa, buscando comprovar que, através da 

regularidade discursiva, entendida como FD, emergem identidades construídas, 

reconstruídas (e em constante (re)construção) nos discursos dos sujeitos dos 

territórios escolhidos. Apresentamos, também, uma breve reflexão sobre pontos 

convergentes e divergentes detectados durante as análises dos discursos dos 

entrevistados das duas comunidades em pauta. 
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Ao final da investigação, confirmamos a hipótese de que os discursos 

proferidos pelos quilombolas revelam e reivindicam identidades que os constituem 

dentro e fora das comunidades a que pertencem. 
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2 DO OBJETO AO CORPUS DA PESQUISA: A PESQUISA LINGUÍSTICA NAS 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO NORTE DE MINAS GERAIS 

 

[...] famílias inteiras sofreram as mais atrozes violências, sendo obrigadas 
muitas vezes a se esconderem nas matas que circundavam suas casas, vê-
las sendo queimadas e seu gado roubado. Para não serem mortos, tiveram 
que fugir para outros lugares [...] Desde essa época, fugindo ao horror da 
violência fazendeira apoiada pelo poder municipal, parte de seus parentes 
espalharam-se pelo país inteiro, fugindo, como seus ancestrais, para outros 
lugares para manterem-se vivos (COSTA, 2006, p. 20). 

 

Definir linguagem enquanto interação humana requer estudos e pesquisas 

diferenciados sobre a língua materna que a situem como lugar de constituição de 

relações sociais, durante as quais os falantes se constituem como sujeitos. Segundo 

Benveniste (1989), a linguagem só é possível, porque cada locutor se institui e se 

apresenta como sujeito, referindo-se a si próprio como “eu” no seu discurso. Por isto, 

“eu” pressupõe outra pessoa, aquela que, embora sendo exterior a mim, torna-se 

meu interlocutor (tu)/sujeito. Nessa linha de pensamento analisamos linguagem, 

discurso e cultura nas narrativas de membros de duas comunidades quilombolas do 

Norte de Minas Gerais, utilizando a AD de linha francesa.  

As pesquisas referentes às comunidades quilombolas do Norte de Minas 

estão bem avançadas nos estudos antropológicos e, nos linguísticos, este espaço já 

foi investigado. Porém, sua análise pontuou a contribuição dos africanos para a 

formação da Língua Portuguesa Brasileira falada pelos quilombolas, 

especificamente no território gurutubano, que também faz parte do Território Negro 

do Norte de Minas. No entanto, essa linha de pesquisa não constitui objeto de nossa 

investigação. 

Este trabalho prioriza a oralidade, conforme dados coletados, para 

procedermos à análise do discurso das narrativas orais de alguns dos membros das 

comunidades selecionadas nos Territórios Brejo dos Crioulos e Poções. Para esta 

análise, selecionamos as categorias: FD, memória discursiva, interdiscursividade e 

identidade imbricadas nos discursos, apontando as representações que os membros 

das comunidades construíram sobre as questões políticas e sociais voltadas para a 

comunidade quilombola, bem como sobre suas práticas históricas e 

sociodiscursivas. Esses procedimentos nos possibilitaram saber se eles ainda 

preservam as questões culturais que os aproximam dos descendentes de negros 

escravizados, ou se eles construíram uma nova identidade. 
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Para atingirmos os objetivos desta pesquisa, iniciamos o trabalho 

conceituando quilombo e descrevendo as comunidades quilombolas pesquisadas, 

relatando o percurso histórico-social de cada uma delas e as características que as 

identificavam como comunidades remanescentes de quilombos. 

O conceito de quilombos que compõe historicamente o imaginário dos 

brasileiros ainda é o que foi estabelecido pelo Conselho Ultramarino em 1740, 

conforme Moura o qual nos relata que quilombo é “[...] toda habitação de negros 

fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham 

ranchos levantados e nem se achem pilões nele” (MOURA, 1987, p. 13). 

Tal conceito foi, com o passar do tempo, ampliado e ressignificado e, 

atualmente, entende-se por quilombos comunidades negras rurais habitadas por 

descendentes de negros escravizados que mantêm laços de parentesco e vivem, 

em sua maioria, de culturas de subsistência, em terra doada, comprada ou ocupada 

secularmente pelo grupo. Os negros dessas comunidades valorizam algumas 

tradições culturais dos seus antepassados, religiosas ou não, recriando-as no 

presente. Possuem uma história comum e têm normas de pertencimento explícitas e 

consciência de sua identidade de descendentes de negros escravizados.  

Durante a escravidão, como forma de resistência a toda exploração e 

violência e de rebeldia contra a imposição da cultura branca, os escravos fugiam e 

se aquilombavam em locais de difícil acesso onde era possível conservar seus 

traços culturais - língua, religião, costumes, tradições, história etc. Nesse movimento 

de fuga, havia “uma negação da sociedade oficial, que oprimia os negros escravos. 

[...] e o quilombo [...] era uma confirmação da cultura e do estilo de vida africanos” 

(GUIMARÃES, 1988, p. 65). 

Foram várias as formas de resistência dos escravos à escravidão. Dentre 

elas, destacamos:  

 

a) diminuição do ritmo de trabalho;  

b) aborto;  

c) suicídio;  

d) furto;  

e) tentativas de homicídio contra seus donos e  

f) fuga, esta uma maneira efetiva de libertação. Havia dois tipos de fuga: as 

reivindicatórias, nas quais não ocorria um rompimento radical com o sistema, 
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e as de rompimento realizadas em caráter individual (estas mais frequentes) 

ou em massa. Esses escravos fugitivos escondiam-se em lugares de difícil 

acesso (obstáculos naturais), a fim de não serem encontrados. Quando o 

número de escravos fugitivos era suficiente para tal, formavam uma 

comunidade: um quilombo. 

 

Apesar de sua importância, o que define quilombo não é apenas o local 

onde os negros vivem, mas, principalmente, a existência de um elemento vivo, 

dinâmico: o escravo fugido. O ponto de partida, segundo Guimarães (1988), para se 

caracterizar uma comunidade como quilombo é a existência de determinado número 

de escravos fugitivos, o que não impede a presença de outros indivíduos que não se 

enquadrem nessa categoria, como homens brancos livres, índios e mestiços. O que 

constitui o quilombo não é somente a questão de ele ser o lugar de refúgio para os 

negros fugitivos, mas, de transição entre ser escravo e ser livre (GUIMARÃES, 

2008). 

Atualmente, no Brasil, o número de comunidades quilombolas ultrapassa 

quatro mil e, nos últimos anos, elas passaram a ser reconhecidas, ou estão em vias 

de reconhecimento, pela sociedade brasileira, apesar de terem seus direitos 

assegurados desde a Constituição Federal do Brasil de 1988 e por leis e decretos 

posteriores. 

A investigação deste trabalho se desenrola no espaço norte-mineiro, onde 

ainda há comunidades quilombolas quase desconhecidas, definidas, conforme Arruti 

como 

 

[...] categoria social relativamente recente, [que] representa uma força social 
relevante ao meio rural brasileiro, dando nova tradução àquilo que era 
conhecido como comunidades negras rurais (mais ao centro, sul e sudeste 
do país) e terras de preto (mais ao nordeste e norte), que também começa a 
penetrar o meio urbano, dando nova tradução a um leque variado de 
situações que vão desde antigas comunidades negras rurais atingidas pela 
expansão dos perímetros urbanos até bairros no entorno dos terreiros de 
candomblé. (ARRUTI, 2006, p. 26). 

 

As comunidades negras rurais atualmente reconhecidas como tal3 não 

revelam, em sua totalidade, a realidade social das populações negras existentes no 

                                                      
3
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 define no Art. 68 do ADCT que as 

comunidades quilombolas devem ser reconhecidas como tal e terem suas situações fundiárias 
regularizadas. (BRASIL, 1988). 
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norte de Minas, principalmente pelo caráter restritivo a partir do qual as 

comunidades são consideradas. O primeiro levantamento realizado teve como base 

de análise informações em documentação histórica existente no Arquivo Público 

Mineiro compilada e organizada pelo arqueólogo Carlos Magno Guimarães e sua 

equipe, que apenas nomeia as comunidades dos Gurutubanos no município de 

Janaúba. 

A partir de solicitação de seu reconhecimento como “comunidade 

remanescente de quilombo” e, para assegurar os direitos constitucionais previstos, 

foram agregadas, inicialmente, as comunidades de Brejo dos Crioulos - nos limites 

dos municípios de São João da Ponte e Varzelândia -, Matrona - no município de 

Salinas -, Peruaçu - no município de Januária -  e Serra das Araras - no município de 

Chapada Gaúcha (BRASIL, 2000) - que passaram a ser reconhecidas como 

comunidades tradicionais. Conforme Diegues,  

 

[...] estão relacionadas com um tipo de organização econômica e social com 
reduzida acumulação de capital, não usando força de trabalho assalariado. 
Nela produtores independentes estão envolvidos em atividades econômicas 
de pequena escala, como agricultura e pesca, coleta e artesanato. 
Economicamente, portanto, essas comunidades se baseiam no uso dos 
recursos naturais renováveis [...] Seus padrões de consumo, baixa 
densidade populacional e limitado desenvolvimento tecnológico fazem com 
que sua interferência no meio ambiente seja pequena [...]. (DIEGUES, 1996, 
p. 87). 

 

Nas palavras de Andrade e Treccani, sob a ótica antropológica, as 

comunidades quilombolas fundamentam-se na concepção de grupo étnico: 

 
[...] na concepção antropológica, portanto, as comunidades remanescentes 
de quilombos constituem grupos sociais que compartilham uma identidade 
que os distingue dos demais. A identidade étnica pode estar baseada em 
diversos fatores, como a autoclassificação, uma ancestralidade comum, 
uma estrutura de organização política própria, um sistema de produção 
particular (incluem-se aí as formas específicas de exploração e 
relacionamento com a terra), em características raciais, em elementos 
linguísticos e religiosos, ou em símbolos específicos. (ANDRADE; 
TRECCANI, 2006, p. 4). 

 

Em 2003, após grande pressão política por parte das comunidades 

quilombolas e dos centros de referências e movimentos étnico-raciais, o então 

presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o Decreto n.º 

4.887, composto de 25 artigos, referente ao reconhecimento e à identificação das 

comunidades quilombolas que substituiu o Decreto n.º 3.912 e a Instrução Normativa 
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n.º 16/2004 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)4. 

Transcrevemos aqui os artigos dois e três, respectivamente, que caracterizam tais 

comunidades, conforme Decreto 4.887/ 2003: 

 

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os 
fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critério de auto-
atribuição, com trajetória histórica própria, dotado de relações territoriais 
específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com 
resistência e opressão histórica [...]. 
 
 
Para a medição e demarcação das terras, serão levados em consideração 
critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades 
dos quilombos, sendo facultado à comunidade interessada apresentar as 
peças técnicas para a instrução procedimental.  
 
 
Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas 
pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da 
competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
(BRASIL, 2003). 

 

Conforme Barbosa, Coelho e Oliveira (2009)5, vários foram os grupos negros 

que ocuparam as matas do norte de Minas, entre eles, os ancestrais da comunidade 

Brejo dos Crioulos. Ao traçar a genealogia de seus grupos familiares, o pesquisador 

Costa (1999) constatou vínculos entre eles próprios e entre diversas comunidades 

negras na região. Tal constatação permitiu-lhe afirmar existir ali não um grupo ou 

uma comunidade, mas uma rede de grupos negros a que ele definiu como 

Sociedade Negra da Jaíba (COSTA, 2006, p. 112), o que justifica a escolha, nesta 

pesquisa, pelas comunidades dos territórios de Brejo dos Crioulos e Poções.  

Nesse sentido, o historiador Gomes afirma que “o recôncavo baiano e outras 

áreas da capitania estavam cercadas por um cinturão de comunidades de fugidos”. 

(GOMES, 1995, p. 51). A história conta-nos que, até meados de 1720, o norte de 

Minas pertenceu à Capitania da Bahia. Tal fato somente reforça a afirmação de 

Costa (2006) sobre as relações de parentesco dos membros de comunidades rurais 

negras no território intitulado “campo negro da Jahyba”, com o Quilombo do 

Gurutuba em Janaúba, o Quilombo de Brejo dos Crioulos em São João da 

                                                      
4
 Hoje os trabalhos são conduzidos pela Instrução Normativa 57, de 20 de outubro de 2009, do 

INCRA. 
5
 Documento de circulação interna da Unimontes – relatório final do projeto de pesquisa “Origem e 

Desenvolvimento da Língua Portuguesa nas Comunidades Quilombolas”. 
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Ponte/Varzelândia  e o Quilombo de Poções em Francisco Sá, todos eles municípios 

do Norte de Minas. 

 São quatrocentos e trinta e cinco comunidades quilombolas apenas no 

estado de Minas Gerais, algumas já identificadas e outras em processo de 

identificação, conforme informação divulgada em 2007 pelo Centro de 

Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES)6, com base em seu Projeto 

Quilombo Gerais, conforme podemos verificar na Mapa 1 que ilustra a divisão do 

Estado de Minas Gerais em regiões e as comunidades quilombolas reconhecidas: 

 

Mapa 1 - Municípios de Minas Gerais que possuem comunidades quilombolas 
 

 
Fonte: BARBOSA; COELHO; OLIVEIRA, 2009. 

 

Das comunidades quilombolas situadas em Minas Gerais, cento e cinquenta 

e três localizam-se na microrregião norte-mineira; ou seja, há uma parcela 

significativa dessas comunidades nesse espaço que optamos por investigar, o que 

pode ser constatado no Mapa 2 que ilustra os municípios pertencentes ao Norte de 

Minas que possuem comunidades quilombolas reconhecidas. Destacamos os 

                                                      
6
 O CEDEFES é uma organização sem fins lucrativos, de caráter científico, cultural e comunitário, de 

âmbito estadual, fundada em 1985, com sede em Belo Horizonte - MG, que tem por missão contribuir 
para a inserção social e política dos povos indígenas, das populações rurais pobres, em especial 
trabalhadores e trabalhadoras rurais, sem terra, agricultores familiares, e comunidades quilombolas. 
(CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ELOY FERREIRA DA SILVA, 2008). 
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municípios de Francisco Sá (9), no qual se localiza o território de Poções, São João 

da Ponte e Varzelândia (29 e 34), nos quais se insere o território de Brejo dos 

Crioulos. 

 

 Mapa 2 - Municípios do Norte de Minas que possuem comunidades 
quilombolas 

 

 
Fonte: BARBOSA; COELHO; OLIVEIRA, 2009. 

 

Conforme os dados do CEDEFES (2007), a maioria das comunidades 

quilombolas está concentrada nas regiões do Norte de Minas, no Vale do 

Jequitinhonha e na área Metropolitana de Belo Horizonte onde se encontram mais 

de 71,8% do total de 435 comunidades. No Vale do Rio Doce, encontram-se 6,7%, 

na Zona da Mata 4,8% e no Noroeste por volta de 3,4% das comunidades 

quilombolas mineiras. Outras regiões, como o Triângulo/Alto Paranaíba, as regiões 

Central, Oeste, Sul e Campo das Vertentes apresentam registros pouco 

significativos de comunidades, apenas um total de 13,3%, de acordo com os dados 

do CEDEFES apontados na Tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1 - Localização das comunidades quilombadas segundo as regiões 
geográficas. Minas Gerais/2007 

Região Número % 

Campo das Vertentes 5 1,1 

Central Mineira 8 1,8 

Jequitinhonha  105 24,1 

Metropolitana Belo Horizonte 54 12,6 

Noroeste 15 3,4 

Norte de Minas 153 35,1 

Oeste de Minas 8 1,8 

Sul 8 1,8 

Triângulo/Alto Paranaíba 10 2,3 

Vale do Mucuri 19 4,4 

Vale do Rio Doce 29 6,7 

Zona da Mata 21 4,8 

Total 435 100 

Fonte: CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ELOY FERREIRA DA SILVA, 2007. 
. 

 

No traçado final sobre as comunidades quilombolas e suas localizações, 

apresentamos na Tabela 2, a seguir, a localização das comunidades mineiras, 

subdividindo-as em zona urbana e zona rural. 
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Tabela 2 - Localização das comunidades quilombolas de Minas Gerais 
subdivididas em zona urbana e zona rural. 

Localização Número % 

Rural 426 97,9 

Urbana 09 2,1 

Total 435 100,0 

Fonte: CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ELOY FERREIRA DA SILVA, 2007. 
 
 

Segundo Costa Filho a visibilidade das comunidades quilombolas no norte 

de Minas ampliou a partir do reconhecimento de duas comunidades identificadas, a 

do Brejo dos Crioulos e a de Gurutuba, conforme afirmativa do autor: 

 

O Centro de Documentação CEDEFES registrou, um total de 153 
comunidades, 15 das quais já reconhecidas pela Fundação Cultural 
Palmares – Ministério da Cultura até aquela data, predominantemente na 
região do rio Gorutuba e na região da Jaíba (2008: 237-290): Bebedouro 
(Manga-MG), Bom Jardim da Prata (São Francisco-MG), Brejão 
(Serranópolis de Minas-MG), Brejo São Caetano do Japoré (Manga-MG), 
Brejo dos Crioulos (São João da Ponte e Varzelândia-MG), Buriti do 
Meio (São Francisco-MG), Campos e Brutiá (Serranópolis de Minas-MG), 
Fazenda Brejo Grande (Indaiabira-MG), Fazenda Jenipapo (Santa Fé de 
Minas-MG), Gurutubanos (Porteirinha, Pai Pedro, Catuti, Janaúba, Jaíba, 
Monte Azul e Gameleiras-MG), Ilha da Ingazeira (Manga-MG), Justa e Justa 
II (Manga-MG), Lapinha (Matias Cardoso-MG), Laranjão (Glaucilândia-MG), 
Poções (Francisco Sá-MG), Puris-Calindó (Manga-MG), Quebra-Guiada 
(Januária-MG), Rio da Cruz (Serranópolis de Minas-MG), São Felix 
(Chapada Gaúcha-MG), São José do Barro Vermelho (Chapada Gaúcha-
MG), Sete Ladeiras (São João da Ponte-MG), Tamboril (Santo Antônio do 
Retiro-MG), Vão dos Buracos (Chapada Gaúcha-MG), Vargem das Salinas 
(Montezuma-MG), Vereda D‟Anta (Chapada Gaúcha-MG), Verreda Passam 
os Cavalos (Santo Antônio do Retiro-MG), Vila Pedra Preta (Manga-MG), 
etc. (COSTA FILHO, 2008, p. 245,  destaque nosso). 

 

Os negros descendentes de escravos das comunidades que são investigadas 

nesta pesquisa se comunicavam, e ainda se comunicam, a fim de manter-se 

informados sobre seus direitos, construindo, assim, um elo entre eles. E a teia de 

relações construídas pelos quilombolas chama a atenção. Nas trilhas percorridas até 

os centros urbanos, eles encontravam também outros agrupamentos de negros, 

sendo Gurutuba, Mocambinho, Campo Redondo e Contendas alguns dos diversos 

grupos negros com os quais os quilombolas de Brejo dos Crioulos (comunidade com 

mais de 200 anos) estabeleceram relações de troca.  

Estabelecido o contato entre os grupos, a manutenção de tradições culturais, 

como as festas de seus santos, tornaram-se motivo para os encontros e, muitas 
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vezes, para a união entre homens e mulheres. Para Costa (2006, p. 112), “como 

linhas ligando nós em uma rede”, as comunidades estabeleceram vínculos que lhes 

permitiram compor uma sociedade específica. De acordo com esse antropólogo, 

para a comunidade quilombola, “há duas dimensões de suas vidas que lhes 

permitem ultrapassar as práticas que os distanciam e os congregam em torno de 

uma prática comum”: manifestações festivas e a luta pela terra (COSTA, 1999, p. 

34). 

A primeira dimensão das manifestações festivas estruturadas com lógica 

própria dentro da religiosidade popular representa, dentro desta tese, um aspecto 

importante de investigação, visto que poderá evidenciar as marcas da presença 

(implícita ou explícita), ou a ausência, da cultura dos negros escravizados nos ritos 

religiosos e culturais.  

Além da importante contribuição do seu trabalho já relatado aqui, Costa 

(1999) também se destaca por apresentar a descrição da Festa de Bom Jesus em 

Araruba, com suas expressões e ações rituais enunciadas: rezas, função de cada 

membro do grupo na festa, levantamento de mastro, partilha da ceia e leilões. Em 

suma, o texto do autor não só apresenta a descrição de um povo, mas também 

chama atenção para as condições subumanas em que vivem, além de caracterizar 

um apelo às autoridades para que atentem às necessidades desse grupo e, 

principalmente, escreve alertando e conscientizando a comunidade sobre a 

relevância do espaço social que ocupa. 

A segunda dimensão, que trata da luta a partir das questões territoriais das 

terras que outrora pertenciam aos antepassados africanos e hoje pertencem aos 

grandes latifundiários, e revelada em momentos do cotidiano, é outro aspecto que 

nos auxilia na análise do discurso da fala dos membros desse grupo social. Essa 

dimensão fundamenta-se em seus sonhos de retomarem a terra que pertenceu aos 

antepassados, mas, devido à memória de violência, de dor e separações a que 

foram submetidos, alienam-se diante da possibilidade de recorrerem aos seus 

direitos, conforme determina o Artigo 68 do ADCT de 1988 (BRASIL, 1988). 

Passemos, agora, à descrição das comunidades selecionadas para esta 

pesquisa, apresentando, também, breves comentários sobre cada uma delas.  
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2.1 O Território de Brejo dos Crioulos  

 

[...] nóis aqui  somu todus morenu \ nóis nãu somu pretu, purque pretu era a 
cor du escravu \ ninguéim aqui foi escravu \ nóis somu todus livris, desdi 
antigamenti \ neim negru, purque negru é um desacato e a genti nãu 
concorda im ser chamadu negru \ pur que já sabi qui é negru, nãu é? \ i si 
tratar algum di negru é um desacatu \ nóis aqui nus tratãmu pur morenus \ 
nóis gostãmu di sê quilombola sim [...] assim qui nóis gostãmu di sê 
chamadu \ mais nóis num somu pretu i neim escravu, nóis somu morenu i 
assim gostãmu di sê chamadu [...]

7
 

 

O excerto-epígrafe desta subseção mereceu uma análise a que procedemos 

no capítulo cinco.  

O território quilombola de Brejo dos Crioulos está situado no Norte de Minas, 

e conforme os moradores mais antigos, seus primeiros habitantes surgiram no 

século XVIII. A comunidade quilombola Brejo dos Crioulos situa-se na divisa das 

cidades de São João da Ponte e Varzelândia, ao longo das encostas do ribeirão 

Arapuim, no sertão Norte do Gerais, a qual, atualmente, integra cerca de 460 

famílias. Costa nos esclarece que 

 

[...] a divisa dos municípios de São João da Ponte e Varzelândia, ao longo 
das encostas do ribeirão Arapuim, no sertão Norte do Gerais, situam-se as 
localidades de Araruba e Arapuim pelo lado Sul, ao Norte do território 
pontense e Cabaceiros, Caxambu, Conrado e Furado Seco pelo lado Norte, 
ao Sul do território varzelandense. (COSTA, 2006, p. 70). 

 

Segundo o CEDEFES, a comunidade está localizada na região da bacia do 

rio Verde Grande e compõe a rede de comunidades negras rurais no norte mineiro. 

Atualmente, a comunidade quilombola Brejo dos Crioulos está estruturada em 

diversos grupos locais: Araruba, Arapuim, Cabaceiros, Caxambu, Conrado, Serra 

D’água e Furado Seco (CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ELOY FERREIRA DA 

SILVA, 2008, p. 244). Nesta pesquisa, optamos por estudar a comunidade de 

Araruba e o acampamento Orion. 

Reportando a Costa (2006, p. 105), Barbosa, Coelho e Oliveira (2009) 

relatam a origem dessa comunidade, quando a remete ao período em que as terras 

do Vale do Rio Verde Grande eram ainda consideradas impróprias para a presença 

humana, dado o fato de que sua vegetação, além de dificultar o acesso, favorecia o 

surgimento de insetos causadores de várias doenças tropicais, como a malária, por 

                                                      
7
 Sujeito 1 da pesquisa. Comunidade Brejo dos Crioulos. 
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exemplo. Em função disso, a região ficou conhecida como Mata da Jaíba, termo que 

teria origem tupi e significaria “águas ruins” ou “fruta ruim”.  

Assim, por possuir terra ruim e insalubre, a referida comunidade não era 

procurada. A infraestrutura das localidades nas quais se encontram as comunidades 

que compõem esse território não é adequada, pois, apesar de elas poderem contar 

com a energia elétrica, não há água tratada, nem esgoto. As casas e os 

acampamentos que compõem o território são simples e os moradores vivem da 

agricultura familiar, criação de aves, de poucas cabeças de gado e da plantação de 

feijão e milho.  

Parte da cultura dos quilombolas da região se manifesta através dos 

festejos, das danças ao som do batuque de caixa. No que diz respeito à 

religiosidade, a maioria da população local é formada por católicos, mas há alguns 

evangélicos afiliados à Congregação Cristã do Brasil. Para se locomoverem dentro 

do território brejeiro, seus membros utilizam cavalos, carros de boi e bicicletas. O 

território de Brejo dos Crioulos já é reconhecido pela Fundação Palmares. 

(FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2000). 

Na década de 1990, esse território foi estudado pelo antropólogo João 

Batista de Almeida Costa em sua dissertação de Mestrado intitulada “Do tempo da 

fartura dos crioulos ao tempo de penúria dos morenos: a identidade através de um 

rito em Brejo dos Crioulos”. Trata-se de uma descrição dos membros da comunidade 

quilombola pertencente ao território de Brejo dos Crioulos, município de São João da 

Ponte, Norte de Minas Gerais, na qual o autor expõe questões históricas, sociais e 

culturais referentes a essa população. Segundo Costa (1999), para melhor 

compreender a trajetória desse grupo, é fundamental inseri-lo num contexto 

histórico-social em que grupos sociais e econômicos buscam estabelecer formas de 

controle sobre o território que historicamente ocupam. Em Moura (1993), há 

referência à comunidade remanescente de Brejo de Crioulos como uma das mais 

antigas e cuja formação data de mais ou menos 200 anos. 

A escolha por este lugar remonta o período em que as terras do Vale do rio 

Verde Grande eram ainda consideradas impróprias para a presença humana, devido 

a sua insalubridade e ao fato de que a mata daquela região era de difícil acesso, o 

que afastava o homem branco daquele lugar. Outra razão, e desta vez positiva, para 

a fuga de negros para este local é o pelo fato de ele ter sido abundante em caça e 

pesca (mata fechada com abundância de água).  Há, ainda, segundo Costa (1999), 
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duas visões sobre a ocupação dessas terras próximas ao rio Arapuim: 

 

a) a visão das oligarquias locais explica que a população existente foi  

constituída por escravos em razão de serem imunes à malária; logo, os 

proprietários de terras deles se utilizaram para dar início ao afazendamento 

de terras que possuíam na região; 

 

b)  a visão das comunidades negras explica que a população existente é 

constituída de antepassados de escravos fugitivos oriundos de outras áreas 

de Minas Gerais e de terras baianas que nessa região se fixaram.  

Brejo dos Crioulos resgatou um pouco o modo de vida de seus antepassados 

(práticas que perpassam séculos), porém, criaram-se novas relações sociais e 

econômicas em função de determinadas circunstâncias e períodos vividos. Costa 

(1999) descreve as transformações pelas quais a comunidade passou em três fases: 

tempo da fartura, tempo dos fazendeiros e tempo da penúria. Segundo esse 

estudioso, aproximadamente nos anos 1940, os negros descendentes de ex-

escravos fugitivos conviviam com os índios nessa região e derrubavam a mata para 

construir suas casas e cultivar a terra. O excedente da produção era comercializado 

com alguns fazendeiros.  

Porém, por volta de 1956, homens chegam a Brejo dos Crioulos e devastam a 

mata que a escondia. As terras vão sendo afazendadas por membros das principais 

famílias de cidades da região, com o auxílio de jagunços armados que forçavam a 

retirada de famílias inteiras da área brejeira. Conforme relatos dos quilombolas, na 

ocasião da expulsão dos quilombolas e da perda de terras, quando o tempo dos 

fazendeiros se impôs, instaurou-se o tempo da penúria para os membros dessa 

comunidade quilombola, ou seja, o tempo das dificuldades de manutenção, o tempo 

da fome, que se prolongam até hoje. 

Passemos, agora, à descrição do território de Poções, especificamente das 

comunidades de Poções de Baixo e Poções de Cima. 
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2.2 O Território de Poções 

 

Escolhida como um dos focos desta investigação, o Território de Poções, 

reiteramos, está localizado no município de Francisco Sá, no norte de Minas Gerais, 

no distrito de Cana Brava. Ele possui aproximadamente 2000 habitantes (CENTRO 

DE DOCUMENTAÇÃO ELOY FERREIRA DA SILVA, 2008, p. 271) e faz parte do 

campo negro do Norte de Minas Gerais. 

O município de Francisco Sá destaca-se na produção agrícola por ser um 

grande produtor de alho, sendo conhecido como a capital nacional do alho, e, na 

pecuária, como o maior produtor de leite da região e uma das vinte cidades de maior 

rebanho de gado bovino no Estado de Minas Gerais. Nos dias atuais, Francisco Sá 

possui um território quilombola rural certificado em 7/6/2006, denominado 

comunidade quilombola de Poções que está localizada a 34 km do centro urbano do 

município.  

Descrevemos, a seguir, características do território de Poções, 

especificamente, as comunidades de Poções de Cima e Poções de Baixo situadas 

no município de Francisco Sá. Este município está localizado a 487 km de Belo 

Horizonte. O território pertence à região do Norte de Minas e faz limites territoriais 

com os municípios de Capitão Enéias, Grão Mogol, Juramento, Riacho dos 

Machados, Janaúba e Montes Claros e possui uma população estimada em 25.000 

habitantes, segundo o censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).  

A comunidade é constituída por negros vindos da Bahia e por brancos que 

moravam na Fazenda Brejo Luís, do distrito de Santo Antônio do Gurutuba, região 

diamantífera do município de Grão Mogol (GONÇALVES, 2007, p. 63). Segundo 

contam os habitantes de Poções, sua história e seu nascimento estão associados ao 

grande nome do baiano e precursor Josino Ferreira de Brito, que veio da região do 

Recôncavo Baiano e edificou o quilombo. Além disso, um dos seus filhos, Pedro 

Guida Ferreira, apelidado Pedro Ju, lutou para combater a escassez de água 

naquela região, onde foi construída a barragem que recebeu seu nome (apelido) em 

homenagem à sua luta pela construção desse represamento, minimizando, assim, o 

problema da escassez de água no local. Esses feitos tornaram a família Ferreira de 

Brito, nos dias atuais, a mais reconhecida dentro da comunidade quilombola de 
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Poções. 

Atualmente, a comunidade organiza-se por meio dos seus moradores, que 

atuam na Associação dos Quilombolas de Poções, e busca recontar e ressignificar 

sua história e sua identidade.  Essa população, antes de se tornar uma comunidade 

quilombola, foi beneficiada com a construção de dezenas de casas de alvenaria para 

deter o avanço da doença de Chagas. Como comunidade quilombola reconhecida, 

assim como as demais comunidades quilombolas, passou a receber outros 

benefícios, tais como energia elétrica (a maioria dos moradores) e escola, até o 5º 

ano (antiga 4ª série). Para continuar seus estudos, crianças e jovens, cursam do 6º 

ao 9º ano no Povoado de São Geraldo e o ensino médio no povoado de Cana Brava. 

No que diz respeito às condições de moradia, podemos afirmar que elas  

são muito precárias, o índice de escolaridade dos quilombolas é baixo, sendo a 

maioria constituída de analfabetos; também, não existe assistência à saúde. O meio 

de transporte utilizado são os animais (cavalo), carro de boi e carroça. A 

comunidade dispõe de energia elétrica, telefone público, escola de ensino 

fundamental até a oitava série e duas associações que os representam. No tocante 

à agricultura, os quilombolas de Poções cultivam em terras emprestadas ou 

arrendadas ou em seus quintais; plantam milho, feijão e mandioca. Outra forma de 

subsistência é a criação de suínos, aves e de poucas cabeças de gado.  

Os membros da comunidade buscam manter sua cultura e seus costumes, 

têm seus festejos, como a festa do Senhor Bom Jesus, pois, são em sua maioria 

católicos. Entre esses festejos e rituais, celebram as folias de reis, festas dos santos 

da igreja, fazem novenas e trezenas festejadas ao som do batuque – instrumento de 

percussão tipicamente africano –, o qual embala as danças sempre em pares. Como 

esse território é constituído por vários grupos locais bem distanciados um do outro, 

restringimo-nos aos informantes de Poções de Cima e Poções de Baixo. 

Em 2007, a comunidade foi estudada pelo antropólogo Flávio José Gonçalves 

que abordou, em sua pesquisa (Negros de Poções: Feitiços e outros caxangas em 

seus processos sociais: Historicidade, identidade e territorialidade em Brejo das 

Almas-MG), a questão da territorialidade dos negros de Poções, bem como sua 

história, suas crenças e seus ancestrais. O trabalho aponta a constituição dessa 

comunidade a partir do acesso à informação sobre os direitos constitucionais.  

Gonçalves (2007) discute e descreve, ainda, o processo de ocupação e 

territorialização na memória local, destacando a figura do negro Lucas, vindo do 
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Recôncavo Baiano. Ao discutir sobre o processo de ocupação, Gonçalves afirma 

que a presença de negros na região se deu antes da chegada dos brancos, fazendo 

uma incursão nos escritos dos historiadores memorialistas. O autor mostra, também, 

as tramas relacionais internas e suas dinâmicas de territorialidades. Em suas 

palavras, as territorialidades “se fundamentam nas estratégias de reprodução 

familiar e social, alicerçadas na reciprocidade que reforçam os laços familiares e 

seus vínculos de vizinhança” (GONÇALVES, 2007, p. 80).  

Por fim, Gonçalves (2007) discute os processos sociais que constituem a 

comunidade, dando destaque aos caxangás da Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF) para a construção da barragem 

de Pedro Ju, em cujas águas está enterrado o povoado original, com seus 

assentamentos, o cemitério de seus ancestrais, a capela, o cruzeiro do Sul e os 

locais de produção material.  

No que diz respeito às manifestações culturais, Gonçalves (2007) narra a 

Festa de Poções, uma ocasião de efervescência que reúne coisas e elementos 

contrários. A religiosidade e a sacralidade estão destacadas na devoção ao Senhor 

Bom Jesus e as práticas lúdicas afirmam e reafirmam a identidade étnica de um 

grupo remanescente de quilombos do Campo Negro da Jaiba.  

A estrutura organizacional dos membros da comunidade se deu a partir de 

três entidades sociais de representação e de produções locais. São associações que 

desempenham um papel fundamental para a viabilização do desenvolvimento local e 

objetivam implantar uma economia coletiva e solidária. A primeira entidade criada foi 

a Associação Estrela D’Oriente constituída por quase 100 famílias. A partir de 2004, 

devido aos benefícios sociais advindos da Visão Mundial, da Articulação do 

Semiárido Brasileiro (ASA) e do Programa Fome Zero do governo federal, o número 

de membros ampliou. Todos os sócios são moradores, lavradores, trabalhadores e 

pequenos proprietários rurais da comunidade local. 

No tocante aos aspectos econômicos, a associação desenvolve várias 

atividades. Promove a implantação da produção coletiva que surge com a plantação 

das hortas comunitárias que produzem alho e hortaliças como couve, repolho, 

espinafre, cheiro verde, cenoura, rabanetes, beterraba, quiabo, abóbora verde e cujo 

objetivo é suprir as necessidades da comunidade, principalmente, as pessoas 

desprovidas de recursos financeiros e os aposentados, que não recebem outros 

benefícios públicos. A lavoura e as hortas comunitárias foram viabilizadas com a 
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assistência da Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural do Estado de Minas 

Gerais (EMATER-MG) e com recursos da Visão Mundial. 

A segunda entidade é a Associação das Mulheres da Comunidade Negra de 

Poções da qual todas as mulheres da comunidade são sócias. A associação está 

empenhada em um trabalho cooperativo entre as sócias para a confecção de 

artesanato em palha de milho, capim e taboa, produzindo bolsas, esteiras, tapetes, 

redes de dormir e de descanso, sacolas e vasos ornamentais e pequenos bordados.  

A terceira entidade é a Associação Quilombola de Poções, fundada em 2005 

e constituída a partir do conhecimento dos direitos constitucionais para as 

comunidades rurais negras em suas especificidades como quilombolas. Essa 

entidade, segundo Gonçalves objetiva gerar “possibilidades do desenvolvimento 

local e de uma economia solidária a partir da preservação da identidade cultural 

negra”. (GONÇALVES, 2007, p. 104). Dessa forma, visa também a ampliar o acesso 

da população negra à produção, extensão rural, ao crédito e às universidades. Além 

disso, incentiva seus membros a lutarem pelo acesso aos benefícios do direito 

constitucional acerca do território negro, hoje expropriado, e o acesso às políticas 

públicas específicas para as comunidades quilombolas, dado o seu caráter étnico. A 

trajetória da comunidade de Poções é diferenciada da trajetória da comunidade de 

Brejo dos Crioulos, uma vez que teve toda sua estrutura alterada devido à 

construção da barragem, que buscava, na verdade, diminuir a miséria e suprir a falta 

de água decorrente da seca que castigou e ainda castiga o norte de Minas. 

No que diz respeito à cultura e aos costumes, a principal festa religiosa de 

Poções ocorre tradicionalmente nos dias 20 e 24 de julho e representa uma 

resistência local e, ao mesmo tempo, uma forma de manutenção da identidade 

étnica. A festa de Senhor Bom Jesus é tão importante para a população negra e 

circunvizinha que foi alçada à condição de evento no calendário municipal. Nela, as 

práticas sociais e as inter-relações regionais demonstram a tentativa de manutenção 

e afirmação identitária dos negros de Poções. A Festa de Poções, que ocorre em 

forma de quermesse com leilões, brincadeiras e comidas tradicionais, que são 

consumidas como regalo, é um momento único e tradicional no qual ocorre o 

encontro dos parentes (de dentro) e forasteiros (de fora). Todos dançam, cantam e 

tecem uma rede de significação cujas formas de manifestação são gestos, imagens, 

signos e sinais que envolvem o profano e o sagrado ancorados no catolicismo 

popular.  
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Após a descrição dos dois territórios selecionados e de suas características, 

no capítulo seguinte, abordamos o arcabouço teórico que norteia nossa pesquisa e 

embasa as análises dos discursos nas narrativas dos quilombolas membros das 

comunidades daqueles territórios. 
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3 DISCURSO E SUAS FORMAÇÕES: UM LUGAR DE COMPLEXIDADE 

 

[...] gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de 
contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento 
entre um léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de 
exemplos precisos, que, analisando os próprios discursos, vemos se 
desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as 
coisas, e destacar-se um conjunto de regras, próprias da prática discursiva 
(FOUCAULT, 1986a, p. 56) 

 

Em que pesem os inúmeros estudos e pesquisas já realizados, trilhar os 

caminhos da AD, sem dúvida, ainda é pisar o lugar do desconhecido, do novo, 

daquilo que, mesmo se constituindo por sentidos “já ditos” esses caminhos 

possibilitam-nos outros olhares, outros sentidos e novos dizeres. Lembrando, como 

nos ensina Foucault na epígrafe acima, que, ao analisarmos os discursos, os 

sentidos e significações, por mais estáveis que pareçam, deslizam, fogem ao 

controle, desfazem-se durante a prática discursiva. Tais assertivas encontram 

amparo no que o autor considera sobre o papel do sujeito na linguagem. Na 

perspectiva de Foucault, o sujeito não desempenha o papel de fonte geradora, ou de 

instância fundadora da linguagem, porque ele é uma função vazia, lugar a ser 

preenchido por indivíduos outros, quando formularem o enunciado atribuindo novos 

sentidos ao discurso. 

Foucault, então, rejeita qualquer concepção unificante do sujeito, já que seu 

discurso é atravessado por posições de subjetividades, pela interdiscursividade. 

Assim, o discurso redimensiona o papel do sujeito no processo de organização da 

linguagem, o que faculta a quebra dos laços a que se referiu o filósofo francês na 

epígrafe de abertura deste capítulo. 

Como mencionado anteriormente, a fundamentação teórica de nossa 

pesquisa ancorou-se na AD de linha francesa, entrelaçada aos conceitos de outros 

autores sobre a AD e aos estudos antropológicos. Quando nos propusemos a definir 

e identificar as FDs, memória discursiva e interdiscursividade, categorias 

selecionadas para analisarmos as narrativas dos quilombolas do sertão das Gerais, 

baseamo-nos nas ideias do filósofo francês Michel Pêcheux (1938-1983), autor de 

vários textos sobre língua e análise do discurso. Dada a sua influência sobre vários 

pensadores e linguistas, principalmente sobre Pêcheux, discorremos também alguns 

aspectos do pensamento de Foucault (1926-1984), como os que afloram da epígrafe 

que abre este capítulo, cujo discurso analisamos posteriormente. 
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Para tratar da categoria identidade, fundamentamo-nos nos trabalhos de 

Pollak (1989), Candau (2009), Hall (2000; 2001), Halbwachs (2004) e Haesbaert 

(1999). Esse suporte teórico orientou nossa busca e detecção de identidades que 

afloram dos discursos dos quilombolas e cujas construções ocorrem durante 

experiências vivenciadas, processos de formação e educação e o compartilhamento 

das culturas. 

Para tratarmos de discurso e FDs com base em Michel Pêcheux, precisamos 

retomar alguns aspectos da obra marcante de Michel Foucault. Vale dizer que nos 

referimos a esses autores sempre que tratarmos de discurso e das categorias 

selecionadas para a AD (FD, identidade, interdiscursividade e memória discursiva e 

coletiva).  

Foucault (1970) explica os discursos como sendo dispersão de entidades 

formadas por elementos não ligados por princípios de unidade alguma, cabendo à 

AD descrever essa dispersão e determinar algumas regras que rejam a formação 

dos discursos. A elas Foucault (1970) denomina “regras de formação”, que 

permitiriam a determinação dos elementos que compõem o discurso e que, segundo 

o filósofo, seriam os:  

 

a) objetos que ocorrem num “espaço comum” discursivo; 

b)  diferentes tipos de enunciação que perpassam o discurso; 

c)  conceitos que surgem e se transformam em um campo discursivo, 

interligados por um sistema comum; 

d) temas e teorias representados pelo sistema de relações entre estratégias 

diferentes, capazes de influenciar uma FD, permitindo ou excluindo certos 

temas ou teorias. 

 

Uma “FD”, no dizer de Brandão (1994), apresenta-se sempre como um 

sistema de relações entre objetos, tipos enunciativos, conceitos e estratégias. São 

os elementos desse sistema que caracterizam a “FD” em sua particularidade e que 

propiciam a passagem da dispersão para a regularidade, a qual é atingida pela 

análise dos enunciados que constituem a FD.   

Foucault afirma que “um discurso é um conjunto de enunciados que tem 

seus princípios de regularidade em uma mesma formação discursiva”. (FOUCAULT 

apud SARGENTINI; NAVARRO-BARBOSA, 2004, p. 158).  Assim sendo, a análise 
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de uma FD consiste na descrição dos enunciados que a compõem. O conceito de 

Foucault sobre enunciado contrapõe-se à noção tradicional de proposição e de 

frase, e o filósofo o entende como uma unidade elementar/básica que forma um 

discurso. O estudioso francês aponta, ainda, quatro elementos que constituem um 

enunciado: 

 

a)  a referência a algo que identificamos; a relação do enunciado com seu 

correlato, o “referencial”; aquilo que o enunciado anuncia, por sua função de 

existência, “relaciona as unidades de signos que podem ser proposições ou 

frases com um domínio ou campo de objetos” (FOUCAULT apud 

SARGENTINI; NAVARRO-BARBOSA, 2004, p. 168), favorecendo seu 

aparecimento com conteúdos concretos no tempo e no espaço. 

b)  a relação do enunciado com seu sujeito, isto é, o fato de haver um sujeito, 

alguém que pode efetivamente afirmar aquele enunciado. 

 

Foucault opõe-se a uma concepção idealogista do sujeito segundo a qual 

este sujeito é interpretado como fundador do pensamento e do objeto pensado e, 

por isto, vê a história como um processo sem ruptura, no qual elementos são 

continuamente introduzidos, no tempo concebido como totalização. É nesse sentido 

que Foucault critica a concepção do sujeito enquanto instaurador da linguagem. 

(SARGENTINI; NAVARRO-BARBOSA, 2004) 

Concebido como um campo de regularidades, nas quais diversas posições 

de subjetividades (interdiscursividade) podem manifestar-se, o discurso 

redimensiona o papel do sujeito no processo de organização da linguagem, 

eliminando o sujeito como fonte geradora de significações. A seguir, o penúltimo 

elemento que constitui um enunciado, segundo Foucault: 

 

c) O fato de o enunciado não existir isolado, mas sempre em correlação e 

associação com outros do mesmo discurso, no caso deste estudo, o discurso 

político dos quilombolas, ou de outros discursos (por exemplo, o religioso, o 

jornalístico e o do humor). Este terceiro elemento refere-se, ainda, a um 

domínio, isto é, à existência de um “campo adjacente” ou “espaço colateral”, 

associado ao enunciado, integrando-o a um conjunto de enunciados, vez que 

esse inexiste isoladamente. 
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Todo enunciado se encontra assim especificado: não existe enunciado em 

geral, ou livre, neutro e independente, mas, sempre como parte de uma série ou de 

um conjunto, desempenhando um papel no meio dos outros, apoiando-se neles, 

mas se distinguindo deles: ele se integra a um jogo enunciativo. (FOUCAULT apud 

SARGENTINI; NAVARRO-BARBOSA, 2004, p. 124). Por fim, o último elemento: 

 

d)  A materialidade do enunciado, as formas concretas com que ele aparece, 

nas enunciações que aparecem nas falas dos quilombolas, nas mais 

diferentes situações e em diferentes épocas. Este quarto elemento é, então, 

aquele que faz o enunciado emergir como objeto: sua condição material.  

 

Caracterizando essa materialidade, Foucault estabelece uma distinção entre 

enunciado e enunciação. O enunciado ocorre toda vez que alguém emite um 

conjunto de signos e a enunciação é instância marcada pela singularidade, pois 

jamais se repete, ao contrário do enunciado, que pode ser repetido (FOUCAULT 

apud SARGENTINI; NAVARRO-BARBOSA, 2004). 

Benveniste (1989, 1995) aborda a Instância de Enunciação que pode ser 

considerada um modelo de organização dialógica, o qual especifica o processo de 

construção das relações entre enunciador/enunciatário, situados em um 

determinado tempo e espaço discursivos, como fatores constituintes da referência 

discursiva, das redes referenciais discursivas. Esse modelo, que deve ser 

considerado sempre que nos referirmos a termos como linguagem, enunciação e 

discurso, é denominado por Benveniste Aparelho Formal da Enunciação. 

É com este entendimento que, em nossas análises, abordamos as 

categorias identidade e interdiscursividade nos relatos dos quilombolas. 

Esclarecemos que, no que tange às redes sociais, dada a sua multiplicidade e 

fluidez no discurso, nem sempre é viável apontar ou nomear as referências, ou os 

referentes. 

Quanto à noção de discurso, o pensamento de Foucault (1970) é fecundo, 

pois, coloca diretrizes para uma análise do discurso, porém, verificar como o 

discurso se concretiza é tarefa que ele deixa aos linguistas. A partir dessa ressalva, 

é importante resumir as contribuições de Foucault para o estudo da linguagem, 

como abordadas por Brandão: 
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a) a concepção do discurso como prática que provém da formação dos 
saberes e a necessidade, sobre a qual insiste obsessivamente, de sua 
articulação com as outras práticas não-discursivas; 
b) o conceito de “formação discursiva”, cujos elementos constitutivos são 
regidos por determinadas “regras de formação”; 
c) dentre esses elementos constitutivos de uma formação discursiva, 
ressalta-se a distinção entre enunciação (que em diferentes formas de jogos 
enunciativos singulariza o discurso) e o enunciado, que passa a funcionar 
como unidade linguística básica, abandonando-se, dessa forma, a noção de 
sentença ou frase gramatical com essa função; 
d) a concepção de discurso como jogo estratégico e polêmico: o discurso 
não deverá ser mais analisado simplesmente sob seu aspecto linguístico, 
mas como jogo estratégico de ação e de reação, de pergunta e resposta, de 
dominação e de esquiva e também de luta (FOUCAULT apud BRANDÃO, 
2004, p. 6); 
e) o discurso é o espaço em que saber e poder se articulam, pois quem fala, 
fala de algum lugar, a partir de um direito reconhecido institucionalmente. 
Esse discurso, supostamente verdadeiro, que veicula saber (o saber 
institucional), é gerador de poder; 
f) a produção desse discurso gerador de poder é controlada, selecionada, 
organizada e redistribuída por certos procedimentos que têm por função 
eliminar toda e qualquer ameaça à permanência desse poder. (BRANDÃO, 

1994, p. 37). 

 

Diante disso, podemos concluir que, para analisar os discursos, conforme a 

perspectiva foucaultiana, que seria também a pêcheuxtiana, é necessário, antes de 

tudo, recusar as explicações unívocas, as fáceis interpretações e, também, não 

buscar insistentemente o sentido último ou o sentido oculto das coisas – práticas 

muito comuns quando se fala em fazer o estudo de um “discurso”. Para Foucault 

(1970) é preciso ficar simplesmente no nível da existência das palavras, das coisas 

ditas. Isso significa que é necessário trabalhar arduamente com o próprio discurso, 

deixando-o aparecer na complexidade que lhe é peculiar. Nada há por “trás dos 

panos”, nem sob o chão que pisamos, afirma Foucault (1970). Há, sim, enunciados e 

relações que o próprio discurso põe em funcionamento. 

Em sua obra “Vigiar e punir”, Foucault (1986b) rompe com as concepções 

clássicas sobre poder e trata, especificamente, e a seu modo, do termo poder. 

Enfatiza que o poder não se localiza apenas em uma instituição ou em um Estado, 

porque isso o inviabiliza, impede a "tomada de poder" como proposta pelos 

marxistas. O poder não é algo que se cede a um ditador, rei ou presidente 

(concepção contratual jurídico-política), ou a outrem, mas, algo que envolve relações 

de forças. E, sendo uma relação de forças, o poder está em toda parte já que 

relações de poder atravessam o indivíduo, que não pode ser considerado 

independente delas.  
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Finalmente, para Foucault (1986b), o poder não somente reprime, mas 

também produz efeitos de verdade e saber, constituindo verdades, práticas e 

subjetividades. Ele estudou o poder disciplinar e o biopoder, mas para isso, ao invés 

de uma análise histórica, realizou uma genealogia, um estudo histórico que não 

buscou uma origem única e causal, mas que se baseou no estudo das 

multiplicidades e das lutas. Foucault criou, assim, novos campos no estudo da 

história e da epistemologia. 

Então, analisar o discurso, nessa perspectiva, é dar conta de todas essas 

especificidades, apreender o discurso como acontecimento, como evento que 

irrompe num certo tempo e lugar, considerando-o como efeito de relações históricas, 

práticas concretas que estão vivas nos enunciados. Isso implica analisar as falas 

procurando explorá-las em seu contexto, na medida em que elas são uma produção 

sócio-histórica, política, na medida em que são falas também construídas, na 

medida em que a linguagem também é constituída de práticas. Nesse tipo de 

análise, vale lembrar sempre que o que permite situar um emaranhado de 

enunciados numa certa organização é justamente o fato de eles pertencerem a certa 

FD.   

Michel Pêcheux (1997b), considerado uma das figuras mais importantes da 

AD de linha francesa, teoriza como a linguagem se materializa na ideologia e como 

esta se manifesta na linguagem. Para ele, discurso é efeito de sentidos, um lugar 

particular em que essa relação ocorre. Pêcheux propõe que se crie um "novo campo 

de investigação" que tenha como objeto de estudo o discurso que, "diferente de 

enunciado e diferente de texto", "opera a articulação entre o linguístico e o histórico” 

(PÊCHEUX apud GREGOLIN, 2003, p. 23). Pela análise do funcionamento 

discursivo, Pêcheux (1997a) busca demonstrar os mecanismos da determinação 

histórica dos processos de significação. 

Na apresentação da obra “A inquietação do discurso: (re)ler Michel Pêcheux 

hoje”, Maldidier (2003) descreve o percurso de Pêcheux, dividido em três momentos: 

 

 

a) o momento das grandes construções, no qual Pêcheux toma como base os 

postulados althusserianos; 

b) o momento em que elaborou todo um dispositivo teórico-analítico de análise 

automática do discurso que procura desconstruir as evidências de Les verités 
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de La Palice (1975)8 e, posteriormente, os estudos nos quais, com a crise do 

marxismo e com a cegueira e a surdez dos sociolinguistas marxistas, o 

filósofo francês revê seus posicionamentos e se propõe a “quebrar o estranho 

espelho da Análise do Discurso” e, 

c) o momento da “desconstrução domesticada”, quando Pêcheux, ao se 

aproximar de Foucault e de Jacques Lacan, busca precisar os limites entre 

descrição e interpretação, vendo o discurso tal qual Maldidier, citada por 

Gregolin (2003). 

 

Pêcheux apoia-se em Saussure, porém criticamente, para construir seu 

conceito de discurso, reconhecendo nele o pensador primeiro da Linguística 

Moderna, pois Saussure atribui à língua, concebida como um sistema, o estatuto de 

objeto dos estudos linguísticos, excluindo desse campo a fala. A língua se opõe à 

fala, de acordo com Saussure, sendo a primeira sistêmica e objetiva e a segunda 

concreta, ambas subjetivas, já que variáveis, de acordo com cada falante. 

 O deslocamento conceitual introduzido por Saussure, afirma Pêcheux, 

consiste em separar a homogeneidade cúmplice entre a prática e a teoria da 

linguagem, pois, pensada como um sistema, a língua “deixa de ser compreendida 

como tendo a função de exprimir sentido; ela torna-se um objeto do qual uma ciência 

pode descrever o funcionamento” (PÊCHEUX, 1997a, p. 62). 

 Pêcheux pondera que a oposição língua e fala não pode se incumbir da 

problemática do discurso. No entanto, para resolver a questão, ele não procura diluir 

essa oposição, mas provoca reflexão sobre a fala, polo da oposição menos 

desenvolvido por Saussure (CARDOSO, 1999). Pêcheux posiciona o discurso “entre 

a linguagem (vista a partir da linguística, do conceito saussuriano de langue) e a 

ideologia” (PÊCHEUX apud HENRY, 1997 a, p. 35). 

 Pêcheux (1997b) elaborou um quadro epistemológico para a AD, 

desenvolvido como uma crítica marxista sobre a concepção foucaultiana do 

discurso, considerada do ponto de vista da categoria da contradição, e concluiu 

sobre a necessidade “de uma apropriação do que o trabalho de Foucault contém de 

                                                      

8
PÊCHEUX, Michel. Les verités de la palice: linguistique, semantique, philosophie. Paris: François 

Maspero, 1975.  Essa obra foi publicada no Brasil, em 1988, e traduzida por Eni Orlandi  et al. sob o 
título “Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio”, em que Pêcheux trata a ideologia 
como elemento fundante do discurso. 
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materialista”. Por sua vez, Pêcheux e Fuchs, visando a articular a concepção de 

discurso de Foucault e uma teoria materialista do discurso, criaram um quadro geral 

da AD que engloba três áreas do conhecimento: 

 

a) o materialismo histórico - teoria das formações sociais e suas transformações, 

aí compreendida também a teoria das ideologias; 

b) a linguística - teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de 

enunciação ao mesmo tempo; 

c) a teoria do discurso - teoria da determinação histórica dos processos 

semânticos. (PÊCHEUX; FUCHS apud PÊCHEUX, 1997a). 

 

Lembramos que essas três áreas do conhecimento – cujos conceitos básicos 

são os de formação social, linguagem e discurso  que estão de certa forma 

atravessadas pela referência a uma teoria da subjetividade, de natureza 

psicanalítica, natureza esta da qual não tratamos nesta investigação. 

 Segundo Brandão (2004), partindo de um duplo ponto de vista, Pêcheux 

elabora as bases para uma teoria materialista do discurso: a semântica, um nível da 

língua tanto quanto a fonologia, a gramática (sintaxe), e “constitui, na verdade, para 

a linguística o ponto nodal das contradições que atravessam e organizam essa 

disciplina sob a forma de tendência, direções de pesquisa, escolas linguísticas etc”. 

(PÊCHEUX, 1975, p. 17). É justamente neste “ponto nodal”, representado pela 

semântica, que a linguística se sintoniza com a filosofia e com a ciência das 

formações sociais ou o materialismo histórico. 

Defendida por Pêcheux (1975), a noção de processo discursivo-ideológico 

pressupõe que sua preocupação é inscrever o processo discursivo em uma relação 

ideológica de classes, pois reconhece que, se a língua é indiferente à divisão de 

classes sociais e suas lutas, elas não o são em relação à língua, de acordo com o 

campo de seus antagonismos. Assim colocada, a língua constitui a condição de 

possibilidade do discurso, por ser uma espécie de invariante pressuposta por todas 

as condições de produção possíveis, em um determinado momento histórico. Por 

outro lado, os processos discursivos constituem a fonte da produção dos efeitos de 

sentido no discurso e a língua é o lugar em que se materializam os efeitos de 

sentido. 
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 Então, podemos concluir que Pêcheux propõe uma consideração formal dos 

processos discursivos, tanto no interior dos discursos, quanto entre um discurso e 

outro, e menos uma consideração substantiva de ideologias particulares e FDs, 

dentro de uma forma concreta estabelecida. Nessa linha de raciocínio, uma FD pode 

ser compreendida como um jogo de princípios reguladores que constituem a base 

de discursos efetivos, mas que permanecem separados deles.  

Dessa maneira, palavras, expressões e proposições adquirem seus 

significados a partir de determinadas formações sócio-histórico-discursivas dentro 

das quais são produzidas, e nas quais o sentido se torna um efeito sobre um sujeito 

ativo, e não uma propriedade estável. Pêcheux assim enfatiza o ponto resultante 

que produziu a emergência dessa “matriz de sentido”: indivíduos são interpelados 

“como sujeitos falantes (como sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas 

nas quais representam dentro da linguagem as formações discursivas ideológicas 

que os correspondem” (PÊCHEUX, 1975, p. 111). 

Tal concepção leva Pêcheux (1975) a concluir que o sujeito é “suscetível de 

esquecer”, ou seja, esse sujeito interpreta mal ou absorve a “causa” ou 

determinação de seu discurso e, ao contrário, pensa ser seu criador, fonte e origem 

do sentido. A interligação entre elementos de uma ou outra FD oposta é 

especificada como o efeito das imposições das lutas hegemônicas que perpassam o 

campo social. 

 As Ciências Humanas e Sociais, nas últimas décadas, têm enfrentado, e se 

guiado, por um grande desafio teórico: construir um sistema capaz de articular 

conceitualmente os planos do ator/sujeito e da estrutura social. Articular esses 

planos sempre foi a meta da teoria social, mas, hoje, as respostas unilaterais, que 

privilegiam um plano em detrimento do outro, passaram a sofrer críticas da 

comunidade científica internacional. Cada vez mais, procura-se entender o elo, a 

mediação entre o plano do sujeito, com suas intenções, preferências e estratégias 

mais ou menos conscientes, e o plano das estruturas sociais, das coletividades, da 

conjuntura externa, do mundo externo. 

 

3.1 Análise do discurso e identidade 

 

Considerados os conteúdos abordados sobre algumas das ideias e obras de 

Foucault e Pêcheux nas subseções anteriores, nesta subseção abordamos 
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identidade, uma das categorias escolhidas para procedermos à análise dos 

discursos dos quilombolas. As ideias desses dois filósofos são retomadas sempre 

que delas necessitamos para tratar das categorias selecionadas para este trabalho. 

O ponto de partida para o reconhecimento da AD como disciplina 

interdisciplinar se deu em meados dos anos 1960, como mencionado anteriormente, 

com os trabalhos de Pêcheux, enfatizando as áreas da Linguística, Materialismo 

Histórico e Teoria do Discurso, sendo essas três teorias marcadas e atravessadas 

por uma outra, a da subjetividade, da psicanálise lacaniana. 

Com base na releitura do Curso de Linguística Geral  de Saussure, Pêcheux 

(1997a), como mencionado, propõe o discurso como um novo objeto a ser 

pesquisado.  Para Pêcheux a AD é uma teoria da linguagem não subjetiva que tem 

como foco o sujeito do inconsciente interpelado pela ideologia, sendo essa 

interpelação absorvida e herdada de sua referência central, o filósofo Louis 

Althusser.  

Sabemos que a proposta inicial da AD era descrever as articulações e 

materialidades dos enunciados, os sujeitos do discurso, suas formações e práticas 

discursivas, sua inscrição ideológico-histórica. Dessa forma, Pêcheux (1997a) 

propôs uma “mudança de terreno” dentro da nova disciplina. No entanto, manteve 

dois conceitos importantes da teoria da linguística constantes do Curso de 

Linguística Geral: a língua como sistema e a instituição social.  

Conceituar língua na posição da AD, reiteramos, é dizer que ela é vista em 

sua condição de materialidade, como uma das características essenciais que 

compõe o tecido discursivo, sendo tal materialidade um sistema aberto e 

heterogêneo. Por sua vez, o discurso como objeto da AD é concebido como palavra 

em movimento, efeitos de sentidos entre os interlocutores, objeto histórico e 

ideológico que se produz sócio-historicamente (como tudo mais), por meio de uma 

materialidade específica, a língua, a qual é sempre entendida como prática social. O 

discurso é, portanto, prática de linguagem, sendo concebido como prática cotidiana, 

natural, do homem na sociedade.  

A partir da constituição do conceito de discurso que se institui da e na 

inscrição ideológica, entendemos o porquê do deslocamento do objeto saussuriano 

e, principalmente, do uso das ideias de Saussure. Na perspectiva da AD, o discurso 

não é a língua, vez que ele se constitui dos efeitos de sentido da junção do sujeito, 

da língua e da história. Reportando a uma das definições de Foucault,  discurso se 
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define como “enunciados que derivam de uma mesma formação discursiva”. 

(FOUCAULT, 1969, p. 43). 

Relembramos a importância do conceito de FD já abordado brevemente 

neste texto, pois, a partir dela, procedemos à análise dos excertos dos dados 

coletados nas falas dos informantes das comunidades quilombolas, buscando 

evidenciar que FDs compõem os discursos por eles proferidos. Afinal, conforme 

Foucault,  o discurso tem a “regularidade de uma prática que deve ser apreendida 

de um sistema de formação”. (FOUCAULT, 1969, p. 42). 

Nessa mesma obra, Foucault argumenta sobre práticas discursivas e as 

define como um  

 

conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e 
no espaço que definiram, em uma dada época e para uma determinada 
área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício 
de uma função enunciativa. (FOUCAULT, 1969, p. 43). 

 

E assim, as práticas discursivas determinam que nem sempre tudo pode ser 

dito, que aquilo que pode ser dito é regulado por uma ordem do discurso. Ou seja, 

não se pode absolutamente falar de algo num lugar e tempo quaisquer; há sempre 

que se submeter esse algo à ordem do discurso. A essa regularidade Foucault 

denomina de FD, a qual ele assim define: 

 

[...] no caso em que se puder descrever entre um certo número de 
enunciados semelhantes sistema de dispersão, e no caso em que os 
objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se 
puder definir sua regularidade (uma ordem, correlação, posições e 
funcionamentos, transformações) diremos, por convenção, que se trata de 
uma formação discursiva. (FOUCAULT, 1969, p. 43) 

 

Reiteramos que Pêcheux corroborou esse conceito de FD de Foucault 

(1969), reelaborou-o e apresentou-nos uma releitura linguisticamente constituída 

para a AD, a que ele definiu como   

 

[...] aquilo que numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma 
posição dada, numa conjuntura dada, determinada pelo estado de lutas de 
classes, determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de 
uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição de um 
programa etc. (PÊCHEUX, 2009, p. 147) 
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A partir dessa definição, entendemos que a FD refere-se ao que se permite 

dizer em determinado tempo e espaço social, ao que tem lugar e realização a 

partir de condições de produção específicas (que constituem a instância do 

discurso, o lugar de onde se fala, a imagem, o contexto etc), e historicamente 

definidas. É, na verdade, uma possibilidade de explicitar como cada enunciado 

tem seu lugar e sua razão. 

    No que diz respeito às condições de produção, elas serão tratadas, nesta 

pesquisa, sob os aspectos históricos, sociais e ideológicos constitutivos e 

fundantes dos discursos e das relações de seus sentidos, e que operam de 

acordo com certos fatores que enfatizamos. Nessa linha de pensamento, não há 

discurso que não se relacione com outros discursos. Exemplo disso é que, para 

Pêcheux  

 

[...] [o sentido] é determinado pelas posições sócio-ideológicas que estão 
em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões e 
proposições são produzidas (isto é, reproduzidas) [...] e mudam de sentido. 
Segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam [...], isto é, 
em referência às formações ideológicas nas quais essas posições se 
inscrevem. (PÊCHEUX, 2009, p. 160) 

 

Em outras palavras, os sentidos resultam das relações estabelecidas: um 

discurso aponta para outros que o sustentam, assim como também abre para 

dizeres futuros. Nessa perspectiva, destacamos a tese de Pêcheux, quando postula 

que “toda formação discursiva dissimula, pela transparência do sentido que nela se 

constitui, sua dependência com respeito ao todo complexo com dominante”. 

(PÊCHEUX, 2009, p. 162) A esse “todo complexo com dominante” Pêcheux  

denomina “interdiscurso” e desenvolve a tese de que também ele é submetido à lei 

da desigualdade, contradição, subordinação, que, como dissemos anteriormente, 

caracteriza uma formação ideológica, entendendo tal formação como “conjunto 

complexo de atitudes que não são nem individuais e nem universais”. (PÊCHEUX, 

2009, p. 161). 

O interdiscurso desempenha uma função fundamental para a AD, pois é 

através dele que se põem em movimento os dizeres que afetam e que fazem 

significar o sujeito em uma situação comunicativa.  Portanto, interdiscurso é um 

processo de reconfiguração incessante, no qual uma FD é levada a incorporar 

elementos pré-construídos (entendidos enquanto “aquilo que se fala antes”) 
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produzidos fora dela que, por sua vez, também constitui outros novos sentidos.  

Esses outros sentidos devem ser entendidos aqui como processo de 

interdiscursividade, ou seja, o atravessamento do discurso predominante por 

discursos outros. Saber que todo discurso é dialógico por natureza e que está em 

constante relação com outros discursos é o que faz com que um enunciado sempre 

suscite outro. Essa articulação entre os discursos nos remete à definição de FDs 

que, como já teorizado, é o que determina o que pode e o que deve ser dito pelo 

sujeito, a partir de suas formações ideológicas. 

A partir das relações de sentidos conceituadas anteriormente, observamos 

a tessitura dos discursos nas narrativas dos falantes das comunidades analisadas, 

levando em conta as condições de produção daquelas falas.  E, ainda, essas 

condições de produção implicam o material (a língua sujeita ao equívoco e à 

historicidade), o institucional (a formação social em sua ordem) e o mecanismo 

imaginário (a visualização das imagens dos sujeitos, assim como o objeto do 

discurso, dentro de uma conjuntura sócio-histórica).  

 Assim sendo, é nosso ponto de vista que dos discursos proferidos pelos 

quilombolas possam emergir sentidos que buscam evidenciar características em 

comum. Isto é, características de ser e de pertencer a uma comunidade 

estigmatizada e, a partir delas, construir e reconstruir identidades que, neste 

trabalho, chamamos de identidades flutuantes. Vale lembrar que a questão da 

identidade do sujeito é perpassada por representações sociais, ideológicas e 

culturais que são e que estão constituídas nas práticas discursivas, em relações 

estabelecidas dentro e fora da comunidade.  

 

3.1.1 Identidade 

 

O teórico social Hall (2006), em sua obra “Identidade cultural na pós-

modernidade”, propõe-se a discutir algumas questões relativas à identidade, 

apresentando-a, no entanto, como noção provisória e, portanto, mutável. A verdade, 

afirma Hall, é que não há unidade na comunidade sociológica sobre o tema. O 

conceito de identidade, que até hoje ainda se discute, segundo o autor, “é 

demasiadamente complexo, muito pouco compreendido na ciência social 

contemporânea para ser definitivamente posto a prova” (HALL, 2006, p. 8). Essa 

afirmativa é corroborada por outros autores  ao sustentar que a opacidade acerca do 
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tema possibilita surfar perspectivas e limites, elaborar conceitos diversos e 

(re)pensar o conceito de identidade sob vários prismas,  em razão da sua não 

fixidez. 

Grosso modo, identidade pode ser conceituada como aquilo que determina o 

que se é, por exemplo, através de uma sucessão contínua de predicações: ser 

branca, ser mulher, ser professora de português. Uma sequência de asserções, em 

tempo e espaço determinados, pode, porém, implicar um conjunto de parâmetros, 

não necessariamente integrados e às vezes contrapostos pelo apelo à negação, que 

reitera o anteriormente afirmado sobre a natureza diversa de identidade. É o caso, 

por exemplo, de enunciados como: não sou negra, sou branca; não sou homem, sou 

mulher, não sou professora de matemática, sou professora de português etc. 

Todavia, às vezes, somos uma coisa e outra coisa. Somos as várias posições 

identitárias que assumimos: professora, mulher, branca.  

A identidade também é construída na interdependência entre semelhança e 

diferença e vice-versa (SILVA, 2000). É interessante observar que da diferença que 

marca a identidade podem emergir conflitos e, como advoga Woodward (2000), há 

casos em que essas diferenças são entendidas por um dado grupo como mais 

importantes que as demais. Exemplo disso são as “diferenciações” das quais se 

originam o preconceito de “cor”, de origem, classe e demais atitudes 

discriminatórias, e os sujeitos são conclamados a ocupar essas identidades e o 

fazem. A concepção de que as identidades se constróem através das diferenças e 

não apartadas delas suscita questões sobre ser ela um ato de poder enquanto 

constituição social (LACLAU apud HALL, 2003, p. 110). 

Em muitas circunstâncias, uma identidade consegue se firmar em razão de 

antogonismos sociais que seus agentes enfrentam. A constituição de uma 

identidade, segundo Derrida está sempre baseada no ato de excluir algo, de 

estabelecer uma violenta hierarquia entre os dois polos resultantes - homem/mulher 

etc. Aquilo que é peculiar ao segundo termo é assim reduzido - em oposição à 

essencialidade do primeiro. Ocorre a mesma coisa com a relação negro/branco, na 

qual o termo branco é, obviamente, equivalente a ser humano. Os termos mulher e 

negro são, assim, marcas (isto é, termos marcados) em contraste com os termos 

não marcados homem e branco. (DERRIDA  apud HALL, 2003). 

Do discurso do texto de Lacau vêm à tona as armadilhas das relações duais 

do mundo, como homem-mulher, negro-branco, em um processo de exclusão e 
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inclusão dessas pessoas. Falamos de  marcas que remetem à essencialidade de 

um, mas não do outro e, portanto, em detrimento de um e não do outro, e nos 

colocam face a face com o poder. As identidades são assim constituídas e (retro) 

alimentadas em meio à dualidade, às relações de poder e de posicionamento de 

alguns sujeitos. (LACLAU apud HALL, 2003, p. 110). 

Ao assumirem determinadas identidades, as pessoas, geralmente, filiam-se 

ou a uma perspectiva essencialista ou a uma não essencialista. Enquanto aquela 

concebe identidade como elemento naturalizado, estanque e imutável, esta pensa a 

identidade como entidade mutável, cambiante. Nesta pesquisa, apartamo-nos do 

discurso essencialista e optamos pelo discurso não essencialista, o qual concebe a 

identidade como construção sócio-histórico-discursiva. Assim, os sentidos 

produzidos e expressos no discurso ressoam a partir dos lugares históricos de seu 

engendramento, dos interdiscursos que os atravessam. 

Questionar sobre o que são, o que deixaram de ser, o que virão a ser 

constitui-se num percurso de desafios, no que tange ao processo de construção da 

identidade para quaisquer grupos de sujeitos, incluindo, em particular, os nossos 

sujeitos de pesquisa, posto que, para eles, se coloca o desafio de se desconstruir a 

imagem estereotipada de um indivíduo selvagem, sem alma, inapto 

intelectualmente, a qual perdurou por mais de três séculos de história (HALL, 2000). 

Não se mesclam, aqui, essas definições do autor com a noção de FD? Afinal, 

quando o sujeito se define, se discursiviza, não está ele se posicionando num lugar 

de sentido do dizível, numa regionalização do dizer? Ancorados nesses 

questionamentos, optamos por estudar duas posições/identidades assumidas pelos 

sujeitos desta pesquisa: as de serem remanescentes de negros escravizados  e de 

serem quilombolas. 

De acordo com Hall, “o sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos” (HALL, 2006, p. 13) porque pensar em identidades requer tomá-las 

como ponto de encontro onde discursos e práticas discursivas se encontram, se 

entrecruzam e se conclamam, convocando o indivíduo a assumir um lugar enquanto 

sujeito sócio-histórico. Por isso, pensar a questão do quilombola implica refletir a 

relação desse indivíduo com o lugar onde ele vive, bem como com o lugar de sua 

comunidade quilombola no contexto histórico nacional, e por essa razão, em nosso 

trabalho, também discutimos a relação entre comunidade e identidade. 
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Em se tratando de uma comunidade quilombola, constatamos que a 

construção da identidade para a maioria dos sujeitos desta pesquisa, operou-se, 

primeiramente, mediante identificação com o lugar onde residem. Para alguns 

entrevistados, a comunidade configura-se como espaço de proteção, lugar de 

pertença e de posse (da terra). Assim, esses dois entendimentos nos conduziram a 

elaborar os elos entre comunidade (família, associação e sociedade) e identidade, 

descortinados nos relatos dos cidadãos das comunidades, alvo de nossa pesquisa. 

Desse modo, foram feitas anotações sobre sua formação pessoal e suas conexões 

com o passado, com o ser descendente de negros escravizados e as identidades 

articuladas a partir do contexto ser quilombola e ser afro-brasileiro. Acerca desta 

última identidade, algumas questões postam-se, tais como as estratégias para se 

lidar com o ser descendente de negros escravizados, expostos às mazelas das 

discriminações, e o preconceito dentro e fora da comunidade. Ambas as identidades 

constituem barreiras as serem ultrapassadas para propiciar uma identificação como 

quilombolas. 

A essa altura uma questão pode ser colocada: teria a identidade quilombola 

(descendentes de negros escravizados) sido uma conquista/escolha deles, ou teria 

sido veiculada, ensinada, inflada ou lançada por discursos ideológicos outros, como, 

por exemplo, os dos pesquisadores que transitaram pelas comunidades ou os dos 

membros das associações que criaram? 

Tudo isso encontra ecos nas desconfianças lançadas por Bauman “[...] As 

identidades flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e 

lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para 

defender as primeiras em relação às últimas”. (BAUMAN, 2005, p. 13). 

É por essas razões que afirmamos que as identidades são flutuantes, 

transitórias, flexíveis e desestruturam o que é fixo, pronto e determinado; são 

identidades caracterizadas pela chamada pós-modernidade e que, desse lugar, por 

ele não fazer sentido, não permite a solidificação das mesmas, no tocante às 

práticas sociais. Por isso, ainda, é que se afirma que a identidade jamais está 

pronta, acabada e perene, pois sua condição de existência coletiva é justamente o 

fato de ela ser “frágil”, inacabada, provisória, temporária.  

Quando pensamos em identidade enquanto movimento e construção que 

depende do contexto social e político e das condições de produções dos sujeitos, é 

possível dizer que há identidades que podem ressurgir e outras que podem ser 
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silenciadas. Pensar o processo de identidades dessa maneira permite considerar o 

conjunto das pessoas/sujeitos como um corpo social capaz de operar e construir sua 

cultura, modificando-a e transformando, de acordo com seus valores, ainda que, 

nesse processo de transformação da cultura e das identidades, eles ajam, muitas 

vezes, de modo inconsciente. 

Por entender o movimento dinâmico, mas ao mesmo tempo instável, da 

identidade, Haesbaert  ensina-nos que “determinadas identidades [...] manifestam-se 

em condições espaços-temporais em que o grupo está inserido”. (HAESBAERT, 

1999, p. 175). Assim, conforme Costa (1999), ao falar dos quilombolas do norte de 

Minas em níveis diferenciados de pertencimento social, é propício que eles 

desenvolvam e possuam identidades flutuantes situacionais, como membros de uma 

família extensa, de um tronco familiar, de uma coletividade que agrupa diversos 

troncos familiares e que afirmam seu pertencimento de acordo com o lugar estrutural 

em que se encontram.  

É sob essa perspectiva que retomamos Hall (2003) quando enfatiza a 

necessidade de se pensar o sujeito como “composto de várias identidades, algumas 

vezes contraditórias ou não resolvidas”. Vista sob esse ângulo, a identidade pode 

ser entendida como algo impossível de ser atingido em sua completude, mas como 

entidade que vive em processo constante de tensão e movimento e que se  

transforma, de acordo com as posições que os sujeitos ocupam durante o processo 

de  interação; é isto que  deixa a identidade em estado permanente de 

incompletude. 

Tal constatação permitiu-nos corroborar com Costa quando afirma existir, nos 

territórios estudados, não um grupo ou uma comunidade, mas uma rede de grupos 

negros a qual ele definiu como Sociedade Negra da Jaíba (COSTA, 2006, p. 112). 

Toda essa conjuntura justifica a análise, por vezes de cunho comparativo, a que 

procedemos nesta pesquisa entre o território de Brejo dos Crioulos e o território de 

Poções, sendo o laço que os une a identidade étnica, aquela que confere aos seus 

membros o sentimento de serem e pertencerem a um lugar, a um grupo específico e 

o de possuírem uma cultura e se pautarem por suas regras e normas próprias. “A 

identidade étnica implica cultura. Cultura faz parte da identidade étnica de um grupo, 

e tal identidade transcende os aspectos culturais deste, porque é influenciado” 

(POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998, p. 141). 
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Nas palavras desses mesmos autores, identidade étnica é uma forma de 

organização social, cujo sistema de categorização se fundamenta em uma origem 

suposta, traduzida nesta tese, e conforme retratada pelos próprios quilombolas, pela 

organização de  negros escravizados. 

A identidade étnica é utilizada como forma de união entre os membros das 

comunidades, bem como uma maneira de se estabelecerem limites para o grupo e 

de reforçar sua solidariedade. Essas ideias vão ao encontro do pensamento de Hall 

(2003) que concebe a identidade como um conjunto de representações culturais, 

construído em situações específicas, um “modo de construir sentidos que influencia 

e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos” 

(HALL, 2003, p. 50). 

Hall postula, ainda, que o “sujeito assume identidades diferentes em 

diferentes momentos, identidades que não são unificadas”. (HALL, 2001, p. 13). 

Assim, entendemos que a identidade é relacional, ou seja, mantém relação com o 

passado, o futuro e o presente, sendo construída individualmente ou coletivamente, 

por contradição, oposição, negociação, conflitos, semelhanças e diferenças, 

aspectos vivenciados pelos sujeitos que se constituem nesse processo, conforme 

afirma Silva  

 

[...] identidades como “simplesmente aquilo que se é”. Elas estabelecem-se 
principalmente por meio de diferenças [...] os conceitos - identidades e 
diferença - têm relação direta, são inseparáveis, além de serem social e 
culturalmente construídos por meio de atos de linguagem. (SILVA, 2000, p. 
74). 

 

É por isso que se diz que temos identidades construídas na diferença e não 

apenas na igualdade. Partindo dessa afirmação de Silva e cientes de que tais 

identidades são construídas na atividade discursiva, isto é, nas práticas linguageiras 

dos membros quilombolas, lidamos, também, com a categoria memória discursiva, 

entendida neste texto como “espaço de memória como condição de funcionamento 

discursivo”, que constitui um corpo histórico, ideológico, social e cultural (PÊCHEUX, 

1999, p. 52). 
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3.1.2 Memória discursiva 

 

A memória discursiva caracteriza-se por um processo não linear de 

recuperação e de produção de informações e, por isso mesmo, opera-se por faltas e 

por lacunas, sendo um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e 

contradiscursos. Os sentidos que constituem a memória são muitos, mas aparecem 

como literais, unívocos, representando o próprio efeito da memória discursiva.  

Pêcheux define memória discursiva como aquilo que 

 

[...] face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem estabelecer 
os “implícitos” (mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e 
relatados, discursos – transversos etc.), de que sua (re)leitura necessita: a 
condição do legível em relação ao próprio legível. (PÊCHEUX, 1999, p. 52) 

 

Afirma ele, ainda, que a memória não pode ser concebida na esfera plena 

constituída de sentidos homogêneos. Para Pêcheux, ela apresenta-se num espaço 

móvel, de divisões, disjunções, deslocamentos, retomadas e conflitos de 

regularização. 

    A memória discursiva, composta de elementos fragmentados e guardados 

no interior de cada grupo familiar, constitui-se aquilo que Borjas (1995, p. 15) definiu 

como “comunidade de memória”. Segundo Halbwachs, a memória discursiva 

constitui categoria de “memória coletiva”, que  “opera nos grupos humanos cujos 

indivíduos se conectam entre si e geram uma rede referencial, espacial e temporal, 

onde compartilham, como um todo, o repertório de experiências acumuladas, 

através de múltiplos meios” (HALBWACHS, 2004, p.40). 

A visão antropológica do conceito de memória conduz-nos a pensar sobre o 

lugar da memória individual e coletiva. Podemos afirmar, a partir dos conceitos de 

memória trabalhados por Halbwachs (2004), que existe uma memória individual, 

aquela arquivada por um indivíduo e que traz à baila suas experiências, vivenciadas 

e compartilhadas. Mas há, também, a memória do grupo social, lugar onde o 

indivíduo se constitui, isto é, no qual  foi socializado. 

A aproximação entre memória e identidade faz-se necessária, pois ambas se 

relacionam ao tempo, parâmetro capaz de atribuir a uma e outra o seu teor histórico 

espacial. Por ser o indivíduo um sujeito histórico, recordar é, a um só tempo, ato 

individual e ato coletivo associado a um contexto de natureza social e a um tempo 
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que engloba uma construção, uma noção historicamente determinada. A lembrança 

é a recordação de um tempo  vivido e revivido. Conforme Halbwachs “Nossas 

lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se 

trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente 

nós vimos”. (HALBWACHS, 2006, p. 30). 

Ao investigar as comunidades quilombolas e verificar, através de suas 

narrativas orais, as relações que se estabelecem entre seus membros, inferimos que 

memória coletiva é aquela formada pelos fatos e aspectos julgados relevantes e 

guardados como memória oficial do grupo. Ela, geralmente, se expressa naquilo que 

chamamos de lugares da memória que são, para os membros das comunidades, 

suas ideologias, seus costumes, suas danças, suas crenças e músicas, tudo isso 

materializado linguisticamente durante seus discursos. Entendemos, também, que 

existe um fio de sentido que funda memória e identidade e que faz com que uma 

reclame a outra. 

Michael Pollack9, ao traçar características da relação que se estabelece entre 

memória e identidade, advoga que é possível definir “memória como um fenômeno 

construído (consciente ou inconsciente), como resultado do trabalho de organização 

(individual ou socialmente)”. Sendo assim, a memória  

 

é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual 
como coletiva, é também um fator extremamente importante do sentimento 
de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 
reconstrução de si (POLLACK, 1992, p. 205).  

 

 

                                                      
9
 “Existem elementos constitutivos da memória: “em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos 

pessoalmente. Em segundo lugar, são os acontecimentos [...] [denominados] "vividos por tabela", ou 
seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. São 
acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas que, no imaginário, tomaram 
tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível que ela consiga saber se participou ou 
não. Se formos mais longe, a esses acontecimentos vividos por tabela vêm se juntar todos os 
eventos que não se situam dentro do espaço-tempo de uma pessoa ou de um grupo. É perfeitamente 
possível que, por meio da socialização política, ou da socialização histórica, ocorra um fenômeno de 
projeção ou de identificação com determinado passado, tão forte que podemos falar numa memória 
quase que herdada. [...] Além desses acontecimentos, a memória é constituída por pessoas, 
personagens. Aqui também podemos aplicar o mesmo esquema, falar de personagens realmente 
encontradas no decorrer da vida, de personagens frequentadas por tabela, indiretamente, mas que, 
por assim dizer, se transformaram quase que em conhecidas, e ainda de personagens que não 
pertenceram necessariamente ao espaço-tempo da pessoa. [...] Além dos acontecimentos e das 
personagens, podemos finalmente arrolar os lugares. Existem lugares da memória, lugares 
particularmente ligados a uma lembrança, que pode ser uma lembrança pessoal, mas também pode 
não ter apoio no tempo cronológico. [...]” ( POLLAK, 1992, p. 2). 
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Partindo do lugar da literatura da psicologia social, Pollack também define 

identidade como 

 

[...] a imagem que a pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, 
a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para 
acreditar na sua própria representação e também para ser percebida da 
maneira que quer por outros. (POLLACK, 1992, p. 2). 

 

Quando os quilombolas falam de si e das pessoas e coisas que estão ao seu 

redor, eles o fazem para revelar quais representações têm de si próprios como 

descendentes de negros escravizados e dos outros que com eles convivem. Assim, 

constróem um espaço de interação e, nele, articulam-se memória e identidade. 

Verificamos, nesta investigação, por meio dos discursos dos quilombolas, 

como se comportam as questões apontadas em nosso aparato teórico, observando 

as regularidades discursivas que compõem esses discursos e a formação das 

identidades dos falantes da comunidade em tela. Antes de encetarmos essa tarefa, 

precisamos delinear a metodologia na qual esta pesquisa se pautou, o que fazemos 

no capítulo a seguir.  
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este trabalho norteia-se pelas pesquisas qualitativa e de campo, durante as 

quais realizamos entrevistas semiestruturadas com os membros das comunidades 

quilombolas. Seu ponto de partida foi a teoria do discurso, focalizando a categoria 

FD, nos moldes da teoria de Pêcheux, nos conceitos de identidade enunciativa e 

identidade étnica e na memória discursiva e coletiva dos membros das comunidades 

quilombolas no Norte de Minas.  

  No que diz respeito ao território de Brejo dos Crioulos, a primeira etapa da 

coleta dos dados ocorreu em março de 2007, na zona rural do município de São 

João da Ponte, na comunidade de Araruba e no acampamento Orion. O primeiro 

contato foi feito com o líder da comunidade, Mamédio Moreira, que nos cedeu 

informações sobre a comunidade: o modo como viviam, a luta pelo reconhecimento 

do direito a terra, suas crenças, valores, suas posições políticas etc. 

 Foram realizadas entrevistas semiestruturadas10 com moradores do 

acampamento Orion e participamos da “Festa do Arroz”, momento em que eles 

comemoram a colheita desse cereal, no mês de março. A segunda etapa realizou-se 

em maio de 2008 nas comunidades Araruba, Orion, Furado Seco e Caxambu, 

pertencentes ao território de Brejo dos Crioulos.  

Já a coleta de dados do território de Poções11 foi feita por meio de gravações 

de áudio, quando buscamos coletar a fala espontânea dos informantes. Para tanto, 

direcionamos a entrevista a assuntos relacionados à vida pessoal, história da 

comunidade, legalização da comunidade quilombola, às músicas populares e 

religiosas, crendices, receitas de comidas típicas, ao artesanato, cultivo da lavoura, 

aos causos e à religião, partindo, inicialmente, da pergunta: O que é ser quilombola? 

Os membros das comunidades já estão acostumados com o vaivém dos 

pesquisadores, visto que essas comunidades são regularmente pesquisadas por 

antropólogos e historiadores que buscam descrever a história e demarcação do 

território quilombola. 

 

                                                      
10

 Relembramos que as coletas de dados no território de Brejo dos Crioulos foram realizadas por 
pesquisadores envolvidos no projeto “Origem e desenvolvimento da Língua Portuguesa nas 
comunidades quilombolas”. 
11

 Coleta de dados realizada e transcrita pelo pesquisador Wagner Cassiano com a pesquisa A 
nasalidade no dialeto quilombola de Poções (MG). Orientado pela professora  Liliane Pereira 
Barbosa. Instituto Superior de Educação de Montes Claros, 2010. 
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 Falar de si mesmo, de sua origem, de sua constituição, enquanto 

comunidades remanescentes de negros escravizados, é algo simples e corriqueiro 

para eles e, por sabermos da naturalidade com que eles falam e tratam suas 

questões, optamos pela coleta informal de dados, sem um questionário, ou 

perguntas preestabelecidas, valorizando a narrativa oral dos membros da 

comunidade que discorreram sobre assuntos comuns do seu cotidiano, seus 

sonhos, sua luta e, principalmente, sobre seus antepassados.  

O corpus é composto por uma amostra controlada de doze informantes, 

sendo seis de cada comunidade. Para manter a regularidade na escolha dos 

sujeitos, também optamos por três variantes: idade, sexo e escolaridade, conforme o 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Relação de informantes em Brejo dos Crioulos 

Sujeitos da 
pesquisa 

Idade Escolaridade Sexo 

18 a 
30 

anos 

30 a 
60 

anos 

Alfabetizados 

(ensino básico) 

Não 
alfabetizados 

F M 

1  x  x - x 

2 x  x - - x 

3 - x - x - x 

4 - x - x x  

5 x - x - x  

6 - x - x x  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No que diz respeito à escolha dos sujeitos para a coleta dos dados, para 

podermos traçar o perfil dos membros da comunidade, optamos por três variantes: 

idade, sexo e escolaridade. No Quadro 2, a seguir, o perfil dos membros 

pesquisados na comunidade de Poções, especificamente, em Poções de Baixo e 

Poções de Cima. 
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Quadro 2  - Relação de informantes em Poções 

Sujeitos da 
pesquisa 

Idade Escolaridade Sexo 

18 a 
30 

anos 

30 a 60 
anos 

Alfabetizados 

(ensino básico) 

Não 
alfabetizados 

F M 

1 x  x  x  

2  x  x  x 

3  x  x x  

4 x  x  x  

5 x  x   x 

6 x   x  x 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Para traçarmos o perfil dos entrevistados, também buscamos suporte na 

pesquisa etnográfica, aqui entendida como aquela capaz de descrever as condições 

de produção dos discursos em momentos específicos de interação. Da pesquisa 

etnográfica o pesquisador é parte integrante, pois passa por um processo de 

imersão no grupo pesquisado.  

A etnografia é concebida também como estudo cultural de um grupo e, no 

caso deste trabalho, o grupo é formado pelos remanescentes de quilombo. Com o 

suporte da pesquisa etnográfica, estudamos língua, costumes e crenças, para 

constituir um quadro cultural e linguístico que revele as identidades constitutivas 

daqueles indivíduos naquele grupo. Por ter a preocupação de representar a cultura 

de um grupo de pessoas, a pesquisa etnográfica reconhece um dos pontos 

principais que investigamos: as identidades flutuantes, fragmentadas e nunca 

acabadas dos sujeitos. 

  Para desenvolver a pesquisa de campo foi necessário conhecer a realidade 

das comunidades escolhidas. O contato com elas se deu a partir do projeto “Origem 

e desenvolvimento da Língua Portuguesa nas comunidades quilombolas”, conforme 

já informado. Em decorrência desse projeto inicial, outros se consolidaram com o 

objetivo de descrever como os membros desses grupos quilombolas estabelecem 

suas redes de interação e referência.  
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A escolha pelos territórios de Poções e de Brejo dos Crioulos ocorreu por eles 

pertencerem ao Norte de Minas e serem reconhecidos como remanescentes de 

negros escravizados, a partir da publicação do artigo 68, da Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988), e do Decreto 4.887/2003 (BRASIL, 2003). Por sua vez, a 

escolha por comunidades específicas que pertencem a esses territórios baseou-se 

no fato de as comunidades  localizarem-se um tanto distantes umas das outras e do 

difícil acesso a elas, o que dificulta o deslocamento do pesquisador. Dessa maneira, 

territórios e comunidades foram selecionados, segundo os seguintes critérios:  

 

a) localização geográfica; 

b) reconhecimento como comunidade quilombola pelo INCRA; 

c) acesso às  comunidades; 

d) semelhanças e diferenças na construção das identidades. 

 

No recorte dos dados selecionados para análise, mantivemos o padrão de 

transcrição utilizado pelos pesquisadores do projeto de origem, ou seja, ela foi 

realizada conforme a Norma Urbana Oral Culta de São Paulo (NURC-SP), em que 

se procura manter a autenticidade da fala, embora conscientes de que esse tipo de 

transcrição possui divergências em relação ao português normativo. A seguir, 

apresentamos um quadro com o perfil dos entrevistados para termos um panorama 

geral dos sujeitos da pesquisa (Quadro 3).  
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Quadro 3 - Perfil dos sujeitos da pesquisa 

 

Sujeito 

TERRITÓRIO DE POÇÕES TERRITÓRIO BREJO DOS CRIOULOS 

Faixa 
Etária 

Escolaridade Sexo Faixa 
etária 

Escolaridade Sexo 

18- 
30 

30- 
60 

Alfabetizado Não 
alfabetizado 

F M 18-
30 

30-
60 

Alfabetizado Não 
alfabetizado 

F M 

1 x  x  x   x  x - x 

2  x  x  x x  x - - x 

3  x  x x   x - x - x 

4 x  x  x   x - x x  

5 x  x   x x - x - x  

6 x   x  x - x - x x  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Isto posto vejamos o que revelam as histórias narradas pelos quilombolas, tarefa 

a ser realizada através da análise do discurso de suas falas e à qual procedemos, 

no capítulo a seguir.  
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5 ANÁLISE DO DISCURSO QUILOMBOLA  

 

Toda língua, todo povo, toda civilização tem um Eu dominante que registra 
o mundo, domina-o e também o representa. Esse Eu em atividade 
permanente é um sujeito com quem uma grande coletividade – uma nação, 
um povo, uma cultura – pode, com mais ou menos sucesso, identificar-se 
[...] (KERTESZ, 2004, p. 206). 

 

Neste capítulo, analisamos os discursos dos quilombolas, identificando os 

processos discursivos e suas condições de produção. Reiteramos que as análises 

foram feitas a partir das categorias interdiscursividade, identidade, memória 

discursiva e coletiva, detectadas nas FDs dos sujeitos e reveladas através do fluxo 

da memória discursiva que aflora das narrativas orais dos quilombolas.  

Analisamos as regularidades discursivas que fluíram das narrativas dos 

quilombolas e, a partir dos interdiscursos e de outras formações que se constituem 

em um processo de aliança ou duelo entre si, verificamos se novas relações 

interdiscursivas foram constituídas em seus discursos.  

Quando analisamos as falas sob a categoria identidade (enunciativa ou étnica), 

nosso intuito foi confirmar nossa hipótese de que os discursos revelam identidades 

que constituem os cidadãos remanescentes de negros escravizados, de acordo com 

suas condições de produção, construídas a partir das posições (dos lugares) de 

onde falam os sujeitos durante a interação.  

Tentamos, na análise das falas dos cidadãos quilombolas, articular os planos do 

ator/sujeito e da estrutura social os quais sempre foram a meta da teoria social, que, 

hoje, dadas as respostas unilaterais que privilegiam um plano em detrimento do 

outro, passaram a sofrer críticas da comunidade científica internacional. Por isso, 

cada vez mais, procura-se entender o elo, a mediação entre o plano do sujeito, com 

suas intenções, preferências e estratégias mais ou menos conscientes, e o plano 

das estruturas sociais, das coletividades, da conjuntura externa, do mundo. Nesse 

contexto, as categorias selecionadas se imbricam às estruturas sociais, individuais e 

coletivas, às origens dos cidadãos quilombolas e à sua relação com o mundo. 

Como era de se esperar, durante a pesquisa, pelo fato de termos detectado a 

presença de características distintas e similares entre as duas comunidades de 

falantes quanto à sua formação, origem e o nível de dificuldades enfrentadas em seu 

percurso identitário, entre outros aspectos, tecemos algumas considerações, 

apontando algumas daquelas características, traços diferenciais e similares, no que 
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tange ao perfil dos quilombolas entrevistados e às identidades constituídas na 

interação verbal.Muitos dos excertos selecionados revelam algumas dessas 

diferenças e semelhanças do discurso dos membros dos dois grupos, como em: 

 

sequência 1  

 
Brejo dos Crioulos: “[...] até chegá informaçãu pra nós di Joãu qui apareceu 
andãnu i perguntãnu sobri nóis \ é qui nóis discubrimu qui somu 
remanescenti di quilombu [...] eli ajudô a genti i nós tãmu aqui é pra cobrá u 
direitu qui é nossu [...]” 
 

 
sequência 2  
 
Poções: “[...] intãu nus foi provadu qui nós é reamanescenti... mais nós foi 
provadu qui nós somus remanescenti di di di iscravu né... mais eu consideru 
qui ainda  nós é ainda é iscravizadu [...]” 

 

A semelhança dos discursos dos entrevistados 1 e 2 anteriores deixa clara a 

presença de vozes outras: “[...] até chegá informaçãu pra nós di Joãu [...] qui nóis 

discubrimu qui somu remanescenti di quilombu [...]” (excerto 1) e  “[...] foi provadu 

qui nós somus remanescenti di di di escravu [...]” (excerto 2). Esses dois excertos 

inauguram a ideia de que os membros das comunidades em questão são 

remanescentes de escravizados.  

A essa altura uma questão se posta: teria a identidade quilombola 

(descendentes de negros escravizados) sido uma conquista deles, ou teria sido 

veiculada, ensinada, inflada ou lançada por formações ideológicas outras 

construídas fora da comunidade e a ela proposta como, por exemplo, as dos 

pesquisadores que pelas comunidades transitaram ou as dos membros das 

associações que as criaram? Essas vozes se farão ouvidas através dos diversos 

discursos dos membros dos agrupamentos estudados. 

Uma diferença entre os dois excertos está no excerto 2, quando o 

entrevistado admite que, embora saiba que é remanescente de escravizados, ainda 

se considera escravizado, posição não assumida pelo sujeito do excerto 1 em pauta. 

Postulamos que as análises das falas dos quilombolas entrevistados nos 

territórios de Brejo dos Crioulos e Poções evidenciam que palavras, enunciados, 

expressões e proposições adquirem seus significados a partir de determinadas 

formações sócio-histórico-discursivas dentro das quais são produzidas  e nas quais 

o sentido se torna um efeito sobre um sujeito ativo, e não uma propriedade estável.  
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Essas assertivas coadunam com Pêcheux quando enfatiza que os indivíduos 

são interpelados “como sujeitos falantes (como sujeitos de seu discurso) pelas 

formações discursivas nas quais representam dentro da linguagem as formações 

discursivas ideológicas que lhes correspondem”. (PÊCHEUX 1975, p. 111). Para 

cimentar essas assertivas, Pêcheux (1975) afirma que o sujeito é suscetível de 

esquecer, quer dizer, ele absorve a “causa” ou determinação de seu discurso e, ao 

contrário, pensa ser seu criador, fonte e origem do sentido, o que ele, obviamente, 

não é. 

Procedemos, a seguir, a considerações sobre os territórios quilombolas e à 

análise das falas dos membros das comunidades escolhidas para esta investigação, 

iniciando pelo território Brejo dos crioulos. 

 

5.1 Território de Brejo dos Crioulos 

 

As próprias palavras que compõem o nome da comunidade nos convidam a 

fazer algumas considerações de ordem linguística. 

O termo brejo, segundo Ferreira é “pântano, terreno agreste, húmido e 

ventoso, olhos d´água,” (FERREIRA, 2009, p. 187) onde a água empoçada fertiliza o 

terreno, e que pode se transformar em pantanal se alargadas forem suas 

dimensões. No pensamento popular, conotativamente, brejo remete também a um 

lugar tão sujo e infecto que lá não se deve colocar os pés. Diante disso, um aspecto 

semântico chama-nos a atenção: o sentido que teria sido usado para o uso do termo 

brejo para compor o nome da comunidade quilombola. Se considerarmos que brejo 

foi usado no segundo sentido (lugar sujo e infecto), se a escolha tivesse sido da 

própria comunidade, teria ela razões para optar por um nome com valor negativo, se 

auto-discriminando? Duvidamos. Outra alternativa seria esse termo lhes ter sido 

imposto, fato difícil de se comprovar – mas hipótese plausível  – porque 

desconhecermos quem atribuiu o nome à comunidade. 

O termo crioulo, por sua vez, conforme Ferreira é atribuído “aos indivíduos de 

raça branca nascidos nas colônias de além-mar, particularmente nas Américas; diz-

se de negro nascido na América; diz-se do dialeto destas pessoas; diz-se de 

qualquer indivíduo negro; diz-se de negro nascido nas Américas”. (FERREIRA, 

2009, p. 276). 
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À guisa de informação, vale acrescentar ainda que, no mundo lusófono, o 

termo crioulo denomina os filhos de casamentos interraciais ou, por extensão, as 

culturas nascidas do encontro entre o mundo europeu e o africano (como a de Cabo 

Verde ou a santomense). O termo, em geral, não tem conotação ofensiva nessas 

regiões. Foi a conotação desse termo como miscigenação que originou a expressão 

língua crioula para designar as línguas resultantes da mistura de dois ou mais 

idiomas distintos, em geral, aquelas que surgiram nos territórios colonizados pelos 

europeus como mistura de idiomas europeus e não europeus.12 

No Brasil do século XIX e anterior, chamavam-se de crioulos os escravos não 

mestiços que tinham nascido na terra, diferenciando-os daqueles nascidos na África. 

Os escravos africanos que sabiam falar português e conheciam os costumes 

brasileiros, eram chamados de "negros ladinos" (derivado de latinos, mas já com a 

conotação de esperto). Escravos africanos que desconheciam a língua portuguesa e 

os costumes da nova terra eram denominados "negros boçais". Certamente, esse 

tom pejorativo contaminou, posteriormente, o significado de crioulo. Em geral, os 

escravos mestiços eram apenas chamados de mulatos, já se subentendendo que 

sabiam falar português e conheciam os costumes locais como os escravos crioulos. 

No Brasil do século XX e atual, o termo crioulo designa pessoas de pele 

escura descendentes de africanos subsarianos, incluindo negros e mulatos, e pode 

ser considerado racialmente ofensivo, não incluindo pessoas de origem asiática, 

norte-africana, ameríndios ou qualquer outra que tenha a pele escura. Então, teria 

havido razões específicas para se anexar o termo brejo para nomear a comunidade 

em questão? 

Não cremos nisso, porque, se pensarmos a formação do nome da 

comunidade nesses sentidos negativos, o sintagma brejo dos crioulos, talvez 

pudesse nos revelar algo sobre as identidades que afloram dos interdiscursos dos 

quilombolas brejeiros. Devemos ter em mente, todavia, que o termo crioulo, 

originalmente, significa mistura de culturas que gera uma língua híbrida. Por isso, 

acreditamos que esse entendimento seja possível, dada a constituição miscigenada 

do povo brasileiro, que poderia justificar o nome da comunidade Brejo dos Crioulos. 

                                                      
12

A título de curiosidade, vale lembrar que outros países adotam o termo crioulo. No Haiti, por 
exemplo, crioulo, também conhecido como créole, é um idioma falado por quase toda a população 
(8,5 milhões), havendo ainda cerca de 3,5 milhões de imigrantes que falam o crioulo haitiano em 
outros países, tais como Canadá, Estados Unidos, França, República Dominicana, Cuba e Bahamas. 
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Entretanto, não encontramos dados historicamente conclusivos sobre a origem do 

nome da comunidade. 

Retomando nossa investigação, os discursos dos quilombolas de Brejo dos 

Crioulos foram pesquisados a partir da interdiscursividade da qual emerge a 

categoria FD, composta pelos elementos que determinam os sentidos do que é “ser 

quilombola”, pertencer a esse grupo étnico diferenciado e estigmatizado, cidadãos 

entendidos como remanescentes de negros escravizados. Daí, ser necessária a 

observância de sua estrutura social, suas origens e a relação desses cidadãos com 

a realidade externa. 

 

5.1.1 Interdiscursividade, formação discursiva e identidade 

 

As narrativas dos membros quilombolas de Brejos dos Crioulos retratam os 

momentos de constituição da comunidade e de suas ideologias. Para analisarmos 

seus discursos, trabalhamos com as categorias interdiscursividade, memória 

discursiva, identidade e identidade étnica. As análises desenvolvem-se a partir das 

temáticas: 

 

a) origem quilombola e ancestralidade; 

b) constituição e estrutura da comunidade; 

c) luta pela terra; 

d) política e arranjos políticos; 

e) cultura, língua e religião. 

 

Como consta em seus discursos, alguns dos membros que compõem a 

comunidade de Brejo dos Crioulos demonstram saber que a terra lhes pertence por 

tradição e ocupação, mas se veem expoliados de seu lugar de trabalho, afastados, e 

até expulsos, de suas terras pelos fazendeiros, conforme mostram as sequências 

discursivas a seguir: 

Sujeito 1 
 

[...] u pai fala qui essa terra é nossa...\ foi nossus antepassadus qui foi 
ixpulsu daqui [...] meu conhecimentu é pocu [...] \ mas nossa terra foi 
tomada pelus fazenderu brancu [...] até chegá informaçãu pra nós di Joãu 
qui apareceu andãnu i perguntãnu sobri nóis \ é qui nós discubrimu qui 
somu remanescenti di quilombu [...] eli ajudô a genti i nós tãmu aqui é pra 
cobrá u direitu qui é nossu [...]  
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As condições de produção dos enunciados desta sequência discursiva 

apontam aspectos históricos (“[...] foi nossus antepassadus qui foi ixpulsu daqui 

[...]”), educacionais (“[...] meu conhecimentu é pocu [...]”), políticos (“[...] nossa terra 

foi tomada pelus fazenderu brancu [...]”) e ideológicos (“[...] nós tãmu aqui é pra 

cobrá u direitu qui é nossu [...]”) constitutivos e fundantes dos discursos e das 

relações de seus sentidos e que operam de acordo com certos fatores, uma vez 

que, como apontado por Pêcheux (2009), não há discurso que não se relacione com 

outros discursos, onde não se cruzem redes referenciais de sentidos. 

Por isso, na interdiscursividade da sequência discursiva 1, o enunciado “[...] 

meu conhecimentu é pocu [...] \ mas nossa terra foi tomada pelus fazenderu brancu 

[...]” deveria comprovar as considerações que abrem esta subseção. No entanto, o 

discurso deixa transparecer a dúvida do falante em relação à hereditariedade e 

posse da terra, porque seu discurso é atravessado pelo discurso de outro sujeito, 

quando o quilombola-enunciador chama à cena enunciativa  enunciatários que falam 

de seus lugares específicos, o da família e o da ancestralidade, no momento em que 

afirma: “[...] u pai fala qui essa terra é nossa...\ foi nossus antepassadus qui foi 

ixpulsu daqui [...]”.  

A dúvida de nosso informante foi sanada, quando João (antropólogo João 

Batista de Almeida Costa que em seus estudos delimitou e escreveu o laudo 

antropológico que favoreceu o reconhecimento de Brejo dos Crioulos como 

comunidade quilombola) surge na narrativa do enunciador 1:  “[...] até chegá 

informaçãu pra nós di Joãu qui apareceu andãnu i perguntãnu sobri nóis. [...]”. No 

trecho a seguir, o informante fala de um lugar enunciativo específico, o do 

pesquisador, que esclarece aos quilombolas o que é ser remanescente/descendente 

de negros escravizados e os auxilia a reconhecerem sua comunidade e sua 

remanescência de escravizados: “[...] qui nós discubrimu qui somu remanescenti di 

quilombu [...] eli ajudô a genti i nós tãmu aqui é pra cobrá u direitu qui é nossu [...] ”. 

Assim, os quilombolas passam a se constituir como tal, e somente a partir da 

consciência construída é que se torna possível “ser sujeito quilombola”, o que 

evidencia um lugar de regularidade, ou de reivindicação de uma identidade, pois, 

para poder lutar por seus direitos constituídos na legislação federal, os sujeitos se 

inscrevem em uma dada ordem discursiva. 

Em decorrência disso, o discurso aponta também para a formação de uma 

identidade que se mostra em constante processo de construção, isto é, a dimensão 
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étnica do que vem a “ser quilombola”, desconhecida até então, e a consciência da 

representação de um grupo étnico-racial. O interdiscurso revela também uma 

estrutura social formada pela fazenda, pelo chão, pelo grupo familiar e a 

manutenção da estrutura do passado. As relações de poder latifundiário X poder 

quilombola também se materializam linguisticamente em “[...] nossa terra foi tomada 

pelus fazenderu brancu [...]”. 

Foi, então, também com base no lugar de onde fala o antropólogo João, e na 

busca por uma regularidade discursiva para uma identidade, que outras 

regularidades emergiram: aquelas que são sempre demarcadas nas narrativas dos 

quilombolas pelas escolhas lexicais dos sujeitos “[...] é qui nós discubrimu qui somu 

remanescenti di quilombu [...]”), que evidenciam a (re)construção de sentidos que 

demarcam o lugar de uma identidade quilombola (constituída a partir da 

remanescência de negros escravizados). Essa reconstrução é motivada pela 

ideologia do discurso de João Batista de Almeida Costa, o pesquisador. 

A informação partilhada pelo antropólogo deu ao membro quilombola a 

consciência de pertencer a uma comunidade específica, pertença constatada pelo 

conhecimento dos membros sobre seus direitos institucionalizados na Constituição 

Federal de 1988 e do Decreto n.º 4.887 instituído pelo presidente Lula em 2003 

(BRASIL, 2003). Esse decreto reconhece a remanescência das comunidades 

quilombolas a partir de sua constituição como “grupos étnico-raciais, [...] com 

trajetória histórica própria, [...] com presunção de ancestralidade negra relacionada 

com resistência e opressão histórica [...]”. 

Reportando a esse decreto, o sujeito 1 assim se posicionou: 

Sujeito 1 
 

[...] é sobu u decretu [...] sempri a genti tá atê/ feliz qui Lula [...] lançô/ u 
decretu pa [...] dá/ us apoiu [...] as aras quilombola [...] mas veja beim [...] u 
[...] u artigu sessenta i oitu [...] eli é um artigu qui tá/ cum [...] trezentu i 
quarenta i treis ãnu que vei aqui pru Brasil [...] né [...] quando eli [decreto] 
vei aqui pru Brasil [...] só vei u artigo [...] cum direitu di quilombu [...] mais 
nãu forãum execuçãu [...] é [...] intãu aí qui tá/ o pobrema [...] qui [...] qui hoji 
tá/ tenu [...] a [...] essa dificuldadi pa regularizá/ as ara di quilombu [...] é [...] 
purque eli num vei completamenti [...]  

 

A fala do enunciador demonstra o atravessamento do discurso quilombola 

que permite a entrada, na cena enunciativa, do discurso jurídico (interdiscurso), 

quando o sujeito utiliza termos atenentes a área jurídica: “[...] u decretu pa [...] dá/ us 

apoiu [...]”; “u artigu sessenta i oitu [...]”; “cum direitu di quilombu [...] mais nãu 
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forãum execuçãu [...]”; “[...]dificuldadi pa regularizá/ as ara di quilombu [...]”. O 

quilombola revela certo conhecimento não apenas de história (“[...] cum [...] trezentu 

i quarenta i treis ãnu que vei aqui pru Brasil [...]”), mas também sobre a situação 

conflituosa entre a existência do artigo 68 e sua aplicação, ao usar as expressões 

“[...] mais nãu forãum execuçãu [...]”; “[...] essa dificuldadi pa regularizá/ [...]”. Esse 

atravessamento é representado pelo ato de assinatura do Decreto n.º 4.887/2003 

sancionado pelo então presidente Lula e materializado na instância do sentido, 

através da escolha lexical do sujeito pelo verbo “lançar”, e reforçado pela menção do 

artigo 68 da Constituição Federal que legitima ao remanescente quilombola o direito 

à posse da terra.  

Entretanto, nos enunciados “[...] só vei u artigo [...] cum direitu di quilombu [...] 

mais nãu forãum execuçãu [...] é [...] intãu aí qui tá/ o pobrema [...] qui [...] qui hoji tá/ 

tenu [...] a [...] essa dificuldadi pa regularizá/ as ara di quilombu [...] é [...] purque eli 

num vei completamenti [...]”, o quilombola não só denuncia a não regularização das 

terras em que vivem e que ainda pertencem aos fazendeiros, mas também, revela 

um discurso político recorrente e muito conhecido: os direitos dos cidadãos não são 

respeitados e os dos quilombolas, ignorados. No entanto, saber que o direito à terra 

é garantido pela Constituição Federal ratifica a luta dos quilombolas, que é  justa, 

segundo eles, desde a chegada dos negros ao país (há cerca de 343 anos), ou seja, 

desde a escravidão.  

No que tange à construção da FD que reivindica a identidade étnica, os itens 

lexicais utilizados pelo sujeito 1 reportam a uma memória ancestral  negra, uma 

outra voz (interdiscurso) materializada em termos como terra, expulsos, 

remanescentes, descobrir, direitos, antepassados, que configuram sentidos 

pertinentes à identidade  quilombola (aquela que remete à remanescência de negros 

escravizados). Essa memória ancestral negra os diferencia dos outros negros não 

pertencentes ao quilombo.  

Tal remanescência, que configura a identidade étnica, está presente nos  

discursos e nos sentidos construídos nesses discursos que coadunam  com a 

definição de comunidade quilombola constante no Decreto n.º 4.887/2003, 

documento que atesta que os quilombolas possuem “sua trajetória própria, sua 

ancestralidade, resistência e opressão”. Reconhece-se, então, a raça, antes 

silenciada e agora materializada na expressão remanescente de quilombo, e que 

emerge na materialidade discursiva dos verbos “ser” e “descobrir”. 
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O sujeito 2 relata o mesmo conteúdo da narrativa do sujeito 1 e diz que: 

Sujeito 2 

 
[...] na época [...] ainda lembru um poquim [...] meus avôs falãnu quês vei 
cum puliça né [...] i forçãnu assiná na marra né [...] essi povu di antigamenti 
assinatura num era eficienti assim né [...] era meiu forçadu [...] es cumeçô/ 
forçá/ es [...] comu forçô assiná/ mais num pagô [...] neim nada né [...] ficô/ 
assim apertãnu [...] aí atravéis di nóis rendenu [...] 

 

O sujeito 2 traz à baila, na cena enunciativa, uma outra identidade, a política, 

materializada nos enunciados “[...] essi povu di antigamenti assinatura num era 

eficienti assim né [...] era meiu forçadu [...] es cumeçô/ forçá/ es [...] comu forçô 

assiná/ mais num pagô [...] neim nada né [...] ficô/ assim apertãnu [...] aí atravéis di 

nóis rendenu [...]”, que desnuda, por trás da relação de poder e autoridade, a 

corrupção dos fazendeiros, ao tentarem adquirir as terras por via de meios excusos, 

como os documentos assinados mediante violência simbólica, persuasão oral, 

ameaças veladas e, tudo isso, sem pagar pela posse delas: “[...] es [...] comu forçô 

assiná/ mais num pagô [...] neim nada né [...] ficô/ assim apertãnu [...] aí atravéis di 

nóis rendenu [...]”.O discurso aponta para o lugar das lembranças que não precisam 

ser necessariamente vivenciadas individualmente (“[...] meus avôs falãnu [...]”), mas 

podem ser apreendidas no grupo em que os indivíduos estão inseridos no processo 

de interação verbal. 

Na narrativa do sujeito 2, o interdiscurso denuncia a violência material 

exercida pela “[...] quês vei cum puliça né [...] i forçãnu assiná na marra né [...]”. 

Emerge, então, do interdiscurso, outra voz indiciando uma formação ideológica 

(latifundiária e de aparelho repressor (polícia)) que confirma a relação de poder e 

autoritarismo e compõem a FD. O trecho corrobora Foucault (1970, p. 6), quando 

propõe que há enunciados e relações que o próprio discurso põe em funcionamento, 

já que ele é o espaço em que saber e poder se articulam, pois quem fala, fala de 

algum lugar, a partir de um direito reconhecido institucionalmente. Esse discurso, 

supostamente verdadeiro, que veicula saber (o saber institucional), é gerador de 

poder. 

Para os sujeitos pertencentes ao território do Brejo dos Crioulos, a busca pela 

identidade quilombola tem relação intrínseca com as histórias de seus antepassados 

e com o direito de reintegração de posse da terra instituído pela Constituição Federal 

de 1988 que outrora lhes pertencera, principalmente por acreditarem nos “sonhos de 
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um por vir, em que seja reposta a condição em que viviam, propiciada pelo acesso à 

terra que trabalhada produz riqueza” (COSTA, 1999, p. 44).  

Ainda, sob esse tópico, analisemos a sequência discursiva a seguir. 

Sujeito 4 
 

[...] é muito importante sim [...] a consquista pelu direitu é muitu importanti 
[...] purque antis us nossus antepassadus [...] us nossus bisavôs [...] avôs 
[...] us nossus parenti [...] né [...] elis u geral [...] elis  lutava [...] é lutãnu pela 
terra [...] lutãnu pela terra [...] resgatãnu us direitu da genti [...] qui a genti 
sãu remanescenti di quilombola [...] u direitu da genti [...] trabaliá/ [...] morá/ 
[...] i tê/ a terra prus filiu trabaliá/ [...] nós querê familha reunida [...] 
trabaliãnu [...] todus cum direitus iguais [...] mais tudu pertu di suas própia 
familha [...] eu cuidei du meus filhu [...] nu intermédiu [...] da ajuda da 
familha/ [...] intão, eu agradeçu muitu a Deus i toda familha [...] 

 

O início dessa sequência narrativa arremata a questão da identidade cidadã e 

cultural que seria garantida pela posse da terra usurpada. O lugar de onde fala um 

sujeito de posse de sua terra é de remanescente legítimo e de cidadão politizado. 

Através do fluxo da memória discursiva, o sujeito 4 descreve os espaços 

sócio-históricos de um povo que luta ao longo do tempo para o reconhecimento de 

seus direitos adquiridos e legitimados “[...] us nossus bisavôs [...] avôs [...] us nossus 

parenti [...] né [...] elis u geral [...] elis  lutava [...] é lutãnu pela terra [...] lutãnu pela 

terra [...] resgatãnu us direitu da genti [...]. A memória coletiva aqui é formada pelos 

fatos e aspectos que os quilombolas julgam relevantes e que são rememorizados 

em seus discursos e guardados como memória (permanente) oficial do grupo em 

estudo. Ideologicamente, os quilombolas partilham com os movimentos sociais de 

trabalhadores sem-terra a concepção de que terra é para aqueles que nela 

trabalham, revelando, assim, que  a  identidade quilombola dos membros da 

comunidade Brejo dos Crioulos também se constitui pela posse  da terra. 

O sentido do discurso desse quilombola (sujeito 4) é determinado pelas 

posições sócio-ideológicas em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, 

expressões e proposições são produzidas (ou seja, reproduzidas). Por sua vez, elas 

“[...] mudam de sentido, segundo as posições sustentadas por aqueles que as 

empregam [...]”, isto é, em referência às formações ideológicas nas quais essas 

posições se inscrevem (PÊCHEUX, 2009, p. 160). Na sequência como um todo, os 

sentidos resultam das relações estabelecidas nas quais um discurso não apenas 

aponta para outros que o sustentam, mas também abre para dizeres futuros. 

 



76 

 

Nesse sentido, interdiscurso é detectado quando, na cena enunciativa, o 

quilombola as materializa ao usar termos como “antepassados”, “bisavôs” e “avós”: 

“[...] nossos antepassados [...] os nossos bisavôs [...] avôs [...] os nossos parenti [...] 

né [...] eles o geral [...] eles lutava [...] é lutano pela terra [...] lutano pela terra [...], 

resgatano os direito da gente [...]”. 

Sabemos que as identidades são constituídas na presença e a partir do 

“outro”, sendo o seio familiar o primeiro espaço social e ideológico no qual seus 

membros compartilham suas histórias, suas tradições, sua ideologia, entre elas a 

sociopolítica. No caso desta pesquisa, é a luta pela terra, esboçada em vários 

excertos de fala analisados nesta tese. Assim, ao declarar “[...] nós querê familha 

reunida [...] todus cum direitus iguais [...]”, o sujeito 4 inscreve-se em uma nova FD 

que, por sua vez, revela uma nova identidade, a que chamamos “identidade familiar” 

(que reúne, em nosso entender, a luta dos antepassados vivenciadas nos quilombos 

e a luta do presente, nas comunidades quilombolas), a de pertença a um grupo 

consanguíneo e que deve ser repassada a outros ascendentes. 

As palavras do sujeito 4 retomam a ideia de que  

 

[...] é lutãnu pela terra [...] resgatãnu us direitu da genti [...] qui a genti sãu 
remanescenti di quilombola [...] [e isto os torna seres sociais] [...] u direitu da 
genti [...] trabaliá / [...] morá/ [...] e tê / a terra prus filiu trabaliá/ [...] direitu da 
genti [...] trabaliá/ [...] morá i tê/ im trabaliãnu [...] todus cum direitus iguais 
[...]  

 

Assim, sua memória discursiva deixa aflorar as relações interdiscursivas 

materializadas nas expressões linguísticas “[...] direitu da genti [...] trabaliá / [...] 

morá/ [...] e tê / a terra [...] todus cum direitus iguais [...] que, talvez, remetam às 

vozes do antropólogo João Batista de Almeida Costa e dos membros das 

associações quilombolas, tecendo redes de sentidos que se entrelaçam. 

Nessa linha de pensamento, vejamos o que nos revela o discurso das duas 

narrativas a seguir. 

Sujeito 1  
 
(sequência 1) 

 
[...] a nossa luta é u siguinti [...] a genti começô/ [...] sempri pur ocupacãis 
[...] né [...] ocupãnu a terra das pessoa aí [...] das pessoa corrupis [...] né [...] 
i a genti teim u:: a obrigaçãu di [...] di lutá pela terra [...] porqui Deus dexô/ a 
terra pru homi trabaiá/ [...] intãu nós asujeitô/ fazê/ essas acupaçãu [...] 
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 (sequência 2) 

 
 [...] mais [...] é a câmara [...] di deputado [...] a genti dá pa analisá/ qui [...] 
qui [...] futuramenti es nãu pensa assim [...] na regularizaçãu du processu 
das ara di quilombu [...] porqui si elis qué/ eventá/ imenda [...] pra acabá/ 
cum decretu [...] i voltãnu dismantelãnu us direitu di lei [...] né [...] porque [...] 
u país nãu é democráticu [...] u quilombola nãu teim u direitu desas ara di 
quilombu [...] é [...] porque [...] qui elis hoji qué/ acabá/ cum decretu [...] eu 
achu qui num podi acaba / cum decretu [...] porque si elis [...] fô/ acabá/ cum 
u decretu [...] es tãu acabãnu tãméim cum a democracia do país [...]  

 

O discurso do sujeito 1 revela uma FD atravessada por (inter)discursos de 

outros sujeitos provenientes de lugares enunciativos específicos, o dos lutadores e o 

dos donos da terra. Um discurso religioso aflora da sequência 1 que se configura 

como espaço em que fala “a voz de Deus” (“[...] porqui Deus dexô/ a terra pru homi 

trabaiá/ [...]”) e, através da ideologia daquele discurso, os sujeitos são interpelados e 

assujeitados em sujeitos cristãos. Tal discurso evoca a crença no Divino, 

desnudando uma formação ideológico-religiosa-familiar que atribui a Deus a 

responsabilidade pela (re)ocupação e pelo direito à posse da terra.  

Na sequência 2, o discurso do sujeito 1 é cruzado pela voz vinda do poder 

legislativo brasileiro representados pela Camara dos deputados Federais em sua 

posição de autoridade constituída, isto é, vozes materializadas nas expressões 

linguísticas do enunciador: “[...] é a câmara [...] di deputado [...] na regularizaçãu du 

processu das ara di quilombu [...] elis qué/ eventá/ imenda [...]”. 

As duas sequências do sujeito 1 revelam uma formação ideológico-política 

que remonta à tese de Pêcheux comentada anteriormente: “toda formação 

discursiva dissimula, pela transparência do sentido que nela se constitui, sua 

dependência com respeito ao todo complexo [...]” (PÊCHEUX, 2009,  p. 161). O 

interdiscurso, no dizer do filósofo francês, está submetido à “[...] lei da desigualdade, 

contradição, subordinação” que, como dissemos anteriormente, caracteriza uma 

formação ideológica, entendendo tal formação como “conjunto complexo de atitudes 

que não são nem individuais e nem universais” (PÊCHEUX, 2009, p. 161). 

Na primeira sequência, a FD político-ideológica revela-se quando o 

enunciador narra o modo e as razões de os quilombolas ocuparem as terras e, na 

segunda sequência, quando ele aborda a questão do decreto que lhes garante a 

posse da terra, e cuja extinção colocaria em dúvida a democracia: “[...] achu qui num 

podi acaba / cum decretu [...] porque si elis [...] fô/ acabá/ cum u decretu [...] es tãu 

acabãnu tãméim cum a democracia do país [...]”. É nesse sentido que o 
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interdiscurso desempenha função fundamental para a AD, pois é através dele que 

se põem em movimento dizeres que afetam e que fazem significar o sujeito em uma 

situação comunicativa. Esta FD é constituída por um conhecimento adquirido de 

outros lugares discursivos políticos e sociais. No entanto, o quilombola parece ter 

elaborado outro sentido para o termo democracia, o que revela certo 

desconhecimento sobre o mundo exterior, e, nesse caso, sobre o significado 

denotativo da palavra democracia “[...] porque si elis [...] fô/ acabá/ cum u decretu 

[...] es tãu acabãnu tãméim cum a democracia do país [...]”. Esse quilombola 

ressignifica o termo democracia, falando do seu lugar social e dos interesses de 

classe em jogo. Afinal, aprovar ou não aprovar decretos é da alçada do legislativo, 

mas, nas funções de deputados federais não se inclui o poder para “acabar com a 

democracia”, mas, com os direitos, sim. No entanto, o discurso veemente do cidadão 

quilombola, a nosso ver, simplesmente aponta para a absurdidade da possibilidade 

de os deputados federais rejeitarem o decreto em pauta. No fim de tudo, o acúmulo 

dos aspectos delineados aponta para identidades do quilombola que se somaram a 

outras anteriores, e que evidenciam o crescimento do cidadão quilombola em 

relação à sua posição diante da sociedade e do mundo.   

Constituída a identidade política em seus discursos, os sujeitos quilombolas 

revelam concepções acerca desta identidade e se inscrevem em determinada ordem 

discursiva, como aponta o sujeito 1: 

Sujeito 1 
 

[...] u Lula foi um presidenti qui... eu comu membru du PT tambéim [...] eu 
[...] acreditei muitu nu presidenti Lula [...] continuu acreditãnu qui foi [...] um 
dus presidenti da república [...] a meu tempu di reconhecimentu 
politicamenti [...] foi um dus guvernu [...] qui  já mais olhô / prus pequenu foi 
u Lula [...] i tá / olhãnu [...] i [...] eu acreditu muitu na administração deli [...] 
continuu é sendu Lula na cabeça [...] porque [...] eli continua tambéim [...] 
olhãnu pra us piquenu [...] i criô/ lei é criô/ decretu [...] i qui a genti vê/ qui tá 
favorecenu us piquenu [...] nãu teim dúvida nenhuma na administração di 
Lula atê / hoje [...]  

 

O informante revela uma formação ideológica da qual emerge o discurso 

político-partidário (“[...] eu comu membru du PT [...]”) e também sua crença e 

confiança no ex-presidente Lula (“[...] eu [...] acreditei muitu nu presidenti Lula [...] 

continuu acreditãnu [...]”), posição político-ideológica também materializada em “[...] 

Lula [...] foi [...] um dus presidenti da república [...] qui  [...] mais olhô / prus pequenu 

[...] i tá / olhãnu [...] i [...] eu acreditu muitu na administração deli [...] continuu é 
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sendu Lula na cabeça [...]”. Esse discurso indicia outras vozes falando de lugares 

enunciativos específicos, as dos discursos político-ideológicos de petistas ouvidos 

reiteradas vezes durante proferimentos de Lula em campanha, cujo teor o levou a 

conquistar espaço e credibilidade. 

Dentro da FD que os revelam como remanescentes de negros escravizados, 

outras FDs se constituíram no dizer dos quilombolas, em um processo ora de 

aliança, ora de duelo entre si, trazidos à tona pelo fluxo da memória discursiva, e 

estabelecendo novas relações de sentido. Tais FDs foram contempladas nas 

análises anteriores, partindo do lugar de pertencimento do grupo quilombola e se 

resumem, do ponto de vista de qual questão política envolve a identidade quilombola 

de descendentes de negros escravizados, em três dimensões:  

 

a) FD 1: formação discursiva institucional, que abrange a organização e os 

arranjos políticos;  

b)  FD 2: formação discursiva social e ideológica, que se refere aos conflitos 

regionais e à luta pela terra;  

c) FD 3: formação discursiva cultural, referente às questões da cultura, língua, 

religião e dos costumes.  

 

A FD institucional abrange as questões organizacionais da comunidade e os 

arranjos políticos feitos para sua sobrevivência como comunidade, uma vez que toda 

a discussão que envolve os direitos dos quilombolas, como a legislação e os  

decretos, são articulados na esfera política. 

No tocante à FD social e ideológica, estão as relações conflituosas entre os 

quilombolas e os fazendeiros, a busca efetiva da titulação ou escritura e do 

reconhecimento da terra como pertencente aos quilombolas, bem como seus 

posicionamentos ideológicos, diante das situações em que são envolvidos para 

recuperar as terras outrora pertencentes aos seus ancestrais.  

Já a FD cultural busca revelar as questões que reportam à cultura, religião e 

aos costumes que, ao longo do tempo, foram construídas e reconstruídas a partir 

das condições de produção nas quais os quilombolas se inseriam em sua busca por 

uma identidade quilombola nos seus aspectos mais diversos. 

Essa relação interdiscursiva nas falas dos quilombolas fica nítida quando eles 

se inscrevem discursivamente no lugar social constituído: o do grupo étnico racial a 
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que pertencem, os descendentes de negros escravizados. Essa mesma 

interdiscursividade deixa à mostra outros discursos que perpassam o discurso 

original dos quilombolas, revelando também identidades entendidas como familiar, 

étnico-racial, política e cultural. Assim, o discurso posta-se como um processo 

incessante de reconfigurações dentro do qual uma FD é levada a incorporar 

elementos pré-construídos (entendidos como “aquilo que se fala antes”), produzidos 

fora dela que, por usa vez, também constituirá outros novos sentidos. 

É notável perceber, nas práticas linguageiras, como os indivíduos mantêm 

uma relação estreita com a política e com os políticos. Exemplo disso, como 

apontado anteriormente, é o trecho: “[...] eu comu membru du PT tambéim [...] eu [...] 

acreditei muitu nu presidenti Lula [...]”. É a partir dessas relações que se cria um laço 

que une o político ao sujeito, na época das campanhas eleitorais. Vejamos como 

esse laço se faz presente nos relatos de outros quilombolas. 

Sujeito 3 
 

[...] cê sabi a conversinha é boa [...] ofereci alguma coisa eu já vô votá ni 
fulãnu [...] eu nãu vô votá naqueli [...] porque sempri [...] u qui vai favoricê / 
[...] vai lutá/ pur seus direitu / oferecê/ uma sacola di pãi [...] ofereci cê uma 
cervinha [...] podi ser uma pinga [...] purque u eleitô/ da roça essas coisinha 
já agradeci [...] intãu [...] mais genti fala isso pra elis [...] 

 

Do discurso do sujeito 3, na sequência em geral, mas especificamente, dos 

enunciados:   

 

[...] cê sabi a conversinha é boa [...] ofereci alguma coisa eu já vô votá ni 
fulãnu [...] eu nãu vô votá naqueli [...] porque sempri [...] u qui vai favoricê / 
[...] vai lutá/ pur seus direitu / oferecê/ uma sacola di pãi [...] ofereci cê uma 
cervinha [...] podi ser uma pinga [...]  

 

emergem duas das categorias selecionadas para nossas análises: a formação 

ideológico-política e a identidade ética, esta referindo-se a um sujeito ético, 

politizado e consciente do que é votar bem, quando critica a posição de quem, ao 

invés de escolher votar em alguém idôneo que lutará por seus direitos, deixa-se 

levar pelas ofertas do jogo político de políticos inescrupulosos.  

Assim, seu discurso evidencia as ocorrências absolutamente antiéticas, mas 

corriqueiras, do comportamento de políticos em tempos de eleição: o compartilhar 

da troca de favores entre os próprios candidatos e entre os eleitores e o candidato, 

esta, por vezes, com feições de esmola (sacola de pão, cervejinha, pinga), sendo o 
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voto a moeda de negociação dentro da comunidade. No enunciado “[...] cê sabi a 

conversinha é boa [...]” do sujeito 3, o termo “conversinha”, diminutiva e ironicamente 

usado, remete à retórica competente e ao discurso político eficaz, mas, na maioria 

das vezes vazio, que convence as comunidades pouco esclarecidas, carentes ou 

não. No entanto, os enunciados indiciam que o envolvimento do quilombola com a 

política revela seu avanço como indivíduo a caminho de uma identidade cidadã. 

Da mesma forma que discorrem sobre questões e arranjos políticos, os 

membros dessas comunidades participam dos programas sociais e educacionais 

promovidos pelo governo federal que buscam fortalecer aspectos culturais 

referentes à sua remanescência negra (afro-brasileira), bem como eleger irmãos 

negros que constituam a bancada que os defendem no Congresso Nacional13. Além 

dos programas governamentais, as comunidades contam com o apoio de centros de 

referência, CEDEFES e Centro de Agricultura Alternativa (CAA), que doam cestas 

básicas e medicamentos. Ao aceitarem as doações dos projetos sociais, por serem 

descedentes de negros, a identidade quilombola é reafirmada, quando os membros 

se reconhecem  como remanescentes. 

Ainda assim, a questão do preconceito perpassa o discurso dos quilombolas, 

como no discurso do sujeito 2, a seguir: 

Sujeito 2 
 

[...] u povu olha pra genti diferenti [...] até mermu as pessoa daqui da 
comunidadi olha diferenti pra nóis... teim genti qui pensa qui a genti é 
quilombola pra ganhá fera [...]  

 

Ao comentar “[...] u povu olha pra genti diferenti [...]”, as redes referenciais 

nos mostram que o sujeito alude ao mesmo olhar (discurso) preconceituoso e 

desdenhoso, um estigma, dos tempos da escravidão, que não é somente dos 

brancos, mas também dos próprios membros/irmãos daquela comunidade. Ser 

quilombola atrai tanto o olhar negativo dos brancos (preconceito), quanto o de seus 

pares (desconfiança), aspectos garantidos na fala anterior do entrevistado pelo uso 

do termo “diferentes”. O trecho final da narrativa acusa a presença da dúvida das 

outras pessoas sobre a autenticidade da decantada identidade quilombola (negros 

descendentes de escravos) dos cidadãos da comunidade em tela, pois “[...] teim 

                                                      
13

  Órgão constitucional do poder legislativo federal composto pela Câmara dos Deputados Federais, 
que representam o povo, e pelo Senado Federal, que representam as unidades federativas do 
Brasil.(CONGRESSO NACIONAL, 2013). 
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genti qui pensa qui a genti é quilombola [só] pra ganhá fera [...]” e, só ganha feira 

quem é quilombola (BRASIL, 2003). 

Sendo assim, a identidade quilombola se constrói também em um lugar social 

discriminador no qual vivem os seus sujeitos, o que explica as condições de 

produção de seus discursos, espaço coletivo no qual os olhares de duas parcelas da 

sociedade os veem, embora com o mesmo tipo de tratamento. O fato de seus pares 

os verem também como diferentes aponta para outra ideologia, talvez para uma 

contaminação advinda do lugar específico de uma voz, a da população branca da 

sociedade local, a da discriminação racial. Estariam aqueles pares se 

autodiscriminando devido a tais discursos? 

No que diz respeito à questão da cultura disseminada nas comunidades, foi 

possível perceber que, com o passar do tempo, a cultura e os costumes das 

comunidades que têm traços de matriz africana sofreram um processo de 

construção e desconstrução, mas também de reconstrução dentro da comunidade. 

Isso ocorreu pelo entendimento dos membros da comunidade sobre sua brasilidade, 

ou seja, a consciência dos sujeitos de que são brasileiros e que sua cultura, com 

traços da matriz africana, foi “transformada”, dando corpo ao que denominamos 

cultura afro-brasileira.  Assim, a identidade quilombola tenta reafirmar seu lugar de 

fluidez, constituído pela oscilação entre aceitação e negação de sua ancestralidade 

e descendência. Neste sentido, vejamos como se posiciona o sujeito nos 

enunciados, a seguir. 

Sujeito 5 
 

[...] nóis temu a cultura africana... qué dizê nãu temu... us mais véiu qui já 
morreu qui teim [...] nóis aqui nãu temu cultura africana dus africanu nãu [...]  

 

Delineia-se o lugar das condições de produção do discurso quilombola em 

termos de sua identidade cultural, no momento em que o sujeito 5 desnuda a rede 

referencial que remete aos ancestrais africanos, ao dizer “[...] us mais véiu qui já 

morreu qui teim [a cultura africana] [...]”. Quanto à sua identidade cultural atual, ele 

afirma “[...] nóis temu a cultura africana... qué dizê nãu temu... [...]”, discurso que soa 

meio contraditório: ora “[...] nóis temu [...]”, ora “[...] num temu [...]”. O quilombola, no 

intuito de esclarecer que não são africanos, mas descendentes de negros 

escravizados, tenta construir sua cultura afro-brasileira que, por um lado, conserva 

elementos da cultura africana e, por outro, conclama a cultura brasileira, dando 



83 

 

origem e caracterizando a identidade afro-brasileira que precisa se afirmar como tal. 

Reconhecer a identidade afro-brasileira é reconhecer o sujeito que reivindica um 

lugar duplo, com suas crenças e costumes. 

A oscilação entre negação e afimação e essa duplicidade de identidades 

ficam claras em uma fala do sujeito 1, em um excerto utilizado na subção: 2.1 O 

Território de Brejo dos Crioulos, como epígrafe e que reproduzimos, mais uma vez, 

para a análise que se anunciou. 

sujeito 1 
 

[...] nóis aqui somu todus morenu \ nóis nãu somu pretu, purque pretu era a 
cor du escravu \ ninguéim aqui foi escravu \ nóis somu todus livris, desdi 
antigamenti \ neim negru, purque negru é um desacato e a genti nãu 
concorda im ser chamadu negru \ pur que já sabi qui é negru, nãu é? \ i si 
tratar algum di negru é um desacatu \ nóis aqui nus tratãmu pur morenus \ 
nóis gostãmu di sê quilombola sim [...] assim qui nóis gostãmu di sê 
chamadu \ mais nóis num somu pretu i neim escravu, nóis somu morenu i 
assim gostãmu di sê chamadu [...] 

 

Como percebemos, o objeto de estudo da AD, não é apenas a língua, vez que 

o discurso se constitui dos efeitos de sentido da junção do sujeito, da língua e da 

história. Ao fazer a escolha lexical por três cores: “preto”, “negro” e “moreno”, em 

torno das quais gira seu discurso tenso marcado por contraposições com o poder 

argumentativo de qualificar sua identidade, o sujeito, ao falar pela comunidade, faz-

se distante de pretos ao negar sua cor (“[...] nóis nãu somu pretu, purque pretu era a 

cor du escravu [...]”) bem como de negros (“[...] neim negru, purque negru é um 

desacato e a genti nãu concorda im ser chamadu negru [...]”). 

Nessa argumentação, é importante destacar a recusa do cidadão em ser 

preto, pela relação causal com escravo, e em ser negro, pela relação causal com 

desacato, que, certamente, ressignifica o sentido para alguma forma de 

desqualificação. Portanto, há a recusa de construir uma identidade qualitativamente 

diferente, seja pela especificação da cor da pele (“[...] nóis aqui nus tratãmu pur 

morenus  [...]”), seja pela desvinculação com a escravidão (“[...] mais nóis num somu 

[...] escravu [...]”). 

Além do mais, ele professa sua identidade de cidadão livre (“[...] ninguéim 

aqui foi escravu \ nóis somu todus livris, desdi antigamenti [...]”). E, ao mesmo tempo 

em que assume uma identidade quilombola (“[...] nóis gostãmu di sê quilombola sim 

[...]), nega sua etnia (“[...] mais nóis num somu pretu i neim escravu, nóis somu 

morenu i assim gostãmu di sê chamadu [...]”). Esse desejo de um registro autêntico 
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da identidade ser quilombola conduz esse sujeito a produzir certos sentidos dos 

quais emerge uma forma de preconceito racial e de cor, patenteado em “[...] neim 

negru, purque negru é um desacato e a genti nãu concorda im ser chamadu negru 

[...]”. O sujeito reivindica outra identidade, a de mestiço/moreno, ou a de afro-

brasileiro, mas não a de preto. É interessante o modo como o entrevistado lida com 

o termo “preto” que era a cor do escravo, segundo ele (“[...] purque pretu era a cor 

du escravu [...]”), e, como eles são livres (“[...] nóis somu todus livris, desdi 

antigamenti [...]”), não poderiam assumir ou aceitar ser chamados assim. 

 A essa altura, vale relembrar Pêcheux (2009), quando afirma que todo 

discurso é dialógico por natureza e que ele está em constante relação com outros 

discursos e com outros sujeitos que produzem discursos. É o que faz com que um 

enunciado sempre suscite outro. Essa articulação entre discursos nos leva à 

definição de FDs, teorizadas anteriormente como sendo aquilo que determina o que 

pode e o que deve ser dito pelo sujeito, a partir de suas formações ideológicas. 

 Com base nessas assertivas, vale retomar o trecho anterior, com destaque 

para o fragmento em negrito:  

Sujeito 1 
 
[...] nóis aqui somu todus morenu \ nóis nãu somu pretu, purque pretu era a 
cor du escravu \ ninguéim aqui foi escravu \ nóis somu todus livris, desdi 
antigamenti \ neim negru, purque negru é um desacato e a genti nãu 
concorda im ser chamadu negru \ pur que já sabi qui é negru, nãu é? \ i si 
tratar algum di negru é um desacatu \ nóis aqui nus tratãmu pur morenus \ 
nóis gostãmu di sê quilombola sim [...] assim qui nóis gostãmu di sê 
chamadu \ mais nóis num somu pretu i neim escravu, nóis somu morenu i 
assim gostãmu di sê chamadu [...] (negrito nosso) 
 

 

O discurso é contraditório, vez que o cidadão quilombola faz um jogo de 

palavras, tece uma rede referencial que o enreda, levando-o a dizer o que não 

queria, a esquecer o que deve ser dito, aquilo que pode ser dito (“[...] pur que já sabi 

qui é negru, nãu é? [...]”), confirmando que sabe que é negro, corroborando, assim, 

a contento, a definição acima sobre FD propugnada por Pêcheux (2009). 

Por entender que existem diferenças de costumes, crenças e cultura entre os 

quilombolas aqui retratados e seus antepassados escravizados, torna-se aberto o 

processo de construção e desconstrução da identidade dessa comunidade como 

fruto das transformações sociais do tempo, mas também de reconstrução, uma vez 
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que reconhecem, através de seus antepassados, o lugar de pertencimento à etnia e 

à cultura de matrizes africanas. 

As diversas identidades dos membros quilombolas desta comunidade, então, 

constituem-se pela diferença, como se verifica no dizer do sujeito 5, quando afirma 

que a cultura africana que eles possuem não é a mesma cultura africana de seus 

antepassados (“[...] nóis [...] nãu temu [a cultura africana]... us mais véiu qui já 

morreu qui teim [...]”). Em outros termos, reafirmam o lugar constitutivo deles (afro-

brasileiros), a partir do reconhecimento do lugar de seus antepassados 

escravizados, mas apontando para uma diferença entre aquela e esta. 

E é com base nisso que passam a (re)construir sua identidade afro-brasileira, 

com seus costumes, modos de comportar, jeitos de ser, vivenciar, atuar, escolher, 

lutar e de adaptar-se a um novo lugar, a uma nova sociedade. E, é na construção 

dessa identidade que as matrizes culturais africanas se fazem presentes na cultura 

do povo brasileiro. 

Sabemos que as comunidades quilombolas do Norte de Minas mantêm uma 

significativa variedade de expressões musicais e religiosas, manifestações culturais 

tradicionais que são transmitidas através da oralidade, das narrativas de seus 

membros, que buscam a preservação de lendas e mitos. Algumas dessas 

manifestações encontram-se nos excertos de fala do sujeito 5. Vejamos, 

brevemente, esses aspectos culturais em relação à culinária, dança e música. 

Sujeito 5 
 
(sequência 1) 
 
[...] temu as comida (feijuada, bolu di fubá i di mandioca) a dança (da fita, u 
congadu) [...]  lundu [...] forró [...] fulia [...] xote [...] u batuqui com caxa...  
sanfona [...] 
 
 
(sequência 2) 
 
[...] elis faiz a festa do arroiz [...] bastanti genti [...] aí es faiz arroiz doci [...] 
faiz aquela comida [...] aí faiz u arroiz doci [...] du arroiz quo a genti soca 
aqui [...] aí faiz a cumida [...] i faiz caldu de mandioca [...] assa uns miyu [...] 
u povu sempri gosta [...] qui dança u batucu [...] é [...] i dança [...] é só u 
batucu [...] as veiz teim hora qui dança u forró tambéim [...] mais [...] mais 
dança u batucu [...] qui teim hora qui veim u pessual di fora [...] es gosta di 
vê/ né[...] dançãnu u batucu [...] aí es dança [...] 

 

No discurso sobre tradições e culinária (cultura do milho e da mandioca, do 

arroz, das ervas e dos temperos, uso da couve, da galinha, do angu e do feijão no 



86 

 

dia-a-dia), o quilombola aponta para uma identidade étnica que se entrecruza com 

as matrizes africanas, indígenas e portuguesas, algumas delas resgatadas para o 

presente por meio de inúmeras festas (do arroz, do Bom Jesus) e de celebrações. A 

rede que os enlaça à cultura de matriz africana é tecida, além da culinária e do 

léxico, também pela dança (batuque, forró, xote, lundu (dança da Folia de Reis), 

modo de eles preservarem sua identidade afro-descendente e assegurarem o lugar 

de uma construção miscigenada da cultura brasileira que resulta na afro-brasilidade. 

Segundo apontam nossos estudos, os remanescentes quilombolas do norte 

de Minas possuem forte religiosidade cristã evidenciada na materialidade linguística 

que revela uma FD ideológico-religiosa e traz à tona o discurso religioso. Exemplo 

disso é a Folia de Reis, ritual e manifestação tradicional presente em várias 

comunidades, principalmente, no Norte de Minas, que remete à história do caminho 

percorrido pelos Reis Magos até a chegada em Belém de Judá, ao curral onde 

Jesus nasceu. As festividades de Reis iniciam-se em 25 de dezembro e findam-se 

no dia sete de janeiro de cada ano.  Vejamos o que os sujeitos 6 e 5, a seguir, nos 

relatam sobre a religiosidade  quilombola. 

Sujeito 6 

 

[...] é [...] vinti cincu u nascimentu di Cristu [...] aí nóis trabaia atê u dia [...] 
seis [...] dia seti [...] nóis pará [...] nóis começa dia vinti cincu [...] certu [...] 
vinti cincu [...] nascimentu di Cristu é aí nóis namora o nascimentu di Cristo 
[...] aí nóis ficãmu na rua né [...] aí nóis cantãmu nas casa lá [...] atê/ o dia  
vinti seti [...] nóis incerra [...] dia primeru de janeru [...] aí nóis começa di 
novamenti [...] aí nóis parãmu dia quatru [...] discansa dia cincu [...] dia seis 
di janeru [...] nóis torna cumeçá/  traveis [...] aí incerra dia seti [...]  

 

Marcado pela data de 25 de dezembro, o discurso do sujeito 6 é ancorado no 

catolicismo, entendido como um sistema religioso da comunidade rural camponesa 

que revela, na religiosidade quilombola, uma manifestação cultural tecida a partir do 

lugar de fé cristã de onde falaram seus familiares no passado e de onde falam seus 

membros no presente.  

A questão religiosa é um aspecto bastante interessante e muito debatido 

entre os sujeitos quilombolas, não apenas pelas constantes práticas culturais, mas, 

principalmente, pela ausência dos rituais religiosos de matrizes africanas nas 

comunidades sob estudo. Fato interessante é que, quando interpelamos os sujeitos 

que participaram desta pesquisa sobre os rituais desenvolvidos no Brasil 

(Candomblé, Umbanda e Macumba) a partir de matrizes religiosas africanas em 
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suas celebrações, os quilombolas negaram entendimento sobre esses rituais e/ou 

rechaçaram a possibilidade de sua participação nessas práticas, como relata o 

sujeito 6.  

Sujeito 6 
 

[...] eu sô / [...] criadu na [...] nasci na lei católica [...] i vô / morrê / na lei 
católica [...] sô / muito contritu a Deus [...]  eu num gostu di macumba [...] eu 
num gostu di nada [...] u:: meu gêneru já é essi qui eu tô ti falãnu [...] num 
creditu nissu nãu [...] eu creditu eim Deus [...] intendeu [...] porque essi aí 
[...] eu creditu [...] mais essas otas coisa nãu [...] 

 

Relembrando Pêcheux uma FD é aquilo que em uma formação ideológica 

dada, ou seja, a partir de uma dada posição e em uma certa conjuntura, 

“determinada pelo estado de lutas de classes, determina o que  pode e deve ser 

dito” (PÊCHEUX, 2009, p. 147). A FD, então, refere-se ao que se permite dizer em 

determinado tempo e espaço social, ao que tem lugar e realização, a partir das 

condições de produção específicas que constituem a instância do discurso, o lugar 

de onde se fala, a imagem, o contexto etc., historicamente definidos. A FD é, na 

verdade, uma possibilidade de explicitar como cada enunciado tem seu lugar e sua 

razão. 

Levando-se tudo isso em conta, pode-se entender que, ao se inscrever no 

discurso religioso tradicional, no qual se seguem os dogmas e as leis católicas, o 

sujeito quilombola, aparentemente, nega as vozes da ancestralidade, posição 

materializada na negação no enunciado “[...] eu num gostu di macumba [...] eu num 

gostu di nada [...] u:: meu gêneru já é essi qui eu tô ti falãnu [...] num creditu nissu 

nãu [...] eu creditu eim Deus [...]”. Porém, na realidade, o interdiscurso revela que, 

quando o quilombola nega esse espaço cultural de negros escravizados, inscreve-se 

em outro, o da cultura branca, do cristianismo/catolicismo brasileiro, ao utilizar os 

enunciados “[...] eu sô / [...] criadu na [...] nasci na lei católica [...] i vô / morrê / na lei 

católica [...] sô / muito contritu a Deus [...]”. Nesse momento, o quilombola reivindica, 

também, seu lugar de branco, sua identidade branca, uma vez que ele é fruto da 

misceginação das raças que constituem o povo brasileiro. Assim sendo, cabe-lhe o 

direito de ocupar esse espaço e praticar a religião que é predominante no país. 

Vejamos o que diz o sujeito 5 sobre religião. 

Sujeito 5 
 
[...] reza é o qui mais teim [...] onteim dia dizenovi tevi reza prus santus da 
igreja pra chovê [...] eu nãu fui nãu [...] eu sô evangélica [...] mais a maioria 
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é católicu [...] macumba aqui nãu teim nãu [...] é cosa du demôniu [...] Deus 
mi livri [...] aqui nóis somu  evangélicu ou católicu [...]  

 

Divididos entre catolicismo e evangelismo (outra formação ideológica 

religiosa), os informantes brejeiros que já haviam revelado desgosto pelas práticas 

religiosas de matrizes africanas admitem que as pessoas que realizam essas 

práticas possuem laços com o demônio (“[...] é cosa du demôniu [...] Deus mi livri 

[...]”). Essa crença concretiza sua identidade branca brasileira, componente da sua 

formação discursiva, construída a partir dos discursos daquelas religiões cristãs que, 

por vezes, repassam a ideia de serem os ritos de algumas práticas africanas 

demoníacos. Convém ressaltar, no entanto, que nem todas as alas das religiões 

cristãs possuem tal opinião. Afinal, prega-se o ecumenismo14 no Brasil. 

A negação dos ritos da religião africana é materializada na palavra “demônio” 

(“[...] é cosa du demôniu [...]”), que nas religiões cristãs é o símbolo do mal, ou 

daquele que pratica o mal. A fala do sujeito “[...] tevi reza prus santus da igreja pra 

chovê [...]” comprova a presença de outro enunciador, o qual aborda um lugar 

específico, o da crendice popular brasileira. 

Ao negar a prática da macumba na comunidade, o sujeito 5, novamente, 

parece rejeitar uma crença de matriz africana “[...] macumba aqui nãu teim nãu [...] é 

cosa du demôniu [...] Deus mi livri [...]” e, quando, através da expressão “[...] Deus mi 

livri [...]”, demonstra sua ojeriza por este ritual. Ele revela uma formação ideológica 

religiosa católica, demandando a identidade de branco e instaurando a identidade 

religiosa afro-brasileira (católica ou evangélica). 

Observamos, também, na sequência discursiva proferida pelo sujeito 5, o uso 

do pronome “nós”, que remete a uma coletividade que compartilha da crença 

católica. Em contraponto, o quilombola usa o pronome “eu”, que revela a 

individualidade do sujeito que se coloca como evangélico: “[...] eu sô evangélica [...]”. 

Preservar a cultura, os costumes, a língua e as crenças são traços marcantes 

entre os quilombolas e faz parte do lugar de memória da comunidade, espaço em 

que se cria uma rede referencial, espacial e temporal. Nessa rede, os quilombolas 

compartilham as experiências acumuladas, desde o período dos antepassados, até 

os dias de hoje, pelo fluxo da memória, pelos relatos muitas vezes fragmentados e 

recontados sobre seu povo. A memória é trabalhada na e pela coletividade, 

                                                      
14

 Por ecumenismo entende-se a “congregação de pessoas de diferentes credos e ideologias” 
(DICIONÁRIO HOUAISS, 2009). 
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instaurada em espaço e tempo determinados. Ligar os pontos entre memória 

individual e memória coletiva faz-nos lembrar que a primeira traz à baila as 

experiências vivenciadas pelo indivíduo e a segunda lida com as experiências 

compartilhadas entre os indivíduos e a memória do grupo social em que o indivíduo 

se constituiu, isto é, em que foi socializado. 

Ao final das análises das narrativas dos falantes da comunidade quilombola 

de Brejo dos Crioulos, como já afirmado nesta subseção, as diversas identidades 

dos membros quilombolas flutuam e se constituem pela diferença. Percebe-se isso 

quando alguns deles revelam que a cultura africana que possuem não é a mesma 

cultura africana de seus antepassados, que ela sofreu alterações ao longo do tempo, 

adaptando-se às novas situações sócio-históricas. Ou seja, quando constatam que a 

cultura deles, apesar de ter traços da matriz africana, sofre influência do que é 

tipicamente brasileiro. No entanto, eles reafirmam seu lugar constitutivo, a partir do 

reconhecimento do lugar de seus antepassados. 

A seguir, passamos à análise das narrativas dos membros do território de 

Poções. 

 

5.2  Território de Poções 

 

A exemplo do que foi realizado na análise sobre os discursos dos informantes 

de Brejo dos Crioulos, para introduzir esta seção, vejamos o que o dicionário nos 

informa sobre o sentido do termo “poções”, nome atribuído à comunidade de cujos 

membros analisamos as falas, a seguir. 

O termo “poções”, segundo Ferreira, possui dois sentidos:  

 

a) “do latim potione, medicamento líquido para se beber, qualquer 

bebida”; 

b) “de poço + ão: lugar no leito de um igarapé, rego ou lago onde é maior 

a profundidade”, isto é, poço grande (FERREIRA, 2009, p. 637). 

 

Teria havido razões específicas para se nomear a comunidade quilombola 

como Poções? 

Retomando brevemente o histórico das comunidades apresentado no capítulo 

dois, relembramos que Poções se localiza no Norte de Minas Gerais, na zona rural 
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do município de Francisco Sá e conta com, aproximadamente, 2.000 pessoas. A 

população dessa comunidade possui faixa etária que varia entre 1 e 85 anos.  

A análise dos discursos dos membros quilombolas de Poções, 

semelhantemente à comunidade de Brejos, desenvolveu-se a partir das relações 

interdiscursivas, que constituem as FDs que regulam os discursos proferidos pelos 

quilombolas, como já mencionado nesta tese. Assim como nas análises das falas 

dos quilombolas de Brejo dos Crioulos, nas análises de Poções também 

consideramos a interdiscursividade e outras formações que se constituem em um 

processo de aliança ou duelo entre si. Essas formações são trazidas à tona pelo 

fluxo da memória discursiva e representadas linguística e discursivamente. 

Verificamos se novas relações interdiscursivas foram constituídas em seus discursos 

e suas relações com as origens, o mundo externo e a estrutura social. 

Por isso, nas análises, procuramos permanecer no nível da existência das 

palavras, das coisas ditas, o que quer dizer que é necessário trabalhar arduamente 

com o próprio discurso, deixando-o aparecer na complexidade que lhe é peculiar. 

Segundo Foucault, já afirmado anteriormente, nada há por “trás dos panos”, nem 

sob o chão que pisamos. Há somente enunciados e relações que o próprio discurso 

põe em funcionamento (FOUCAULT, 1970, p. 50). 

 

5.2.1 Interdiscursividade, formação discursiva e identidade 

 

As narrativas selecionadas para análise nesta subseção, como ocorreu na 

análise das narrativas dos informantes de Brejo dos Crioulos, sempre se reportam 

às histórias de vida dos quilombolas de Poções, de sua comunidade, de seus 

antepassados. Assim, as narrativas orais dos quilombolas selecionadas são 

marcadas por lembranças de histórias que lhes foram contadas por seus ancestrais 

negros cativos na Bahia, e que fugiram para Minas Gerais para reconstruir suas 

vidas em liberdade.  

O conteúdo das narrativas dos quilombolas de Poções é analisado também 

sob as categorias interdiscursividade, formação discursiva, identidade, identidade 

étnica e memória discursiva e memória coletiva. Para melhor mapearmos as 

narrativas sob as categorias selecionadas, a análise das falas dos quilombolas 

poçonianos desenvolve-se em torno dos seguintes aspectos: 
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a) origem dos quilombolas; 

b) constituição e estrutura da comunidade quilombola, relações com a   

realidade externa;  

c) condições de vida (agruras, benefícios, progresso, desencanto);  

d) associação dos quilombolas (criação, pesquisadores, reconhecimento, 

benefícios); 

e) racismo; 

f) religiosidade. 

 

No que diz respeito à origem, a própria constituição da comunidade e os 

relatos dos quilombolas reportam à sua fundação. As narrativas são construídas a 

partir do fluxo de suas memórias, individual e coletiva, que retomam seus 

antepassados para reafirmar sua territoriedade, revelar a fundação da comunidade e 

as identidades constituídas em seus discursos, e a razão pela qual os quilombolas 

escolheram os terrenos, como nos apresenta a sequência a seguir: 

Sujeito 2 
 

[...] Queim fundô a comunidade foi u negru Lucas [...] eli veiu fugindu dus 
capanga du fazenderu baianu [...] aqui a terra era di ninguéim [...] eli gostô 
daqui  i começô a trabaiá pra sustentá a família deli i pur aqui ficô [...]  

 

O discurso do sujeito 2 é atravessado pela voz nomeada como “Lucas” que 

fala de seu lugar de fugitivo escravizado (“[...] eli veiu fugindu dus capanga du 

fazenderu baianu [...]”) – identidade escrava. Seu discurso também evidencia as 

relações de poder prevalecentes na comunidade onde Lucas vivia, antes de se 

evadir. A memória coletiva é acionada em forma de lembrança da narrativa contada 

outrora pelo negro Lucas, fundador da comunidade de Poções. A memória, através 

das lembranças, recompõe os acontecimentos e, conforme Halbwachs, “as 

lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros ainda que se 

trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente 

nós vimos” (HALBWACHS, 2006, p. 30). 

Lembramos, invocando Foucault, que o poder não se localiza apenas em uma 

instituição ou em um Estado, porque isso o inviabiliza e impede a “tomada de poder”, 

como proposta pelos marxistas. O poder não é algo que se cede às pessoas, a um 

ditador, rei ou presidente (concepção contratual jurídico-política), ou a outrem, mas, 

algo que envolve relações de forças. Assim sendo, ele está em toda parte, já que 
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relações de poder atravessam o indivíduo que não pode ser considerado 

independente delas. Daí existirem dominadores e dominados, neste último caso, 

inclui-se Lucas, o foragido da Bahia, no discurso do excerto em tela. Ressalte-se, 

porém, que o poder não somente reprime, mas também produz efeitos de verdade e 

saber, constituindo verdades, práticas e subjetividades (FOUCAULT, 1986a), além 

de provocar reações.  

No tipo de análise a que nos propomos, vale lembrar sempre que o que 

permite situar um emaranhado de enunciados numa certa organização é justamente 

o fato de eles pertencerem a certa FD.  Então, analisar o discurso seria dar conta de 

todas essas especificidades, seria apreendê-lo como acontecimento, como evento 

que irrompe num certo tempo e lugar, considerando-o como as relações históricas, 

práticas concretas que estão “vivas” nos enunciados. Em outros termos, trata-se de 

analisar as falas, procurando explorá-las em seu contexto, na sua produção sócio-

histórica e na sua construção linguística por meio de práticas.  

O restante dos enunciados na sequência analisada (“[...] aqui a terra era di 

ninguéim [...] eli gostô daqui  i começô a trabaiá pra sustentá a família deli i pur aqui 

ficô [...]”) revela que a comunidade se iniciou em território invadido e que o fundador 

da comunidade, foragido da Bahia, dele se apropriou ([...] eli gostô daqui  i começô a 

trabaiá pra sustentá a família deli i pur aqui ficô [...]”). O discurso mostra um 

conhecimento parcial sobre a realidade externa, porque, na verdade, “as terras de 

ninguém” pertencem ao governo federal. Os quilombolas invadiram-nas e delas se 

apropriaram. Era assim que as coisas ocorriam àquela época e ocorrem atualmente.  

Na sequência sobre a origem e constituição da estrutura social da 

comunidade de Poções, analisemos as falas do cidadão, a seguir. 

Sujeito 2 
 
[...] sãu todus aparentadu [...] um parenti mais longi [...] um parenti mais 
pertu i vai crescenu di famia mais sempri é [...] é famia uma famia só [...] 
Britu [...] Viera [...] Ferrera [...] Perera, é Cardosu [...] Santis [...] teim eli cum 
borra aí [...] Grigóri’ [...] otrus chegarum i si aquilombaram cum nóis, até 
brancu  teim aí na cumunidadi [...] i forum casãnu i ficãnu puraí [...] 

 

A estrutura social que se delineia nesse relato é a família enquanto unidade, 

comunidade, quando o sujeito 2 afirma que “[...] sãu todus aparentadu [...] um 

parenti mais longi [...] um parenti mais pertu i vai crescenu di famia mais sempri é [...] 

é famia uma famia só [...]”, em que pese as famílias terem diferentes sobrenomes, a 
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saber, “[...] Britu [...] Viera [...] Ferrera [...] Perera, é Cardosu [...] Santis [...] teim eli 

cum borra aí [...] Grigóri’ [...]”.  

A relação de parentes com o viver comunitário torna a comunidade unida. E o 

modo como essa unicidade é constituída surge do discurso do sujeito 2 quando ele 

afirma que  “[...] otrus chegarum i si aquilombaram cum nóis, até brancu  teim aí na 

cumunidadi [...] i forum casãnu i ficãnu puraí [...]”. Nesse enunciado, o sujeito 

também aponta a relação da estrutura social do grupo com o mundo, pois “[...] até 

brancu  teim aí na cumunidadi [...]”. Nos dois fragmentos, registram-se a firmeza pela 

instituição “família”, em termos da manutenção da unicidade da comunidade, e, a 

partir desse eixo, as suas estruturas e relações sociais e familiares consolidadas. 

Forma-se, nessa perspectiva, a identidade familiar, híbrida e comunitária. 

A expressão “até branco”, na narrativa “[...] até brancu teim aí na cumunidadi 

[...]”, aponta para a entrada de outra etnia advinda do exterior da comunidade 

quilombola negra. A mistura (“[...] otrus chegarum i si aquilombaram cum nóis [...]”) 

dá origem ao compadrio, conforme a expressão “[...] i forum casãnu i ficãnu puraí 

[...]. Esse tipo de relação é entendido pelos historiadores como aquela que admite, 

na comunidade, indivíduos negros e brancos, introduzindo, assim, a miscigenação e 

a formação de uma nova identidade, tipicamente brasileira: a mestiça. 

Ao tratarmos de uma identidade construída em circunstâncias dispersas, 

integradas a perspectivas históricas diferentes, a identidade quilombola afro-

brasileira está sujeita a muita instabilidade, o que torna normal uma percepção 

comparativa sobre qual o teor dessa identidade. Assim, ainda que de etnias 

diferentes, formando uma família não só constituída de membros do mesmo sangue, 

essas comunidades, reforçando o Decreto 4.887 quando trata do reconhecimento da 

remanescência, mantêm sua trajetória própria, sua ancestralidade, resistência e 

opressão, as mesmas sofridas por seus antepassados. 

Em relação, ainda, à estrutura social e às relações com a realidade externa, 

um problema grave emerge dos relatos dos quilombolas poçonianos, como nos 

narra o sujeito no trecho, a seguir. 

Sujeito 3 
 
         (sequência 1) 
 

[...] nóis tinha dificuldadi pa tudu até a água... a água um dia mermu nós 
tava brincãnu cum u pessual que nós lá pra essas década di oitenta i intãu 
nu a genti tirá água vinha cobra / sapu é é lagartixa / ratu mortu dentu da 
vasia di água i a genti só tirava aqueli aqueli é é como é qui fala aqueli 
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corpu istranhu / i jogava pra lá né / i tomava aquela água purque num tinha 
otra purque num tinha outra água intãu a genti era obrigadu a fazê aquilu 
[...] 

 
(sequência 2) 

 
[...] a genti tinha qui isperá es usá  aquela água primeru / pra depois  daqueli 
qui es usassi aquela água pra u gadu des / é que es ia liberá pra genti pegá 
água pa genti / pa genti bebê [...]. 
 

A narrativa descreve as condições sub-humanas em que viviam os 

quilombolas e a ausência de infraestrutura. Privados da água potável, eles eram 

forçados a ingerir água contaminada, conforme o fragmento “[...] intãu nu a genti tirá 

água vinha cobra / sapu é é lagartixa / ratu mortu dentu da vasia di água [...]”. Além 

disso, o descaso pelo ser humano, tratado de forma pior do que os animais 

irracionais, evidencia-se no enunciado “[...] a genti tinha qui isperá es usá  aquela 

água primeru /  pra depois  daqueli qui es usassi aquela água pra u gadu des / é que 

es ia liberá pra genti pegá água pa genti / pa genti bebê [...]”. 

Aflora da linguagem no trecho “[...] intãu a genti era obrigadu a fazê aquilu 

[...]” o discurso que evidencia a relação de poder latifundiário X quilombola que 

denuncia a presença de uma mentalidade ainda escravagista, um tanto conformista, 

desnudada no interdiscurso da expressão “[...] a genti era obrigadu a fazê aquilu 

[...]”. Esse posicionamento denuncia, através de uma reivindicação implícita, os 

maltratos sofridos. Entendemos que, ao narrar os acontecimentos, o sujeito revive e 

revela através da memória coletiva que o une aos seus pares, uma identidade 

fundada na exclusão. Apesar de não esboçar forma alguma de reação à condição 

sub-humana que lhe era imposta, ao relatar os fatos, o sujeito, ainda assim, aponta 

para a consciência de identidade quilombola de excluídos.  

Ao assumir a identidade de excluído, o cidadão quilombola exibe uma 

ideologia aparentemente conformista, alienada em relação à realidade externa (não 

existência da escravidão no país). Em assim fazendo, o discurso desse quilombola 

vai de encontro à posição discursiva que corrobora a concepção de discurso de 

Foucault como sendo um “jogo estratégico e polêmico e não analisável apenas sob 

seu aspecto linguístico, mas como jogo estratégico de ação e de reação, de 

pergunta e resposta, de dominação e de esquiva e também de luta” (FOUCAULT, 

1970, p. 6).  Esse conceito aplica-se aqui, porque, para analisar discursos sob a 

perspectiva foucaultiana, é necessário recusar as explicações unívocas, as fáceis 
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interpretações ou, igualmente, não buscar insistentemente o sentido último ou o 

sentido oculto das coisas.  

Nessa perspectiva, no próprio relato do quilombola, que se reveste de um 

caráter de denúncia, “o poder não só reprime, mas produz efeitos de verdade e 

saber constituindo verdades e subjetividades” (FOUCAULT apud SARGENTINI, 

2004, p. 124). Aplica-se aqui, também, os conceitos da mesma obra de Foucault, 

quando ele afirma que o poder envolve relações de força e não é algo que se cede a 

um ditador, rei ou presidente ou a outrem. E, em sendo uma relação de forças, está 

em toda parte, já que relações de poder atravessam o indivíduo, que não pode ser 

considerado independente delas. 

As relações de poder continuam presentes na narrativa a seguir, que trata 

ainda do problema da água.  

Sujeito 3  
 

[...] era pocus fazenderus qui dexava a gente pegá água nus poçus dês... a 
gente ia pegá  água atê iscundidu nessis poçus... a gente saia di noiti pra i 
pegá água as vez a gente tava ali / panhava aquelas / as lata furada pruque 
num tinha condiçãu NÉ [...] gente fazia u barru i colava u fundu da lata i 
inchia ela di água i colocava na cabeça / i vinha imbora nas carrera cum 
medu di incontrá u donu da água [...] né aí um cavalu mixia du ladu a genti 
tomava um sustu / aquela lata caia pru chãu  i a genti saia doidu correnu [...]  
aí era purque era u fazenderu qui tava correnu atrás da genti  né [...] 

 

Dos enunciados “[...] era pocus fazenderus qui dexava a gente pegá água nus 

poçus dês... a gente ia pegá  água atê iscundidu nessis poçus... a gente saia di noiti 

pra i pegá água [...]” emergem as relações de poder. A voz do latifundiário, detentor 

do poder (“[...] u donu da água [...]” e “[...] aí era purque era u fazenderu qui tava 

correnu atrás da genti  né [...]”), nessa relação de poder, fala de seu lugar social e 

econômico, novamente deixando os quilombolas impossibilitados de perceberem a 

água como recurso e bem natural comum aos homens, sem discriminação de 

quaisquer ordens. 

Ainda, nessa narrativa, do discurso transparece a identidade de cidadão 

excluído, alheio aos eventos do mundo e desconhecedor de seus direitos, e daí, o 

poder se exercer verticalmente e com facilidade. Percebemos, então, como 

preconizou Michel Pêcheux (1997b), que a linguagem se materializa na ideologia e 

esta se manifesta na linguagem. De fato, o discurso é “diferente de enunciado e 

diferente de texto”, e “opera a articulação entre o linguístico e o histórico” 

(GREGOLIN, 2003, p. 23). 
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Reforçamos que analisar o discurso, segundo Pêcheux (1997b), conforme já 

relatado, significa dar conta de todas as suas especificidades, é apreendê-lo como 

acontecimento, como evento que irrompe num certo tempo e lugar, como relações 

históricas, práticas concretas “vivas” nos enunciados.  

Nesse sentido, e a título de contextualização, a seguir, fazemos um breve 

relato sobre a construção da barragem em Poções pela CODEVASF a fim de 

analisar os relatos que se seguem.  

A CODEVASF foi uma tentativa governamental de solução das péssimas 

condições de vida das comunidades da região, das agruras pelas quais os 

quilombolas haviam passado, com a falta de água, por exemplo, no Polígono das 

Secas15, região onde se insere a comunidade em questão. 

Conforme a história relatada pelo sujeito 2, a seguir, o desejo da construção 

da barragem vinha de longa data, desde a liderança de negro Ju: 

Sujeito 2 
 

[...] negro Ju / foi faladu assim [...] eli tinha um sonhu di di pur causa da 
água  sempri falava cum Feliciano Oliveira / qui era u prefeito / da barragi di 
Poçõis [...]  vai construí uma barragi ni Poçõis só qui muitas veiz eli num 
sabia comu era a barragi, a vontadi qui  eli tinha  di té água / eli achava qui 
era uma barraginha piquena nu fundu da casa deli / i até qui eli incontrô cum 
um deputadu / falava Artur Fagundis / depois dissu a história fala qui queim 
troxi a barragi pra Poçãu foi Humbetu Sotu [...]  

 

Do discurso do quilombola 5 desponta uma identidade de cidadão convicto do 

que quer, porque seu discurso revela conhecimento sobre a necessidade de se ter 

água potável, nem que fosse egoisticamente “[...]a vontadi qui  eli tinha  di té água / 

eli achava qui era uma barraginha piquena nu fundu da casa deli / [...]”. Através do 

relacionamento do sujeito 5 com os políticos (3), em cujas menções sempre se 

revela uma relação de pouca confiança, negro Ju realiza seu sonho de quilombola 

de possuir água que, para outros cidadãos, é um direito real e garantido. 

Assim, as identidades quilombolas de inclusão e de cidadania vão se 

apresentando e se afirmando, no decorrer dos discursos, nos quais se delineia 

também a identidade do quilombola politizado, conhecedor de seus direitos, aquele 

                                                      
15

“Território reconhecido pela legislação como sujeito a períodos críticos de prolongadas estiagens. 
Recentemente as áreas susceptíveis à desertificação (SAD), passaram a ser denominadas, por força 
de convenções internacionais (Convenção de Nairobi), de semiárido brasileiro. Compreende os 
estados  do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e 
extremo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. [...]”. (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA, 2010). 
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que demanda melhores condições de vida e uma política pública atuante em favor 

das minorias. 

Complementando a história da barragem, em meados dos anos 1980, através 

da CODEVASF e do apoio político do deputado Humberto Souto, a tão sonhada 

barragem de Preto Ju foi construída em Poções. Porém, o projeto abrangia a 

construção de outras barragens menores, o que não ocorreu. Os objetivos da 

CODEVASF incluíam: instalar estruturas hídricas que potencializassem a produção 

agrícola e a pecuária no norte de Minas, instalação que resultaria em  minimizar as 

cheias, preservar córregos e rios, armazenar águas pluviais, com a subsequente 

perenização dos rios, abastecer água aos humanos e animais, implantar a irrigação 

em área de longas estiagens, a piscicultura para consumo local e comercialização, 

recreação e lazer e incentivar o turismo ecológico. Contudo, o objetivo principal do 

órgão público era minimizar o sofrimento dos quilombolas, o que parece ter sido 

conseguido, conforme comprova o sujeito 6: 

Sujeito 6 

 
[...] a barragi foi cosa boa pra nós / gostu da barragi / nós agora teim água 
pra bebê [...] água dentu di casa [...] água pra lavá ropa, tomá bãiu [...] 
 

Observe-se, novamente, que, embora tenham sido minimizadas as penúrias 

da comunidade, ter a barragem para usufruir da água potável é ainda visto como 

bem e não como direito a um dom da natureza. Esse posicionamento aponta para 

um desconhecimento sobre a realidade externa, pois o cidadão quilombola não 

reivindica, nem parece conhecer seus direitos de ter condições humanas de 

sobrevivência. 

De qualquer maneira, os quilombolas entendem os aspectos positivos da 

construção daquela obra, visto que eles deixaram de viver sob as condições sub-

humanas em que viviam antes da construção da barragem. No entanto,  deveriam 

abrir mão da posse da terra em nome do progresso prometido.  

Vejamos, a seguir, como esse histórico se desenrola nos enunciados das 

narrativas dos quilombolas.  

Sujeito 5 
 

  (sequência 1) 
 
[...] mais tardi trouxerãu as máquinas [...] era barraca di lona pur tudu 
quantu é ladu [...] mandaram algumas pessoas disarranchareim-se du seu 
lugar [...] Foi só choru! Briga! Briga! / u doutô falô qui era pra construí a 
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barrageim [...] coisa dus guvernus [...] perguntei / “moçu / comu fica nossas 
coisas?” / intãu eli disi / “olha / dona / vai sê tudu colocadu eim um outru 
lugar” // daí eu pensei / meu Deus / na casa qui era di meus pais i u 
cemitériu ondi elis istãu interradus [...] pensei até na igreja i nu cruzeru [...]  

 

Novamente, como já analisado em outras falas, as ideias de Foucault vão 

embasar nossa análise do discurso quilombola, porque o filósofo diz que “há 

enunciados e relações que o próprio discurso põe em funcionamento, sendo ele o 

espaço em que saber e poder se articulam, pois quem fala, fala de algum lugar, a 

partir de um direito reconhecido institucionalmente” (FOUCAULT, 1970, p. 6).  

Esse discurso, supostamente verdadeiro, que veicula saber (o saber 

institucional), gera o poder. Nesse sentido, a narrativa “[...] u doutô falô qui era pra 

construí a barrageim [...]” revela outra voz, a do poder materializada no termo 

“doutor”. Contra o discurso da voz do “doutor” insurge a voz do quilombola-sujeito 5, 

ao demonstrar sua insatisfação e certa revolta em relação à expropriação que 

sofreram, ao cederem seu território e bens: “[...] trouxerãu as máquinas [...] era 

barraca di lona pur tudu quantu é ladu [...] mandaram algumas pessoas 

disarranchareim-se du seu lugar [...] Foi só choru! Briga! Briga! [...]”. 

No mesmo relato, na expressão “[...] disarranchareim-se du seu lugar [...]”, o 

sintagma verbal “desarrancharem-se” (foram tirados/ararrancados dos ranchos), 

acrescido da sequência “[...] era barraca di lona pur tudu quantu é ladu [...]”, 

patenteia a relação de poder, truculência e destruição, pelo menos no ponto de vista 

do entrevistado. 

E, ainda, o discurso do sujeito 5 revela uma reação resignada contra o estado 

de coisas vigente (“[...] Foi só choru! Briga! Briga! [...]”), contudo, deixando transitar 

uma identidade de cidadã convicta de que era sua a propriedade que lhe 

usurpavam. 

Na sequência, expõe-se uma tentativa de manter uma identidade relacionada 

às coisas materiais, ou seja, a identidade dos membros quilombolas também se 

constituía nas casas, na igreja, nos objetos pessoais de cada um, como revela a 

sequência: “[...] perguntei / “moçu / comu fica nossas coisas?” / intãu eli disi / “olha / 

dona / vai sê tudu colocadu eim um outru lugar” [...]”. A seguir, o discurso revela a 

tristeza pela perda desses bens e de sua memória cultural “[...] daí eu pensei / meu 

Deus / na casa qui era di meus pais i u cemitériu ondi elis istãu interradus [...] Pensei 

até na igreja i nu cruzeru [...]”. Narrar o momento dessa perda traz à tona a 

metamorfose da identidade escrava, demarcada pelo espaço territorial, para a 
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identidade cidadã que se constitui pelo fato de que teriam acesso à moradia digna. 

Todos os fatos são revividos nas narrativas pelo fluxo da memória coletiva do sujeito 

pertencente à comunidade em pauta. 

Nossas leituras sobre cultura afro-brasileira e quilombola nos mostraram que 

o lugar onde seus descendentes negros enterravam seus antepassados era 

considerado sagrado e deveria ser intocável. No caso em questão, se preservada a 

cultura, a reação dos quilombolas seria que a água contida na barragem penetraria 

nas profundezas das covas e se apropriaria das energias vitais distribuídas pela 

terra e, por isso, utilizar a água seria um ultraje, seria beber seus antepassados. 

Contudo, nos quilombolas de Poções, ficaram também perdidas as crenças culturais 

e evidenciado o despojo da identidade cultural constituída anteriormente. 

Novas casas foram construídas para os quilombolas após a expropriação. Na 

verdade, eles sofreram o processo de desapropriação (quase) ao mesmo tempo em 

que foram recompensados com novas moradias, porque durante a construção da 

barragem, iniciou-se a edificação de dois conjuntos habitacionais, para alocar toda a 

comunidade deslocada.  

Pertence ainda ao mesmo sujeito-quilombola o relato, a seguir, em que 

mostra clareza de visão sobre as razões da construção da barragem. 

Sujeito 5 

 

(sequência 2) 
[...] uns tempus depois / a barrageim estava prontinha [...] começaram fazê 
as casas novas [...] Você está venu aqueli pau u meiu da barrageim? / lá eu 
morava cum minha irmã [...] nós fomu nascidas i criadas dentru dessi lugar / 
mais hoje / estãmus aqui [...] gostu da barrageim [...] barrageim foi muitu 
bom pra nois // nóis agora tem água / água dentru di casa / antis a genti 
sufria muitu [...] tem o ladu boum tameim [...] 

 

O discurso que antes revelava a sensação de perda e nostalgia, agora marca 

o nascer de uma identidade cidadã (“[...] começaram fazê as casas novas [...] Você 

está venu aqueli pau u meiu da barrageim? / lá eu morava cum minha irmã [...] nós 

fomu nascidas i criadas dentru dessi lugar / mais hoje / estãmus aqui [...]”) daquele 

quilombola reconhecido como remanescente de escravos e faz despontar um 

discurso politizado que o torna capaz de discernir entre os benefícios e malefícios 

trazidos pela construção da barragem, identidade constituída em sua dimensão 

social e antropológica. 
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O direito ao uso da água também é novamente saudado, revelando um maior 

contato com a realidade externa sobre o uso social da água (“[...] nóis agora tem 

água / água dentru di casa / antis a genti sufria muitu [...] tem o ladu boum tameim 

[...]”), como já ocorrera em falas anteriores sobre o tema “barragem”. 

O discurso religioso também emerge na memória do sujeito na referência 

sobre a igreja (“[...] pensei até na igreja i nu cruzeru [...]”) enquanto elemento 

sagrado, e o cruzeiro, como espaço de concretização para sua fé, no firmamento. A 

evocação “[...] meu Deus / na casa qui era di meus pais i u cemitériu ondi elis istãu 

interradus [...]”, a expressão “meu Deus” é usada faticamente, mas não constitui 

elemento que acusa religiosidade. 

No processo de construção da barragem, como mencionado, muito se 

prometeu aos quilombolas para aceitarem sua construção no território onde 

residiam. O que foi garantido à população negra, após o aprisionamento das águas 

do rio Salinas e do córrego Poções, foram alguns benefícios já citados, por exemplo, 

o uso da água e indenizações pela cessão de seu território. No entanto, as 

contradições e certa desconfiança emergiram quando algumas promessas ficaram 

apenas na verbalização ou no papel. É o que nos revela o relato do quilombola, a 

seguir. 

Sujeito 6 
 

[...] nãum / num teim nenhum projeto di pexi / fizemu dois / treis / num foi 
aprovado pra criami di pexi ni gaiola / i u aproveitu da água achu qui é muitu 
pocu / porque us pequenu num teim condiçãu di comprá uma bomba pra 
moía us quintau / o tocá uma ária maió // intãu / a água ta mesmu é só pra 
animal / i pra genti teim hora qui num teim / queim num tivé otra água toma 
ela taméim [...] 

 

O discurso do quilombola insere-se, então, no processo discursivo-ideológico 

assumido por Pêcheux (1975) que inscreve o processo discursivo em uma relação 

ideológica de classes. Nessa vertente, se a língua é indiferente à divisão de classes 

sociais e às suas lutas, essa divisão e lutas não o são em relação à língua, de 

acordo com o campo de seus antagonismos. A língua, assim colocada, constitui a 

condição de possibilidade do discurso, por ser uma espécie de invariante 

pressuposta por todas as condições de produção possíveis, em um determinado 

momento histórico. Por outro lado, os processos discursivos constituem a fonte da 

produção dos efeitos de sentido no discurso, e a língua é o lugar em que se 

materializam os efeitos de sentido. No trecho “[...] us pequenu num teim condiçãu di 
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comprá uma bomba pra moía us quintau / o tocá uma ária maió [...]”, a escolha 

lexical do sujeito-enunciador pelo termo “pequenu” anuncia a existência de uma 

classe mais pobre dentre eles e revela o conhecimento do falante sobre estrutura 

social e diferenças entre as classes sociais. Em outras palavras, uma consciência 

sobre a realidade do mundo exterior e o surgimento de uma identidade social. 

A sequência “[...] nãum / num teim nenhum projeto di pexi [...]” comprova 

uma prática comum entre políticos: o não cumprimento das promessas feitas, e 

ainda revela que as coisas não mudaram tanto assim, dos tempos das agruras para 

hoje. Já a sequência “[...] fizemu dois / treis [projetos] / num foi aprovado pra criami 

di pexi ni gaiola [...]” mostra que eles foram cerceados, ou pela burocracia ou pela 

falta de vontade política. 

Apesar dos benefícios da água potável e da construção das novas moradias, 

a leitura que fazemos das entrevistas, no que tange à construção da barragem, é 

que a barragem atuou como um feitiço16 que, no primeiro momento, os fascinou e os  

iludiu, mas que, na verdade, acarretou desordem socioeconômica política e cultural 

na comunidade.  

A partir dessa desorganização, a comunidade de Poções sentiu a 

necessidade de se reorganizar para poder progredir, uma vez que água já possuía. 

Em decorrência disso, surge a demanda por outras necessidades e direitos básicos, 

como energia elétrica, escola e posto de saúde. Por essas razões, urgia a 

constituição de uma associação que pudesse captar recursos para a comunidade 

conseguir esses benefícios sociais. O resultado desse anseio foi a criação da 

Associação Rural cujo processo de implantação redundou em alguns desses 

benefícios, mas também em dificuldades para a comunidade, conforme narração do 

sujeito-cidadão, a seguir.  

Sujeito 3 
 

[...] ó a comunidadi foi u seguinti [...]  é si a partir du momentu qui qui crió a 
associaçãu na comunidade aí já começô a desinvolvê [...] nóis neim 
cunhecimentu cum associaçãu  nós num tinha, aí criô uma associaçãu [...] i 

                                                      
16

 Conforme Gonçalves (2007), quando os negros de Poções falam em feitiço ou caxangá, eles se 
referem à construção da barragem de Pedro Ju. Para os descendentes de negros escravizados, o 
evento da barragem gerou desorganização da ordem sócio-cultural, política e econômica do grupo 
local de Poções que foi cindido por situar-se entre duas vilas distintas distanciadas uma da outra em 
um quilômetro. Dessa forma, a construção da barragem separou a comunidade dividindo-a em duas 
partes distintas. Os impactos causados pela construção da barragem foram múltiplos, dentre os mais 
significantes e violentos, a resistência à transformação de alguns moradores foi o fator chave para 
compreender os tipos de relações que as famílias estabeleciam entre si em seu cotidiano – relações 
de parentesco, de compadrio e de vizinhança. 
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ela ficô parada pur um bom tempu mais através lá num sei si é pulítica ou 
qui foi [...] consiguimu um tratô pra comunidadi i depois dessi tratô aí foi criô 
as novas diretoria / aí eu já juntu cum o otu pessoal  que tava ingajado na 
associaçãu [...] nós já começô sentá  i discuti a respeitu das necessidadi da 
comunidadi i nós já começô adquiri algumas coisinha  qui aí nós já 
consiguiu é uma melhoria di casa [...] 

 

Da FD desse cidadão quilombola surge uma identidade social, o sujeito 

politizado, porquanto já consciente da necessidade de se fundar uma associação 

rural, mas também ciente da falta de conhecimento de como lidar com ela 

(distanciamento em relação ao mundo externo). Esse conhecimento, aos poucos, os 

membros da comunidade foram adquirindo.  

Aflora de seu discurso certo saber político, polvilhado de ironia, através da 

qual se nega no enunciado “[...] num sei si é pulítica ou qui foi [...]” e afirma-se na 

enunciação “sei que é político”, sobre a razão de a associação ficar estagnada por 

certo tempo, e espelhado no uso de terminologia e condutas funcionais atenentes a 

uma associação e ao discurso político-social, como em “[...] ingajado na associaçãu 

[...] nós já começô sentá i discuti a respeitu das necessidadi da comunidade [...]”. 

O dizer “[...] num sei si é pulítica ou qui foi [...]” remete à definição de 

formação discursiva de Pêcheux: “aquilo que em uma formação ideológica dada, ou 

seja, a partir de uma dada posição e em uma certa conjuntura,  [...] e que determina 

o que  pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 2009, p. 147). A FD, então, refere-se ao 

que se permite dizer em determinado tempo e espaço social, embora a fala possa 

implicar a possibilidade de uma crítica direta que aparece nela interditada. Além 

disso, nos enunciados, o sujeito 5 nega aquilo que afirma na enunciação (ironia): 

que é tudo uma questão de (falta de vontade) política. 

Assim, vão-se tecendo as redes referenciais e se firmando a identidade 

étnico-sócio-política dos quilombolas, de acordo com o avanço social dos membros 

da comunidade de Poções. 

Segundo a fala do mesmo sujeito, dentre as benfeitorias conseguidas através 

da associação rural, a chegada da energia elétrica para as casas foi uma das 

principais, conforme relato a seguir. 

Sujeito 3 
 

[...] intãu / através da associaçãu / nóis consiguiu aqui foi trinta i seis casa / 
né / i a parti dessis / qui nós consiguiu as trinta i seis casa / nós consiguiu 
eletrificá [...] cum a associaçãu [...]   
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Comprova-se, assim, a função da associação rural como instituição relevante 

para se conseguir benefícios, como lugar coletivo de discussão de temas pertinentes 

e de se ouvirem vozes e de elas serem ouvidas. 

A pesquisa mostrou que, depois da consolidação da associação rural em 

2005, criou-se a Associação Quilombola de Poções, seguindo as instruções do 

Decreto n.º 4.887 no artigo 17, parágrafo único: “As comunidades serão 

representadas por suas associações legalmente constituídas” (BRASIL, 2003) a qual 

foi, no início, contemplada por projetos sociais do governo federal (cesta básica, 

conjuntos habitacionais, bolsa família), conforme relata o sujeito 3: “[...] através da 

associaçãu / nóis consiguiu aqui foi trinta i seis casa [...]”. E, ao serem reconhecidas 

suas comunidades (BRASIL, 1988, 2003), os quilombolas veem garantidos os 

direitos territoriais, passam a participar de projetos sociais específicos para 

comunidades remanescentes negras, e as comunidades a serem respeitadas como 

comunidade negra17. Em seguida, o território foi reconhecido pelo INCRA em 2006, 

a qual passa a representar as comunidades18. 

Vejamos o que nos relata o sujeito-quilombola 3, a seguir, sobre o 

reconhecimento dos quilombolas como descendentes de negros. 

Sujeito 3 
 

 
[...] es mim convidarãu / i  nós fomu lá na Fundaçãu Cultural Palamares // aí 
/ chegô lá nu / es forãu passá i revê us estudus /  qui es é vinha fazenu na 
comunidadi // intãu nus foi provadu qui nós é reamanescenti [...] mais nus foi 
provadu qui nós somus remanescenti di di di iscravu NÉ [...] 

 

O cidadão em análise fala de um lugar de prestígio em seu grupo, já que foi 

convidado a ir à capital federal (“[...] es mim convidarãu / i  nós fomu lá na Fundaçãu 

Cultural Palamares [...]”) e receber a notícia sobre sua remanescência escrava – o 

reconhecimento de sua identidade quilombola: “[...] nus foi provadu qui nós somus 

                                                      
17

 Conforme o artigo 2°, parágrafo 2° do Decreto n.º 4.887/2003: “são terras ocupadas por 
remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução 
física, social, econômica e cultural”, e o artigo 5° complementa: “compete ao Ministério da Cultura, por 
meio da Fundação Cultural Palmares, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário 
e o INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir a preservação da identidade cultural 
dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como para subsidiar os trabalhos técnicos, 
quando houver contestação ao procedimento de identificação e reconhecimento previsto neste 
Decreto” (BRASIL, 2003). 
18

Como consta no Decreto n.º 4.887/2003, no artigo 5°, “compete ao Ministério da Cultura, por meio 
da Fundação Cultural Palmares, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o 
INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir a preservação da identidade cultural dos 
remanescentes das comunidades dos quilombos [...] (BRASIL, 2003). 
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remanescenti di di di iscravu NÉ [...]”. Na interdiscursividade do relato nessa cena 

enunciativa, o enunciatário do poder é nomeado pela expressão “es” (eles), utilizada 

por três vezes no excerto. Como já dissemos anteriormente, o caráter ainda difuso 

da construção das identidades permite idas e vindas sobre a questão de uma 

descendência de escravos, agora atestada através de uma instância formal. O que 

nos permite afirmar que a construção da identidade quilombola nasceu 

primeiramente fora das comunidades (externamente) e, somente depois, foi cultuada 

dentro da comunidade, de acordo com que constatamos nos momentos revividos 

nas narrativas dos quilombolas e guardadas na memória coletiva de seus pares. 

A partir do momento em que passou a ser reconhecida como comunidade 

quilombola, a associação criada em Poções passou a ser muito importante, pois, 

através dela, seus membros teriam a possibilidade de se articularem com os 

políticos e a sociedade em geral, na busca por melhorias na comunidade. Dessa 

maneira, a associação seria o elo entre os remanescentes e a sociedade que os 

excluiu e seus benefícios exaltados em muitos momentos de fala dos quilombolas, 

como a do sujeito a seguir, quando narra sobre a associação dos produtores. 

Sujeito 2 
 

[...] é purque negóci du pessuau / né / [...] intãu / tinha premeru era a 
associaçãu du produtô / [...] aí du produtô / tinha associaçãu das muié... aí 
das muié já presentô quilombola [...] // aí todu mundu quis sabê du 
quilombola i dus iscravu antigamenti [...] // aí / afundaru a associaçãu 
quilombola [...] 

 

O discurso na memória desse sujeito revela a existência, primeiramente, de 

uma associação de produtores. Em seguida, seu discurso aponta para uma 

associação das mulheres, talvez artesãs, um avanço em termos sociais para o grupo 

quilombola e para a época. Aponta, também, para uma identidade feminina, a de 

trabalhadora, consciente de sua posição transformadora no grupo. Dessa 

consciência de pertencimento e de lugar no grupo para a constituição de uma 

identidade afro-brasileira foi um passo. 

Como se vê, a criação da associação como bem social e político era 

necessária, pois, como afirmado anteriormente, se configurou como espaço de 

organização, de compartilhamento de conhecimento, de tomada de decisões e de 

luta e de crescimento e progresso. Vai se alinhavando a formação de uma 

identidade político-cidadã. Considere-se, também, conforme Decreto n.º 4.887, que 

todos os convênios, projetos e beneficiamentos para a comunidade deveriam ser 
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vinculados à associação, que se firma, então, analisemos na fala, a seguir, outra 

avaliação dos sujeitos sobre a associação. 

Sujeito 2 
 

[...] na verdadi / nóis tá tenu nossa associaçãu quilombola né [...] qui é uma 
coisa qui beim [...] qui puxa né [...] us benifíci [...] 

 

O valor positivo da associação é confirmado pelo orgulho que o sujeito 

demonstra pela associação (“[...] nossa associaçãu quilombola né [...] qui é uma 

coisa qui beim [...] qui puxa né [...]”), mas, principalmente, por ser local onde se 

conseguem benefícios (“[...] qui puxa né [...] us benifíci [...]”), ainda que, como 

revelará outra sequência mais adiante, embora prometidos, nem sempre são 

cedidos. 

No espaço da associação, não só benefícios materiais foram conseguidos, 

mas também muitos momentos de discussão foram dedicados à história dos 

antepassados, de luta pela terra e liberdade, instantes em que os quilombolas 

exerciam a cidadania, uma nova identidade. Nesses momentos, os membros da 

comunidade iam agregando valores e conhecimentos compartilhados pelos 

pesquisadores ali presentes e os quais aclaravam as questões sobre “ser 

quilombola”. O intuito era convencer os quilombolas da importância de preservarem 

sua memória e história culturais, e assumir sua nova identidade como cidadão-

quilombola, após o reconhecimento da comunidade em 2006.  

Ainda, sob essa mesma perspectiva e ressaltando o trecho que aponta a 

presença de vozes marcantes entrecruzando o discurso dos quilombolas, 

analisamos a narrativa, a seguir. 

Sujeito 3 
 

[...] aí começô vim uns pessuau fazê uns trabaiu na comunidadi i sempri es 
falava qui nós tinha assim um sutaqui diferenti / qui achava qui nós podia sê 
é é / descendenti di di iscravu [...] mas eu pelu menus eu num sabia o qui 
era descendenti / num é [...] mas a genti ficava sempri ali pur dentro pra 
sabê // atê quandu qui a genti ia discubrí u qui era um descendenti i quandu 
nós foi discubrí foi quandu a comunidadi já foi reconhecida [...] 

 

A narrativa aponta para a associação como espaço propício ao exercício das 

descobertas, entre elas a de se ser descendente de escravos. Entendemos, 

portanto, que a identidade quilombola foi paulatinamente construída (“[...] qui achava 

qui nós podia sê é é / descendenti di di iscravu [...]”) a partir das condições de 

produção nas quais os sujeitos estavam inseridos. Tais condições são reveladas na 
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materialidade da língua nos enunciados “[...] es falava qui nós tinha assim um 

sutaqui diferenti  [...]”, em que a expressão “sotaque diferente”, ou seja, a pronúncia 

(prosódia), representava indício de origem afro-brasileira. 

Desconhecer o significado da palavra “descendente” (“[...] eu pelu menus eu 

num sabia o qui era descendenti [...]”) significava, sobretudo, desconhecer os 

direitos reconhecidos pelo Constituição Nacional. Por isso, a busca por novas 

comunidades foi a justificava dos pesquisadores para a aproximação com as 

comunidades quilombolas.  

Ao adentrá-las, levam e repassam conhecimento sobre o que é ser 

quilombola, provocando mudanças e possibilitando entendimento dos membros 

sobre seus direitos, conforme se verificou no relato anterior do sujeito 3: “[...] aí 

começô vim uns pessuau fazê uns trabaiu na comunidadi [...]”. Isso quer dizer que, 

ao estabelecer contato com pesquisadores, a comunidade passou a ficar mais 

esclarecida e seus membros passaram a ter acesso à informação (mundo externo). 

A partir daí, aos poucos, perceberam-se remanescentes de negros escravizados, 

reforçando, então, a identidade étnica, demarcada pela descoberta de que são 

quilombolas, não somente pela cor da sua pele, mas também por possuírem as 

características do grupo étnico-racial institucionalizado pelo Decreto n.º 4.887/2003. 

Corroborando as palavras de Arruti (2006), não existe comunidade quilombola 

que diga “eu sou quilombola” sem autoconhecimento e autodiscussão com o 

movimento negro. As dificuldades para se entender isso se postam na escassez, 

talvez a inexistência, segundo verificamos, de estudos e pesquisas, incentivo e 

conhecimento para que os membros das comunidades quilombolas possam 

entender o que significa ser descendente de escravo, não somente pela cor da pele, 

mas por sua ancestralidade, por sua história, memória e cultura. Então, fazem-se 

necessários estudos e pesquisas, incentivo e conhecimento. 

E, talvez, por isso também, os discursos nas falas dos entrevistados nomeiem 

lugares enunciativos de onde falam aqueles pesquisadores que se juntaram às 

comunidades e que contribuíram para seu conhecimento, no sentido de fornecer 

dados para a construção da identidade de descendentes de escravos, e para a 

conscientização sobre “ser quilombola”. O excerto a seguir acusa a presença dos 

pesquisadores. 
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 Sujeito 3 

 
[...] aí vei um pessual da Unimontis / veiu Fláviu José qui começô essi 
trabaiu aqui juntu cum otrus, taméim a Maria du Rosáriu, taméim u Tonim da 
Emater // intãu tinha muitas pessoas qui vinha fazê trabaiu, pruque a genti 
neim dá conta  neim di lembrá [...] 

 

Dos enunciados emergem diversas vozes, a interdiscursividade (“[...] intãu 

tinha muitas pessoas qui vinha fazê trabaiu, pruque a genti neim dá conta  neim di 

lembrá [...]”) instituída a partir das memórias dos membros da comunidade. Nesse 

relato, os enunciados revelam lugares enunciativos específicos, como a Unimontes, 

e pesquisadores como Flávio José, Maria do Rosário, Tonim da Emater. Esses 

sujeitos/vozes enunciaram outras vozes e seus discursos ideológicos, entrelaçados 

no discurso dos cidadãos-quilombolas, contribuíram para a formação da identidade 

cidadã dos descendentes dos quilombolas do norte de Minas Gerais através da 

informação sobre seus direitos, deveres e da luta para evidenciar a necessidade de 

os quilombolas manterem sua cultura afro-brasileira, e de celebrá-la.  

O cidadão, citado pelo sujeito 3, Flávio José, cujo trabalho (GONÇALVES, 

2007) trata da questão territorial e dos costumes da comunidade de Poções, realizou 

um estudo que, por um lado, é visto pelos membros da comunidade como suporte 

para o fortalecimento de seus direitos e para a manutenção de sua memória 

ancestral e; por outro, pela comunidade científica, como um marco que registra a 

comunidade quilombola de Poções no Norte de Minas e a tira do anonimato, através 

do reconhecimento ocorrido em 2006.  

Em razão do lugar de onde fala, o discurso de Flávio José veio, mais do que 

os discursos dos outros pesquisadores citados pelo quilombola-sujeito 3 no trecho 

anterior, a intervir e marcar contundentemente os discursos de alguns quilombolas, 

que em suas falas comprovam a força da ideologia que impregna o discurso do 

pesquisador. É o que demonstra a narrativa do sujeito 3, a seguir. 

Sujeito 3 
 

[...] eu achu qui a necessidadi maió qui Poçõis teim é a uniãu // si nós 
consiguí capacitá u nossu povu / trazê pra u nossu povu u conhecimentu / u 
valoris qui elis teim / qui elis teim / Poçãu disinvolvi u mais rápidu possívi [...] 
si nós consiguí capacitaçãu pa sempri ta incentivãnu u nossu povu / 
mostrãnu pra nossu povu u direitu qui elis teim / u qui qui é sê remanescenti 
// inquantu u nossu povu quilombola nãu recunhecê u valoris qui us 
quilombolas teim / nós inda vãmus continuá sintinu muitas i muitas 
dificuldadi // e intãu nós pricisa é assim ó / nós pricisa di pessoa igual a você  
mermu qui já qui vei essa aquela formaçãu qui você passô pra nóis lá na 
igreja / aquilu pra nóis foi uma riqueza / foi uma riqueza [...] 
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Nessa narrativa, expressões linguísticas como “uniãu”, “capacitá u nossu 

povu”, “conhecimentu”, “valoris”, “disinvolvi” e “direitu” mostram o cruzamento das 

vozes dos pesquisadores com a do enunciador e sua presença marcante para a 

formação de uma identidade cidadã-quilombola consciente do valor dessas 

expressões. Mas a voz de um pesquisador é nomeada: “[...] nós pricisa é assim ó / 

nós pricisa di pessoa igual a você  mermu qui já qui vei essa aquela formaçãu qui 

você passô pra nóis lá na igreja / aquilu pra nóis foi uma riqueza / foi uma riqueza 

[...]”. Em seu relato, o sujeito 3 arremata que “[...] inquantu u nossu povu quilombola 

nãu recunhecê u valoris qui us quilombolas teim / nós inda vãmus continuá sintinu 

muitas i muitas dificuldadi [...]”, vinculando, assim, o não reconhecimento dos valores 

quilombolas às dificuldades por que passam. Assim, ele aponta para uma 

consciência política, uma identidade política, o que comprova, novamente, a 

influência do discurso político e competente dos pesquisadores.  

No entanto, em que pese o fato de serem as ideologias, por vezes, inculcadas 

insidiosa e subrepticiamente (ideologia crítica), já que não há discursos neutros e 

isentos, as identidades não seriam construídas apenas a partir desse “discurso 

oficial” do pesquisador, porque senão, a formação desta identidade poderia ter sido 

construída por indução. Talvez, por uma questão de oportunismo mesmo, questões 

que, ressalte-se, não estando materializadas linguisticamente, não podem ser 

comprovadas através da sequência narrativa anterior. Mas, sem dúvida, o saber 

partilhado pelos pesquisadores na comunidade contribuiu em larga escala para que 

os quilombolas pudessem entender que pertenciam a uma comunidade específica e, 

aos poucos, tomarem consciência do que é ser quilombola.  

Esse entendimento e conscientização foram adquiridos também através de 

outras vozes nos relatos de seus membros sobre sua ancestralidade e história. Na 

verdade, então, a identidade “ser quilombola” está sendo forjada, primeiramente, 

pelas múltiplas vozes falando da história, da ancestralidade, da cultura, da religião, 

da etnia, da raça, da família que, somadas aos discursos dos pesquisadores, dos 

políticos, entre outros, resulta nessa identidade quilombola afro-brasileira. Ou seja, 

com base em todos esses discursos, os quilombolas passaram a se conscientizar de 

que eram descendentes de negros escravizados e possuíam direitos 

institucionalizados na Constituição Federal de 1988 e também no Decreto n.º 4.887 

instituído pelo presidente Lula, em 2003 (BRASIL, 1988, 2003).  
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Ao narrarem em suas falas a trajetória de seus ancestrais, suas memórias, 

suas lutas por condições humanas de sobrevivência, os membros da comunidade de 

Poções começaram a escrever um novo capítulo de suas vidas. Os estudos sobre 

sua existência e o recontar de suas histórias propiciaram a construção de uma nova 

identidade, a de remanescente negro escravizado. Com esta nova identidade 

autodefinida a partir do autoconhecimento, seus membros se inscrevem em uma 

nova ordem discursiva legitimada pelo Decreto n.º 4.887, artigo 2°, parágrafo 1°, que 

nos diz: “para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das 

comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria 

comunidade” (BRASIL, 2003). 

O relato a seguir comprova que, anteriormente ao conhecimento sobre 

ancestralidade, descendência, cultura quilombola, raça, etnia e a inculcação da 

ideologia dos discursos dos pesquisadores, não havia reconhecimento da origem 

afro pelos quilombolas dessa comunidade, até o evento da consolidação pelo 

decreto. É o que aponta o relato a seguir. 

Sujeito 3 
  

[...] atê quandu que a genti ia discubrir o que era um descendenti e quandu 
nós foi discubrí foi quandu a comunidadi já foi reconhecida [...] 

 

Mas como ocorre, na prática, o reconhecimento de uma comunidade 

quilombola? Os estudos para o reconhecimento oficial das comunidades 

quilombolas são feitos a partir de laudos dos antropólogos que, em suas pesquisas, 

descrevem todo o processo de territorialização captado nas narrativas dos guardiões 

da memória da comunidade e os encaminham para o INCRA para o 

reconhecimento, conforme o artigo 3°, parágrafo 1°19. Foi somente após seu 

reconhecimento como comunidade, que seus membros passaram a usufruir de 

direitos. E reconhecer-se quilombola, trouxe a certeza sobre alguns aspectos, como 

relata o sujeito quilombola, a seguir. 

Sujeito 3 
 
[...] recebi um coviti pra í na Brasília fiquei muitu curiosu / purque nunca 
tinha saídu praticamenti di casa / né // isso daí já foi em 2005 / né / já foi 
agora recenti qui a comunidadi foi recunhecida / foi agora em 2006 // intãu / 
es mim convidarãu / i  nós fomu lá na Fundaçãu Cultural Palamares // aí / 

                                                      
19

 “[...] O INCRA deverá regulamentar os procedimentos administrativos para identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das 
comunidades dos quilombos [...]”. 
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chegô lá nu /  es foram passá i revê us estudus /  qui es é vinha fazenu na 
comunidadi // intãu nus foi provadu qui nós é reamanescenti [...] mais nus foi 
provadu qui nós somus remanescenti di di di iscravu NÉ [...] mais eu 
consideru qui ainda  nós é / ainda é iscravizadu [...] pruque nós ainda é 
iscravizadu  pruque nós é ainda teim muita dificuldadi na comunidadi [...]  

 

A memória discursiva que emerge dessa narrativa, já analisada, em parte 

anteriormente, nos revela vozes (interdiscurso) que se cruzam e que nos dizem que 

o cidadão entrevistado tem consciência de que ainda é “escravizado” (“[...] mais nus 

foi provadu qui nós somus remanescenti di di di iscravu NÉ [...] mais eu consideru 

qui ainda nós é ainda é iscravizadu [...] pruque nós ainda é iscravizadu pruque nós é 

ainda teim muita dificuldadi na comunidadi [...]”), já que agora sabe o que é não ser 

escravizado.  

Entender a instância da descendência de negros escravizados é reconhecer o 

sofrimento de seus antepassados. Assim, ao afirmar que ainda existe escravidão 

(“[...] ainda  nós é / ainda é iscravizadu [...] pruque nós ainda é iscravizadu  pruque 

nós é ainda teim muita dificuldadi na comunidadi [...]”), o quilombola revela, a partir 

dos fatos armazenados em sua memória coletiva, estar ciente das dificuldades de 

ser quilombola. Ele reafirma também sua identidade afro-brasileira, já que para ele 

dificuldades implicam miséria, fome e preconceito que marcam e desmarcam a 

identidade étnica. 

O discurso do sujeito 3, ainda, tem como base o lugar hierárquico-intelectual, 

o discurso do antropólogo Flávio José sobre o que é ser descendente de escravos, 

sobre o que pode vir a ser uma identidade quilombola. Em seu discurso, o 

quilombola anuncia uma identidade político-social, ao revelar que são intimamente 

interdependentes os aspectos não ser escravizado e não ter muitas dificuldades, 

dificuldades, aqui, entendidas, não como problemas/obstáculos, mas como 

benefícios sociais que os resgatam da miséria de escravizados. 

O acesso ao conhecimento foi o marco para que os quilombolas passassem a 

se constituir como tal, e, somente a partir da consciência de pertencimento a um 

grupo específico, é que foi possível “ser sujeito quilombola”. Essa assertiva também 

foi comprovada por outras narrativas de sujeitos-quilombolas anteriormente: “[...] qui 

achava qui nós podia sê é é / descendenti di di iscravu [...] mas eu pelu menus eu 

num sabia o qui era descendenti / num é [...] mas a genti ficava sempri ali pur dentro 

pra sabê [...]”. Apenas após a comprovação e o reconhecimento legal da 

comunidade, como já afirmado neste texto, é que foi possível aos quilombolas o 
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entendimento de que eram remanescentes de negros escravizados. O 

reconhecimento evidenciou um lugar de regularidade em suas narrativas. Nelas 

estava sempre presente a busca por uma identidade, pois, para poder lutar por seus 

direitos constituídos na legislação federal, os sujeitos tiveram de se inscrever em 

uma ordem-campo discursiva, o da lei. Acresça-se a isso, a formação de uma 

estrutura social mais organizada, reconhecida e digna. 

 Da busca de uma regularidade discursiva que apontasse o processo 

constitutivo da identidade, outros discursos e outros sentidos demarcam o lugar de 

consciência de uma identidade quilombola, ainda que mesclada de certa 

insegurança no tocante à escravização (“[...] mais eu consideru qui ainda nós é / 

ainda é iscravizadu [...] pruque nós ainda é iscravizadu  pruque nós é ainda teim 

muita dificuldadi na comunidade [...]”), justificada por problemas internos na 

comunidade. Entender a instância da descendência de negros escravizados é 

reconhecer o sofrimento de seus antepassados. Assim, ao afirmarem que ainda 

existe escravidão (“[...] eu consideru qui ainda nós é / ainda é iscravizadu [...]”), 

revelaram, a partir dos fatos armazenados em sua memória coletiva, ter consciência 

das dificuldades que envolvem ser quilombola. Eles reafirmam e revelam sua 

identidade afro-brasileira, já que para eles as dificuldades que enfrentam, a miséria, 

a fome e o preconceito, marcam e desmarcam a identidade étnica. 

Após o reconhecimento da comunidade, os membros quilombolas acharam 

que teriam acesso a projetos sociais e benefícios e de maneira direta, como 

estabelece o Decreto n.º 4.887/200320; no entanto, as dificuldades relatadas 

anteriormente ainda persistem, conforme nos relata o sujeito 2:  

Sujeito 2 
 

[...] ô moçu / di benefíci mesmu / só tá essa iscola né [...] tiranu a ferinha foi 
só issu [...] / sobi otus benefici num tevi nãu [...] / u qui dá pra pricisá só essi 
aí da iscola [...] promessa / promessa teim muita / né [...] promessa teim 
muita / di vim só qui / i até hoji num chegô nada [...] tiranu esta iscola i a 
ferinha / né [...] a ferinha vei uma vez só [...] 

 

No interdiscurso se entrecruzam vozes que apontam para um conhecimento 

sobre direitos sociais adquiridos: escola e trabalho/feirinha (“a ferinha / né [...] a 

ferinha vei uma vez só [...]”). Com o enunciado “[...] promessa / promessa teim muita 

                                                      
20

 “[...] Compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência 
da República, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações 
de regularização fundiária, para garantir os direitos étnicos e territoriais dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos, nos termos de sua competência legalmente fixada [...]” (BRASIL, 2003). 
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/ né [...] i até hoji num chegô nada [...]”, o narrador retoma o velho e reicidente 

discurso dos políticos, figuras carimbadas nas sociedades em geral e 

descomprometidas com o cumprimento de sua palavra. Geralmente, para serem 

eleitos para cargos públicos, fazem uso de um lugar comum em seu comportamento: 

prometem benefícios e bens materiais em troca de voto. No interdiscurso social, 

entrecruzando com o político, sua fala revela que o sujeito tem conhecimento desses 

descumprimentos e isso aponta para uma consciência política, uma identidade 

política, além de o sujeito confirmar uma identidade de cidadão quilombola crítico e 

descrente das promessas de políticos.  

Várias promessas foram feitas por políticos, mas nem todas foram cumpridas 

de 2006 até o momento. Questões básicas como, atendimento médico, através de 

um posto de saúde na comunidade, atendimento odontológico, projetos que 

evidenciem as questões e a manutenção da cultura africana, escola de ensino 

fundamental e médio dentro da comunidade são algumas das promessas feitas, mas 

nem todas foram ainda cumpridas, como nos comprova a narrativa do sujeito 2, a 

seguir. 

Sujeito 2 
 
[...] na verdadi / nóis tá tenu nossa associaçãu quilombola né [...] qui é uma 
coisa qui beim [...] qui puxa né [...] us benifíci [...] aconteci qui num sai [...] i 
chega muita promessa qui [...] i veim a promessa aí i sopra na boca du povu 
[...] quilombola tá vinu [...] tá aquilu otu [...] depois nu fim da conta num veim 
[...] promessa tevi dimais / moçu [...] aqui já tevi um cadu di [...] promessa 
[...] di carru i num vei nada [...] as veiz mesmu vei’ atê/ um pra’qui [...] diz qui 
era du quilombu [...] essi carru dissi qui vieru atê/ nu Breju [...] i lá eli ficô/ 
rodãnu na prefeitura atê aqui essi carru num apariceu [...] di lá mesmu eli 
disapariceu qu’eli [...] i tava lá ni Francisá [...] muitus  genti viu lá [...] muitu 
dus veriadô / lá mostrô [...] ó essi carru aí é di Poçõis ó [...] associaçãu 
quilombola di Poçõis [...] tá inu pra lá i ficô / qui tava vinu [...] ia tê / uma 
roniãu pra trazê / essi carru i nada dessi treim atê / hoje [...] suverteu essi 
carru [...] agora ieu num sei [...] si ês / vendeu [...] si voltô / pra trais ô u qui 
ês fizeru qu’eli [...] pur issu qui eu falu cum cê [...] aqui é promessa dimais 
[...] i num veim [...] ês / prometi u médicu  i u dentista pra cumunidadi / 
marca qui vai vim u médicu [...] u coitadu vai pra lá [...] fica lá di cedu atê / 
mei’ dia [...] ali pra uma hora nãu teim médicu mais nãu [...] ô u povu voltãnu 
seim médicu [...] u médicu veim aí [...] u medicu veim aí e nada / nada / 
nada [...] 

 

A exemplo de outra fala anterior, a narrativa do sujeito 2 mostra que é através 

da associação quilombola que as solicitações são encaminhadas às autoridades e 

são, na maioria das vezes, aprovadas, mas a verba para os projetos e os benefícios 

prometidos não chegam à comunidade. 
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O sujeito 2 revela sua identidade cidadã, quando denuncia a inconstância dos 

atos políticos e a descrença do cidadão nas promessas políticas, ideologia já 

enraizada na cultura nacional e amplamente difundida: políticos mentem, o que se 

pode verificar pelas interessantes escolhas lexicais do narrador (“[...] sopra na boca 

du povu [...]”) para designar a falsidade das promessas, também evidenciadas no 

enunciado “[...] i chega muita promessa qui [...] i veim a promessa aí i sopra na boca 

du povu [...] quilombola tá vinu [...] tá aquilu otu [...] depois nu fim da conta num veim 

[...]”. 

O rosário de fatos narrados pelo sujeito nas expressões “[...] essi carru dissi 

qui vieru atê/ nu Breju [...] i lá eli ficô/ rodãnu na prefeitura atê aqui essi carru num 

apariceu [...] di lá mesmu eli disapariceu [...]” acena para o desvio do benefício 

destinado à comunidade, o que pode ser constatado no trecho  “[...] ó essi carru aí é 

di Poçõis ó [...] associaçãu quilombola di Poçõis [...] tá inu pra lá i ficô / qui tava vinu 

[...] ia tê / uma roniãu pra trazê / essi carru i nada dessi treim atê / hoje [...] suverteu 

essi carru [...]”.  

No que diz respeito às promessas referentes a questões sociais, como 

acesso a tratamento médico, odontológico e medicamentos para a comunidade, as 

promessas também não foram cumpridas “[...] marca qui vai vim u médicu [...] u 

coitadu vai pra lá [...] fica lá di cedu atê / mei’ dia [...] ali pra uma hora nãu teim 

médicu mais nãu [...] ô u povu voltãnu seim médicu [...] u médicu veim aí [...] u 

medicu veim aí e nada / nada / nada [...]”. 

 A criação da associação, aos poucos, foi proporcionando aos quilombolas 

conhecer e conviver com a realidade externa. Em que pesem a falsidade e todos os 

desencantos sobre as promessas feitas e não cumpridas, no tocante à criação da 

escola da comunidade, a promessa concretizou-se. O primeiro projeto foi concluído 

e os quilombolas têm acesso a ela, através dos dois projetos “Nota dez” e 

“Educação de Jovens e Adultos” (EJA) benefícios cedidos à comunidade e os quais 

os quilombolas muito valorizam.  

O projeto “Nota Dez” tem como professora um membro da própria 

comunidade que também é beneficiada pelo projeto “EJA”. Analisemos um de seus 

depoimentos. 

Sujeito 1 
 

[...] u projetu nota dez ela teim [...] sua [...] u:: planejamentu da aula [...] qui 
é  u plano de aula / né // intãu / a genti  já monta antis [...] pra podê / a  sala 
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di aula // di segunda a sexta eu dô / aula prus jovi e adultus [...] na escola lá 
eim Poçõis [...] aqui na nossa comunidade [...] i / assim [...] graças a Deus 
[...] eu vô consiguinu [...] acopanhá u desenvolvimentu de cada um [...] 
purque num importa a genti fazê um planu de aula / senu qui muitus ainda 
nãu consegui acompanhá [...] mais a genti vai desenvolvenu [...] pur cada 
coisa... pur minúscula palavras... pur minúsculu letra [...] qui elis num 
consegui falá [...] mais qui nós vãmus começãnu [...] começãnu a:: 
disinvolvê [...] essi trabaliu aqui na nossa comunidadi [...] da alfabetizaçãu 
[...] é muitu importanti pra nós [...]  

 

No excerto, descortina-se a identidade professoral da cidadã quilombola, 

professora da comunidade, ao relatar caminhos e dificuldades inerentes à carreira. 

Sua identidade é confirmada pelo valor que atribui à alfabetização (“[...] essi trabaliu 

aqui na nossa comunidadi [...] da alfabetizaçãu [...] é muitu importanti pra nós [...]”), 

valor intrínseco de sua formação discursiva entrecruzada por outras vozes, aquelas 

que contribuíram para sua formação pessoal e profissional (como professora) e as 

dos pesquisadores.  

De sua formação professoral emerge uma noção contemporânea de ensino, a 

cognitivista, de cunho social e educacional, proveniente de outros discursos, e que 

se materializa no trecho “[...] eu vô consiguinu [...] acopanhá u desenvolvimentu de 

cada um [...] purque num importa a genti fazê um planu de aula / senu qui muitus 

ainda nãu consegui acompanhá [...]”. Ou seja, os alunos são o fim último do ensino, 

que é exercido em função deles e com o objetivo único de que eles aprendam.  

A ideologia no discurso da professora deixa claro o valor que ela atribui à 

educação e a intervenção de outros (inter) discursos: “[...] graças a Deus [...] eu vô 

consiguinu [...] acopanhá u desenvolvimentu de cada um [...] mais a genti vai 

desenvolvenu [...] pur cada coisa... pur minúscula palavras...  pur minúsculu letra [...] 

qui elis num consegui falá [...]”.   

O projeto educacional “Nota Dez” já está proporcionando transformações na 

comunidade ao dar oportunidade para aqueles que não tiveram acesso à escola.  A 

preocupação pelos aspectos sociais e educacionais emana da fala da professora e 

se materializa nos lexemas: “desenvolvimentu”, “trabaliu” e “alfabetizaçãu”. A 

informante deixa patente que o desenvolvimento que a escola e o conhecimento 

adquirido proporcionam aos membros da comunidade é muito importante: “[...] qui 

nós vãmus começãnu [...] começãnu a:: disinvolvê [...] essi trabaliu aqui na nossa 

comunidadi [...] da alfabetizaçãu [...] é muitu importanti pra nós [...]”.  

Ainda sobre este tema o sujeito 1 arremata: 
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Sujeito 1 
(sequência 1) 
 
[...] tê / a oportunidadi de podê / [...] tá / insinãnu aquelas pessoa [...] qui nãu 
puderãu istudá quandu era criança [...] quandu era jovi [...] pur falta di [...] 
iscolaridadi [...] pur falta di opçãu [...] purque  muitas vez essas pessoas  é 
[...] comu eu ia istudá / au invés di istudá / ia trabaliá / intãu num tinha muitu 
tempu [...] eu é ficu muitu  é [...] sastifeita pur tá é [...] educãnu [...] dãnu [...] 
levãnu a educaçãu para aquelas pessoas qui nãu tiverãu a oportunidadi [...] 
né [...] // i hoji eu veju a alegria nu rostu di cada um [...] pur sabê / iscrevê / o 
nomi [...] pur sabê / falá / au menus é [...] reconhecê / as letra du alfabetu 
[...] intãu é muitu [...] eu veju assim a alegria qui elis teim hoji [...] di vê / qui 
elis num tiverãu a oportunidadi naqueli tempu mais hoji elis tãu tenu [...] tãu 
sabenu [...] 

 

Por via de sua memória discursiva, no interdiscurso, a ideologia da 

professora-enunciadora revela sua consciência sobre a importância da educação na 

formação dos indivíduos, principalmente, daqueles que, quando crianças, viram-se 

dela privados, por terem de trabalhar: “[...] a oportunidadi de podê / [...] qui nãu 

puderãu istudá quandu era criança [...] quandu era jovi [...] pur falta di [...] 

iscolaridadi [...] pur falta di opçãu [...]”. Seu relato reflete a cidadã preocupada com o 

social e, ainda, aponta para sua realização pessoal e profissional (“[...] eu é ficu 

muitu  é [...] sastifeita pur tá é [...] educãnu [...] dãnu [...] levãnu a educaçãu para 

aquelas pessoas qui nãu tiverãu a oportunidadi [...] né [...]”), para sua identidade de 

educadora pronta a promover a alfabetização, formar o estudante ainda que apenas 

como alfabetizado funcional (“[...] pur sabê / iscrevê / o nomi [...] pur sabê / falá / au 

menus é [...] reconhecê / as letra du alfabetu [...]”). 

Confirmamos a preocupação da professora sujeito 1 com os membros da 

comunidade, sua origem e desenvolvimento como seres humanos, na sequência 

discursiva a seguir: 

Sujeito 1 
 

sequência 2 
 
[...] i graças a Deus istãu senu incluídu na sociedadi [...] porque é muitu 
importanti pra nóis está incluídu na sociedadi [...] i nãu tá é [...] separadu a 
margeim [...] vivenu só mesmu aqui mesmu na roça [...] purque a nossa 
comunidadi é uma zona rural [...] mas nós vãmus buscãnu isso a cada dia 
[...] buscãnu fortalecê / nossa comunidadi [...] pra qui um dia queim sabi né 
[...] si torná [...]  sê /  torná [...] um grandi município [...] ou [...] ou [...] uma 
grandi comunidadi [...] qui seja valorizada [...] qui seja iducada [...] qui seja 
purque [...] a maioria das pessoa são negrus [...] intãu nós istamus 
buscandu nossu valô / [...] purque antis as pessoas recunhecia a genti comu 
pocu valô / [...] pur sê/ negru [...] iscravizadus [...] hoji nós istãmus buscandu 
nossu própriu valô / na nossas [...] é::: remanescência [...] na nossa [...] 
comu falá [...] na nossa [...] origeim [...] 
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Se, na sequência 1, o discurso do sujeito 1 apregoava que é somente através 

do conhecimento que se pode ascender na vida, na segunda sequência, a educação 

emerge como meio de inclusão social: “[...] i graças a Deus [os quilombolas] istãu 

senu incluídu na sociedadi [...] porque é muitu importanti pra nóis está incluídu na 

sociedadi [...] i nãu tá é [...] separadu a margeim [...] buscãnu fortalecê / nossa 

comunidadi [...] pra qui um dia queim sabi né [...] si torná [...] uma grandi comunidadi 

[...] qui seja valorizada [...] qui seja iducada [...] qui seja purque [...] a maioria das 

pessoa são negrus [...] intãu nós istamus buscandu nossu valô / [...]”. 

Essa inclusão a que se refere o sujeito 1 desnuda sua identidade étnica, na 

qual também se insere sua ideologia sócio-política-educacional. Nesse sentido, 

advoga o fortalecimento de sua comunidade, sua aceitação na sociedade e a 

valorização de sua etnia afro-brasileira (“[...] purque antis as pessoas recunhecia a 

genti comu pocu valô / [...] pur sê/ negru [...] iscravizadus [...] hoji nós istãmus 

buscandu nossu própriu valô / na nossas [...] é::: remanescência [...] na nossa [...] 

comu falá [...] na nossa [...] origeim [...]”), e tudo isso pode ser alcançado através da 

educação. Essa sequência ressalta, também, a busca pela identidade quilombola e 

o valor da descendência. Afirma-se, assim, uma identidade cidadã. Ainda, no que 

tange às relações interdiscursivas, analisamos que o discurso voltado para a 

questão sócio-educacional pode-se entrelaçar ao discurso religioso. Esse é, então, o 

lugar de onde fala a voz do divino, quando a fala do sujeito 1, em análise, faz 

menção a Deus, enquanto aquele que também ajuda no processo de inclusão. 

Contudo, a expressão é usada apenas como linguagem fática. 

No tocante à questão da identidade quilombola, o sujeito 1 destaca seu 

entendimento sobre a questão de não se perderem as referências da etnia negra, de 

se reconhecer sua origem e de preservá-la, considerações reforçadas pelo uso de 

vários elementos linguísticos representados nos vocábulos “valô” e  “recunhecia”. 

Essa quilombola, em sua fala, delineia a origem afro-brasileira, talvez, como o lugar 

no qual eles possam se revigorar e valorizar-se como negros. É nesse particular que 

o discurso serve para demarcar a identidade do quilombola, a única forma de que 

dispõe a comunidade para, efetivamente, mostrar à sociedade o seu lugar social. É 

o que nos conta a sequência a seguir. 

Sujeito 1 
 

[...] na nossa origeim [...] nós vamus buscãnu issu atráis [...] nãu dexandu 
qui a nossa origeim possa si perdê [...] possa nós... nós... nãu isquecê das 
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nossa origeim... vamus buscandu cada dia mais a valorizá ela... pra nãu 
dexá desaparicê /... nãu isquecê /... qui um dia... nós vivemus di... di... 
angu... di mingau... di todus us provenientis du milhu... né... intãu é muitu 
importanti... [...]  é uma graça di tá aqui a  barragi... di podê/ saciá/ cum a 
água... di podê tá... saciãnu nós cum tudo provenienti da água... né... intãu é 
muitu bõu pra nós [...]  

 

O sujeito quilombola ratifica os valores de sua identidade, ao apontar a 

necessidade de se manterem vivos os traços de sua origem. Assim, seu discurso 

atualiza-se por meio do modo como marcam a importância de relembrar os fatos, por 

via de sua memória discursiva, ao afirmar que não quer “[...] qui a nossa origeim 

possa si perdê [...] possa nós... nós... nãu isquecê das nossa origeim... vamus 

buscandu cada dia mais a valorizá ela [...], conforme palavras anteriores do sujeito 

1, que retoma momentos dolorosos do passado, como a falta de alimentos e de 

água, que não mais ocorrem hoje. 

Esse processo de ativação da memória discursiva torna-se um fator 

importante para afixação de sua identidade, mesmo considerando o contraste 

favorável que aponta para sua vida atual em relação à passada: “[...] saciãnu nós 

cum tudo provenienti da água [...]”. Desse modo, o olhar que o sujeito 1 tem do 

passado se reflete no presente e este lhe parece um milagre. Na interdiscursividade, 

as identidades surgem entrelaçadas por ressignificações de sentidos e as posições 

ideológicas e políticas se entrecruzam. 

Na sequência, a seguir, o sujeito quilombola 4 reporta-se à importância para a 

comunidade de seus membros se sentirem orgulhosos de sua descendência de 

negro escravizado. De seu discurso aflora a ideologia que traz à tona um aspecto 

muito delicado que a comunidade vivenciou, e ainda hoje vivencia: a questão racial, 

e o preconceito. Analisemos: 

Sujeito 4 
 

[...] sê negru é / num é / num é fiura [...] num é doença [...] issé [...]  issé [...] 
issé coisa di Deus [...] Deus feiz u mundu compostu di tudu [...] Deus feiz 
brancu [...] u negru [...] as veiz eu sintu / aqui nãu / eu sintu excluídu assim ó 
[...] devidu ser negru [...] tipo assim ó [...] colocô a genti  comu [...] num sei 
[...] ah é diferenti [...]  hum é diferenti / ganhô / até nomi quilombola [...]  

 

A identidade étnica revelada no discurso do sujeito 4 constitui-se a partir do 

momento em que ele se admite quilombola (“[Deus] colocô a genti  comu [...] num 

sei [...] ah é diferenti [...]  hum é diferenti / ganhô / até nomi quilombola [...]”) e não 

apenas como diferente, apesar de reconhecer o preconceito no modo como os 
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negros são vistos por esta sociedade: “[...] as veiz eu sintu / aqui nãu / eu sintu 

excluídu assim ó [...]”.  

Em narrativas anteriores, percebemos claramente discursos aparentemente 

fundados na ideologia do discurso religioso materializados em estruturas linguísticas 

vocativas do tipo graças a Deus, meu Deus e Deus me livre, cujo contexto de 

utilização caracteriza o uso fático das expressões. 

No relato do sujeito 4, o ato assertivo “[...] sê negru é / num é / num é fiura [...] 

num é doença [...] issé [...]  issé [...] issé coisa di Deus [...] Deus feiz u mundu 

compostu di tudu [...] Deus feiz brancu [...] u negru [...]”, embora o processo de 

construção identitária esteja alicerçado na ideologia de um discurso religioso, 

remete-nos aos enunciados “Deus criou o homem”, que parece um reconhecimento 

da cultura enraizada, um modo de atualizar o interdiscurso Deus fez o homem. Os 

enunciados, na verdade, colocam em cheque a questão da igualdade, porque 

refutam a ideia de os valores positivos serem associados (somente) ao branco. 

O acesso à informação, ao saber constituído a partir de suas origens fez com 

que o preconceito deles sobre si mesmos fosse minimizado, conforme o relato a 

seguir. 

Sujeito 1 
 

[...] ó [...] antis [...] antis eu nãu tinha orguy [...] purque [...] pur causa do 
racismu até na minha iscola [...] purque eu já fui muitu discriminada pur 
causa da minha cô/ [...] mais hoji [...] senu quilambola isso mudô / dimais 
[...] issu mudô / vê as pessoa assim [...] inxergarãu nós di otra manera [...] 
nãu inxergãnu nós [...] comu umas pessoa negra [...] umas pessoa impotenti 
[...] qui num servi pra nada [...] mais hoji graças a Deus reconhecenu nós 
[...] qui nós temus valoris [...] qui nós somus pessoas toméim é cum a 
mesma capacidadi [...] di [...] di [...] di [...] intendê/ di compreendê / ingual 
todas pessoas iguais [...] qui nós todus somus iguais a qualqué / um [...] 
independenti di cô/ [...] di raça [...] di [...] di [...] credu [...] 

 

Nesse processo de construção da identidade ser quilombola, é importante 

reconhecer também o papel discursivo do outro nesse processo - “[...] mudô / vê as 

pessoa assim [...] inxergarãu nós di otra manera [...]” ´-, uma instância de legitimação 

que o próprio sujeito busca. O sujeito 1 reitera nesse último excerto que o olhar 

sobre os afro-brasileiros se modificou, tanto na perspectiva do outro (os brancos), 

quanto na deles próprios (os negros), de fora e de dentro da comunidade. No seu 

discurso, existem pistas sobre o caminhar dessa sociedade (o lugar do outro) rumo 

ao entendimento sobre o que é ser quilombola, ou seja, afro-brasileiro, registradas 

nas palavras “racismu”, “discriminada”, “cô” e “credu”. O sujeito 1, ainda, registra a 
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mudança de percepção do rito de passagem para um outro estatuto social:  “[...] ó 

[...] antis [...] antis eu nãu tinha orguy [...] purque [...] pur causa do racismu até na 

minha iscola [...] purque eu já fui muitu discriminada pur causa da minha cô/ [...] mais 

hoji [...] senu quilambola isso mudô [...]”. 

Paulatinamente, o conhecimento sobre suas origens vai fazendo os 

quilombolas perceberem que sua cor negra não os diminui como pessoas, ou seja, 

ser negro não os diferencia e nem diminui seus direitos em relação aos homens de 

quaisquer outras cores (“[...] nós todus somus iguais a qualqué / um [...] 

independenti di cô/ [...] di raça [...] di [...] di [...] credu [...]”). Entretanto, deve-se 

registrar que o próprio sujeito parece admitir que o preconceito de cor só é eliminado 

pelo reconhecimento de serem eles quilombolas (“[...] as pessoa assim [...] 

inxergarãu nós di otra manera [...] nãu inxergãnu nós [...] comu umas pessoa negra 

[...]”), ou seja, de construírem a identidade afro-brasileira. 

Vale dizer, ainda, que a noção de preconceito, antes mesmo de estar fora da 

comunidade, nasce dentro dela, conforme nos mostrou o sujeito 1 na sequência “[...] 

“[...] antis [...] antis eu nãu tinha orguy [...] purque [...] pur causa do racismu até na 

minha iscola [...]”. E reforça que o reconhecimento da comunidade como quilombola 

diminuiu o olhar preconceituoso das pessoas em relação a cor de sua pele: “[...] 

mais hoji [...] senu quilambola isso mudô / dimais [...] ingual todas pessoas iguais 

[...]”. 

Esclarecemos que nossa pesquisa apontou que o discurso de alguns falantes 

quilombolas incorpora referências que contemplam fatos, liturgias e festejos 

atrelados às religiões cristãs, católica ou evangélica, entre as quais os membros da 

comunidade de Poções se dividem. Não tencionamos analisar a prática religiosa, 

pois, para analisá-la, necessitaríamos de outras redes referenciais e de dados mais 

detalhados. As narrativas, a seguir, mostram o posicionamento de alguns 

quilombolas, e, ao lê-las, devemos ter em mente que seus discursos sobre religião 

também podem ser apenas um reconhecimento cultural, uma atualização de sua 

cultura. Nesse sentido, analisemos o relato do sujeito 1, a seguir.  

Sujeito 1 
 

[...] eu tenhu... eu tenhu u cultu qui eu participu nus dumingus né [...] i... é 
mexu muitu na igreja... eu tambéim sô / da pastoral di batismu [...] ajudo a 
prepará u as pessoas para  qui sejam batizadas [...] sô / catequista taméim 
na comunidade [...] preparu as pessoas pra recebê a eucaristia [...] i vô 
procurãnu trabaliu na minha comunidadi [...] assim nu possívi da minha 
forma [...] tambéim cantu também [...] cantu tambéim na minha comunidadi 
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[...] façu novena [...] fizemu agora nu Natal [...] i [...]  vô /[...] vô / incentivenu 
cada pessoa pra encontrá / u caminhu cum Deus [...] 

 

 Esse discurso do sujeito 1 incorpora referências que contemplam liturgias 

associadas ao catolicismo e que se materializam linguisticamente em “nus 

dumingus” (missa), “pastoral di batismu”, “catequista”, “eucaristia” e “Natal”, termos 

relativos ao catolicismo e ao evangelismo, exceto por eucaristia. O interdisdiscurso 

do relato aponta para uma voz da ancestralidade e para a formação de uma 

identidade calcada em valores cristãos: “[...] vô /[...] vô / incentivenu cada pessoa pra 

encontrá / u caminhu cum Deus [...]”.  

 Nessa mesma linha de pensamento, vejamos o que nos relata o sujeito a 

seguir. 

Sujeito 4 
 

[...] mas neim todus qui ta lá pode sê salvo... purque teim uns qui é fingidu 
[...]  teim uns qui usa u nomi di Deus im vãu [...] i Deus num [...] -- quê isso 
[...] dá eli -- Deus num tá pra usá / u nomi deli im vãu nãu [...] teim qui usá 
cum fé [...] sabê u qui tá fazenu [...] qui [...] qui Deus num brinca [...] pur issu 
qui num batizei ainda [...] purque eu sei que tô na vaidade [...] só qui u dia 
quieu tô / libetãnu us poco né [...]  u dia que eli vê qui eu tivé bõu / ô meu fií 
mim chama [...] mermu que tivé im qualqué igreja [...] menus na igreja 
católica / ficá brincãnu cum o nomi di Deus [...] purque Deus está im todus 
us lugaris [...]  é a única coisa qui eli qué é qui você servi eli assim [...] cum 
[...] cum responsabilidade [...] cê ta cum eli na vida mermu assim [...] fazenu 
as coisa certa [...] amãnu um au outru [...] respeitãnu [...] nãu matratãnu us 
inimigu [...] neim cum indiferença [...] queim é negru [...] queim é brancu [...] 
negru i brancu da mesma raça [...] é qui é di todu mundu [...] 

 

O relato do quilombola 4, incorpora referências que o definem como não 

católico; talvez, como evangélico: “[...] mermu que tivé im qualqué igreja [...] menus 

na igreja católica / ficá brincãnu cum o nomi di Deus [...]”. Aponta para a igualdade 

como fator social importante em sua religião: “[...] amãnu um au outru [...] respeitãnu 

[...] nãu matratãnu us inimigu [...] neim cum indiferença [...] queim é negru [...] queim 

é brancu [...] negru i brancu da mesma raça [...] é qui é di todu mundu [...]”. Porém, 

as redes referenciais desnudam vestígios de exclusão e julgamento religioso e social 

(“[...] mas neim todus qui ta lá pode sê salvo... purque teim uns qui é fingidu [...]”), 

além de revelar traços da religião católica (“[...] teim uns qui usa u nomi di Deus im 

vãu [...]”). Essa última assertiva indicia uma reminiscência da ideologia do discurso 

religioso católico: “não tomar seu santo nome em vão”, o terceiro mandamento da 

Lei de Deus. 
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Em relação aos festejos e liturgias religiosas, a Igreja Católica na comunidade 

dos quilombolas de Poções festeja o dia de Jesus, dos Santos e de Nossa Senhora, 

conforme nos relata o sujeito, a seguir. 

Sujeito 2 
 

[...] teim a festa de Nossa Sinhora Aparicida aí [...] Sinhô/ Bom Jesuis [...] 
Nossa Sinhora do disterru [...] todu anu teim [...] im dezembu Nossa Sinhora 
do Livramentu [...] Mãi Rainha [...] otubu [...] sempri [...] sempri graças a 
Deus aqui ni Poçãu festa forte nois teim diretu [...] 
 

Percebemos nas entrevistas que as festas religiosas são para eles os mais 

importantes eventos de todo o ano, uma vez que a comunidade recebe os visitantes 

de toda sua circunferência territorial. Os quilombolas de outras comunidades, bem 

como seus próprios membros que deixaram sua comunidade em busca de uma vida 

melhor, optando, assim, por viverem nas cidades e experimentar a realidade 

externa, retornam para as festas. Nelas são contempladas liturgias, devoções e 

divertimento. 

Sujeito 3 
 

essis aí já é história das tradiçõis das comunidadi [...] vinha [...] tinha as 
festa tradicional [...] intãu era dizoitu novena [...] todus us dia nós tinha qui í 
pra igreja [...] rezá [...] qui era us terçus cantadu aí as muié ia rezá né? / 
mais num tinha aquelis cuidadu di trazê nóis pra incentivá nóis na igreja nãu 
né? / mais ela dava nóis uma liberdadi qui nóis ficava naquelis matus lá 
cantãnu musga e:: di [...]  di brincadeira [...] fazenu roda i tal [...]  intãu essas 
coisa dançãnu  é::  sapatiá [...] é como é que fala é:: catiretê nãu [...] batucu 
[...] batucu / né [...] intãu nóis arrumava ali uns violãozim tinha alguns mininu 
qui sabia tocá / aí nóis ia dançá u batucu juntu cum [...] juntu cum a [...] cum  
galera [...] 

 

As comemorações materializam-se nos enunciados e dividem-se entre rezas 

tradicionais, como novenas (“[...] dizoitu novena [...] todus us dia nós tinha qui í pra 

igreja [...] rezá [...]”) e terços (“[...] terçus cantadu aí as muié ia rezá né? / mais num 

tinha aquelis cuidadu di trazê nóis pra incentivá nóis na igreja nãu né? [...]”), que 

ainda nos revelam a discriminação de gênero para a reza do terço, restrita ao 

gênero feminino.  

Nas quermesses, a dança faz-se representar (“[...] fazenu roda i tal [...]  intãu 

essas coisa dançãnu  é::  sapatiá [...] é como é que fala é: catiretê [...]”), como 

também a música (“[...] intãu nóis arrumava ali uns violãozim tinha alguns mininu qui 

sabia tocá / aí nóis ia dançá [...]”). Em meio ao interdiscurso de reminiscências sobre 

a ancestralidade, a escolha lexical “galera” remete a memória discursiva do sujeito 
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ao presente, no enunciado “[...] aí nóis ia dançá u batucu juntu cum [...] juntu cum a 

[...] cum  galera [...]”. 

Concluída a análise, retomamos o início desta subseção, quando 

questionamos sobre o nome da comunidade de Poções. Acreditamos que o nome 

escolhido para a comunidade, devido à geografia da região, poço grande seria o 

sentido pensado, quando se nomeou de Poções a comunidade em análise. Portanto, 

nada relativo, ou referente, pejorativamente ou não, à identidade descendente de 

negro escravizado, quilombola, ou à ancestralidade dos membros da comunidade. 

 

5.3 Brejo dos Crioulos e Poções: convergências e divergências 

 

Ao final das análises do discurso das narrativas dos quilombolas das duas 

comunidades selecionadas para nossa pesquisa, faz-se pertinente tecer algumas 

considerações gerais com enfoque no desempenho oral dos cidadãos das referidas 

comunidades, no que tange às convergências e diferenças em seus discursos.  Para 

procedermos a essa tarefa, selecionamos os seguintes aspectos: identidade; 

questões políticas, sociais, e religiosas; posse da terra; faixa etária e sobrevivência. 

No que se refere às questões das identidades, por se tratar de uma 

comunidade mais antiga cujos membros se encontram na terceira idade, as análises 

das narrativas dos membros de Brejo dos Crioulos nos mostraram que, devido à 

memória discursiva mais remota, as questões relativas às identidades que fluem de 

seus discursos demonstram terem os quilombolas sido expostos a outras vozes e 

sofrido a interpelação de outras ideologias. Apesar disso, eles se encontram em um 

estágio, menos avançado, mais estático, no que diz respeito às questões políticas, 

sociais e religiosas. Entendemos, através da análise dos discursos que, no entender 

dos quilombolas de Brejo, a questão principal - a constituição de sua identidade 

quilombola – faz-se representar pela posse da terra onde vivem. Para eles é preciso 

“ser” quilombola para “ter” posse da terra.  

As narrativas dos cidadãos da comunidade revelam conflitos que se 

desenvolvem a partir da conquista da terra por seus ancestrais, da perda dessa terra 

para os fazendeiros, até sua regularização com a publicação do decreto federal que 

garantiu que as terras lhes fossem devolvidas, fechando assim o ciclo. Nesse 

aspecto, então, a comunidade de Brejo dos Crioulos diferencia-se da comunidade de 

Poções, porque os membros de Brejo dos Crioulos demonstraram possuir um 
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conhecimento sobre o lugar de onde falavam com propriedade, uma vez que a 

recuperação da interdiscursividade possibilitou os atravessamentos ideológicos 

políticos, sócio-históricos e religiosos.  

Percebemos, também, nos discursos analisados, que os quilombolas brejeiros 

estão em um processo mais lento em relação às reivindicações sociais, talvez, por já 

terem conhecimento de que as promessas feitas pelos políticos e pelo governo não 

seriam cumpridas.   

Verificamos que a comunidade de Brejo dos Crioulos trilhou uma dolorosa e 

difícil trajetória histórica. Por ser mais antiga, ela sofreu, e ainda sofre, para manter a 

posse de seu território, tendo sua história sido marcada pela luta cruenta e pelo 

derramamento do sangue do seu povo. 

 Por sua vez, a comunidade de Poções trilhou um caminho semelhante ao da 

de Brejo dos Crioulos, encontrando também muitas dificuldades, porém, uma 

característica diferencia as duas comunidades: o fato de a comunidade de Poções 

não ter problemas para manter a posse de suas terras e ter tido na sua constituição 

populacional negros e brancos, vivendo em coexistência (aparentemente) pacífica. A 

comunidade é formada por uma população mais jovem e, talvez por isso, menos 

experiente nas questões aqui em pauta e, naturalmente, por sua memória discursiva 

ser mais recente do que a dos membros da comunidade do Brejo. No entanto, seus 

membros apresentam maturidade política e ideológica, exigindo das autoridades 

seus direitos e reivindicando uma identidade para além da identidade quilombola 

ancorada no decreto federal, buscando, assim, serem reconhecidos como cidadãos 

afro-brasileiros com direitos e deveres iguais aos demais brasileiros. 

As duas comunidades convergem no que diz respeito às questões religiosas, 

porque ambas são constituídas, em sua maioria, por cidadãos que professam o 

catolicismo, e em sua minoria por evangélicos. Os católicos mantêm sua fé e crença 

através do culto aos seus santos (Senhor Bom Jesus, Nossa Senhora Aparecida e 

Nossa Senhora do Rosário) e pela celebração da Festa de Reis; os evangélicos 

promovem seus cultos com um ritual diferente do católico. Nos discursos dos 

quilombolas das duas comunidades, raramente aparecem rituais religiosos que se 

reportem aos ritos da religião afro-brasileira, como o cadomblé, a umbunda e a 

quibanda e, quando as mencionam, o que ocorre somente nos discursos dos 

cidadãos de Brejo dos Crioulos, é como forma de negação às práticas de seus 
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ancestrais descendentes de escravos. Na comunidade de Poções, os quilombolas 

ignoram os rituais da religião de matriz afro-brasileira. 

Outro ponto comum entre as comunidades é o seu modo de sobrevivência 

coletiva, já que ambas cultivam uma agricultura de subsistência. Os membros 

plantam alimentos em hortas comunitárias, sendo o produto usado para o consumo 

e, quando há excedente de produção, negociam com os fazendeiros da vizinhança. 

No tocante às iguarias típicas feitas com o produto da colheita, as comunidades as 

partilham, comungando dos mesmos costumes e utilizando os ingredientes 

provenientes de suas plantações. 

Por serem reconhecidas legalmente como comunidades remanescentes de 

escravos, ambas as comunidades estão inscritas em programas sociais do governo, 

aguardando verbas e equipamentos que, devido à burocracia, demoram a chegar. 

Assim é que, segundo relato de seus membros, a comunidade de Poções não viu 

ser cumprida metade das promessas feitas pelo governo e pelos políticos. Já a 

comunidade de Brejo dos Crioulos não menciona, em suas narrativas, insatisfações 

com relação às promessas feitas. É outra a questão que preocupa a comunidade de 

Brejo: a posse da terra, pois acredita que é através dela que eles podem seguir em 

frente. Acreditamos que a comunidade de Poções é mais engajada politicamente 

que a de Brejo, pois ela se organiza e reivindica seus direitos, apesar de não ver 

cumpridas as promessas feitas pelos políticos, que, igualmente a Brejo, aparecem 

somente na época das eleições. 

Quando analisamos a questão da educação e dos investimentos, percebemos 

diferenças entre as duas comunidades. Na comunidade de Poções, seus membros 

demonstram ter avançado na questão da educação, uma vez que já possuem sua 

escola, uma professora da própria comunidade a qual, apesar de ter cursado apenas 

a formação básica inicial, atua, influencia e provoca transformações em seus pares, 

ao promover a preservação dos valores da raça e o orgulho à etnia afro-brasileira. 

Essa mestra constitui, pois, um elemento multiplicador da educação e cultura para a 

comunidade.  

Já em Brejo dos Crioulos, a situação é outra, porquanto a maioria de seus 

membros está acima dos cinquenta anos e, como a escola fica distante da 

comunidade, o acesso é difícil tanto para as crianças quanto para os adultos, que 

necessitam se deslocar para lá chegar. Esse fato justifica o número maior de 

analfabetos em Brejo e significa também que Poções é mais escolarizada, talvez, 
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também, devido a ser formada mais por jovens que sempre pensam no futuro e 

sabem que ele depende dos estudos. 

Para finalizarmos os apontamentos sobre as duas comunidades e para 

melhor visualizarmos as diferenças e semelhanças entre as duas comunidades 

analisadas, apresentamos um resumo no Quadro abaixo, com excertos de suas 

narrativas. 

 

Quadro 4 - Perspectivas sobre a identidade: convergências 

Natureza da perspectiva Comunidade Sequência discursiva 

 

 

Quilombola 

Brejo dos 
Crioulos 

 “[...] até chegá informaçãu pra nós di Joãu qui 
apareceu andãnu i perguntãnu sobri nóis \ é qui nóis 
discubrimu qui somu remanescenti di quilombu [...]” 

 

Poções 

 “[...] mas a genti ficava sempri ali pur dentro pra 
sabê // atê quandu qui a genti ia discubrí u qui era 
um descendenti i quandu nós foi discubrí foi quandu 
a comunidadi já foi reconhecida [...]” 
 
“[...] devidu ser negru [...] tipo assim ó [...] colocô a 
genti  comu [...] num sei [...] ah é diferenti [...]  hum é 
diferenti / ganhô / até nomi quilombola [...]”  

 

 

Familiar 

Brejo dos 
Crioulos 

“[...] resgatãnu us direitu da genti [...] qui a genti sãu 
remanescenti di quilombola [...] u direitu da genti [...] 
trabaliá/ [...] morá/ [...] i tê/ a terra prus filiu trabaliá/ 
[...] nós querê familha reunida [...] trabaliãnu [...] 
todus cum direitus iguais [...] mais tudu pertu di suas 
própia familha [...]”  

Poções 

“[...] sãu todus aparentadu [...] um parenti mais longi 
[...] um parenti mais pertu i vai crescenu di famia 
mais sempri é [...] é famia uma famia só [...] Britu [...] 
Viera [...] Ferrera [...] Perera, é Cardosu [...] Santis 
[...]” 

Natureza da perspectiva Comunidade Sequência discursiva 

 

Social 
Brejo dos 
Crioulos 

“[...] u povu olha pra genti diferenti [...] até mermu as 
pessoa daqui da comunidadi olha diferenti pra nóis... 
teim genti qui pensa qui a genti é quilombola pra 
ganhá fera [...]”  

Poções 

“[...] na verdadi / nóis tá tenu nossa associaçãu 
quilombola né [...] qui é uma coisa qui beim [...] qui 
puxa né [...] us benifíci [...]”  

 

 

 

 

Política  

Brejo dos 
Crioulos 

“[...] cê sabi a conversinha é boa [...] ofereci alguma 
coisa eu já vô votá ni fulãnu [...] eu nãu vô votá 
naqueli [...] porque sempri [...] u qui vai favoricê / [...] 
vai lutá/ pur seus direitu / oferecê/ uma sacola di pãi 
[...] ofereci cê uma cervinha [...] podi ser uma pinga 
[...]” 

Poções 

“[...] promessa / promessa teim muita / né [...] 
promessa teim muita / di vim só qui / i até hoji num 
chegô nada [...] tiranu esta iscola i a ferinha / né [...] 
a ferinha vei uma vez só [...]”  
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Natureza da perspectiva Comunidade Sequência discursiva 

 

 

 

Étnica 

Brejo dos 
Crioulos 

“[...] i si tratar algum di negru é um desacatu \ nóis 
aqui nus tratãmu pur morenus \ nóis gostãmu di sê 
quilombola sim [...] assim qui nóis gostãmu di sê 
chamadu \ mais nóis num somu pretu i neim 
escravu, nóis somu morenu i assim gostãmu di sê 
chamadu [...]”  

 

Poções 

“[...] uma grandi comunidadi [...] qui seja valorizada 
[...] qui seja iducada [...] qui seja purque [...] a 
maioria das pessoa são negrus [...] intãu nós 
istamus buscandu nossu valô / [...] purque antis as 
pessoas recunhecia a genti comu pocu valô / [...] pur 
sê/ negru [...] iscravizadus [...] hoji nós istãmus 
buscandu nossu própriu valô / na nossas [...] é::: 
remanescência [...] na nossa [...] comu falá [...] na 
nossa [...] origeim [...]” 

 

 

Cristã 

Brejo dos 
Crioulos 

“[...] eu sô / [...] criadu na [...] nasci na lei católica [...] 
i vô / morrê / na lei católica [...] sô / muito contritu a 
Deus [...]  eu num gostu di macumba [...] eu num 
gostu di nada [...] u:: meu gêneru já é essi qui eu tô ti 
falãnu [...] num creditu nissu nãu [...] eu creditu eim 
Deus [...] intendeu [...]” 

Poções 

“[...] eu tenhu... eu tenhu u cultu qui eu participu nus 
dumingus né [...] i... é mexu muitu na igreja... eu 
tambéim sô / da pastoral di batismu [...] ajudo a 
prepará u as pessoas para  qui sejam batizadas [...] 
sô / catequista taméim na comunidade [...] preparu 
as pessoas pra recebê a eucaristia [...]” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Quadro 5 - Perspectivas sobre a identidade: divergências 

Natureza da perspectiva Comunidade Sequência  discursiva 

 

Mestiça  
 

Brejo dos 
Crioulos 

“[...] nóis aqui  somu todus morenu \ nóis nãu somu 
pretu, purque pretu era a cor du escravu \ ninguéim 
aqui foi escravu \ nóis somu todus livris desdi 
antigamenti \ neim negru, purque negru é um 
desacato e a genti nãu concorda im ser chamadu 
negru \ pur que já sabi qui é negru, nãu é? \ i si tratar 
algum di negru é um desacatu \ nóis aqui nus 
tratãmu pur morenus \ nóis gostãmu di sê quilombola 
sim [...] assim qui nóis gostãmu di sê chamadu \ 
mais nóis num somu pretu i neim escravu, nóis somu 
morenu i assim gostãmu di sê chamadu [...]”  

 
Escrava  

Poções 

“[...] intãu nus foi provadu qui nós é reamanescenti 
[...] mais nus foi provadu qui nós somus 
remanescenti di di di iscravu NÉ [...] mais eu 
consideru qui ainda nós é / ainda é iscravizadu [...] 
pruque nós ainda é iscravizadu  pruque nós é ainda 
teim muita dificuldadi na comunidadi [...]” 

Afro-brasileira  

 
Brejo dos 
Crioulos 

“[...] nóis temu a cultura africana... qué dizê nãu 
temu... us mais véiu qui já morreu qui teim [...] nóis 
aqui nãu temu cultura africana dus africanu nãu [...]” 

Afro-brasileira  

Poções 

“[...] intãu nós istamus buscandu nossu valô / [...] 
purque antis as pessoas recunhecia a genti comu 
pocu valô / [...] pur sê/ negru [...] iscravizadus [...] 
hoji nós istãmus buscandu nossu própriu valô / na 
nossas [...] é::: remanescência [...] na nossa [...] 
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comu falá [...] na nossa [...] origeim [...]”  

Professoral  
Brejo dos 
Crioulos 

 
– 

 
 
 

Professoral 

Poções 

“[...] na escola lá eim Poçõis [...] aqui na nossa 
comunidade [...] i / assim [...] graças a Deus [...] eu 
vô consiguinu [...] acopanhá u desenvolvimentu de 
cada um [...] purque num importa a genti fazê um 
planu de aula / senu qui muitus ainda nãu consegui 
acompanhá [...] mais a genti vai desenvolvenu [...] 
pur cada coisa... pur minúscula palavras... pur 
minúsculu letra [...]” 

 

Cidadã  
 

Brejo dos 
Crioulos 

“[...] é muito importante sim [...] a consquista pelu 
direitu é muitu importanti [...] purque antis us nossus 
antepassadus [...] us nossus bisavôs [...] avôs [...] us 
nossus parenti [...] né [...] elis u geral [...] elis  lutava 
[...] é lutãnu pela terra [...] lutãnu pela terra [...] 
resgatãnu us direitu da genti [...]” 

 
                

Cidadã 
Poções 

“[...] aí eu já juntu cum o otu pessoal  que tava 
ingajado na associaçãu [...] nós já começô sentá  i 
discuti a respeitu das necessidadi da comunidadi i 
nós já começô adquiri algumas coisinha  qui aí nós 
já consiguiu é uma melhoria di casa [...]”  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Embora não tenhamos nomeado nossos entrevistados, e nem nos 

preocupado em sempre apontar seu gênero, vale ressaltarmos a diversidade de 

tópicos utilizada pelos informantes em seu discurso. Enquanto no discurso dos 

homens os temas escolhidos são as relações de poder, posse de terra, pertença, 

reivindicações sobre promessas feitas, entre outros - o que indicia a presença da 

reminiscência da ancestralidade e atualização cultural - no discurso das mulheres, 

fica priorizados temas como educação, origem, discriminação e devoções, entre 

outros. Reiteramos  com a análise de convergência e divergência  que a  identidade 

pode ser vista como “algo que não pode se atingido em sua completude”, mas algo 

que vive em uma tensão e movimento que se  transforma de acordo com as 

posições que os sujeitos ocupam no processo de  interação, o que as deixa em 

estado permanente de incompletude. 
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6 À GUISA DE CONCLUSÃO:  COMO SE FOSSE POSSÍVEL CONCLUIR 

 

As comunidades de Brejo dos Crioulos e Poções foram constituídas em 

momentos diferentes, conforme o histórico de ambas narrado anteriormente. Apesar 

disso, vale ressaltar que o percurso do negro para sobreviver, da época da 

escravidão até os dias de hoje, nas duas comunidades, foi construído a partir das 

mesmas lutas e dos mesmos sonhos de liberdade. A partir da realização desse 

sonho, os negros foragidos de ambas as comunidades passaram a construir sua 

identidade que se forjou na luta e na resistência. 

Nosso olhar para as comunidades negras rurais permite-nos algumas 

considerações. A vida que os entrevistados relatam flui de suas narrativas e de seus 

discursos. Ela também transpira seu intuito de preservar as identidades que se 

ancoram na memória individual e coletiva que trazem à tona as vozes de seus 

antepassados, de autoridades constituídas, eclesiásticas e políticas, de identidades 

que também revelam a marginalização e a violência a que foram submetidos, 

meramente pela cor de sua pele. 

Na investigação desenvolvida, para mostrar aspectos da identidade 

quilombola, recorremos a uma FD fundamental atravessada, muitas vezes, por 

interdiscursos que permitiram compreender as construções das  identidades dentro 

de um leque de instabilidades com vinculações étnicas, culturais, ideológicas e 

políticas.  

Verificamos, no caminho traçado por ambas as comunidades, que em suas 

práticas discursivas, identidades foram se formando ao longo do tempo e sendo 

assumidas. Esta análise deu-se com base no interdiscurso, nas posições dos 

sujeitos, nas condições de produção desse discurso, no atravessamento da memória 

individual e coletiva, e conforme as relações de sentidos entrelaçadas por múltiplas 

vozes falando de seus lugares específicos. Ao longo dessas práticas, as 

comunidades de Poções e Brejo dos Crioulos começaram a entender que constituir 

e consolidar a identidade “quilombola” significava fazer tentativas de sustentar e 

manter valores e princípios criados e vivenciados por seus ancestrais, em sua 

dimensão cultural, étnica, bem como de reinvindicar o reconhecimento de seu papel 

histórico na formação histórica do Brasil e do povo brasileiro. E as novas identidades 

formadas com o que se absorveu da herança dos ancestrais remanescentes de 



129 

 

negros escravizados, somada ao que se assimilou da brasilidade, precisam ser 

assumidas e preservadas. 

Cabe mencionar que essas identidades foram se construindo paulatina e 

progressivamente a partir de formações ideológicas e discursivas e dos 

interdiscursos, e resultaram na consciência dos quilombolas de serem descendentes 

de negros escravizados e, orgulhosos disso, tornaram-se cidadãos sociais e 

políticos. Inclusive, alguns deles com o direcionamento dos políticos e dos partidos 

engajados na luta a favor da inclusão social e da ideologia no discurso de 

pesquisadores e religiosos, entre outros. A maioria deles demonstrou estar 

consciente sobre o valor da associação como instrumento local de encontros e 

espaço de troca de conhecimento, de discussões e decisões.  

Segundo as narrativas das duas comunidades, a grande contribuição das 

associações, embora os entrevistados de Poções a mencionassem mais vezes em 

suas falas do que os de Brejo, foi a de possibilitar aos cidadãos quilombolas a 

conscientização política de que unidos, em grupo, são mais fortes e podem 

reivindicar seus direitos legais como seres humanos, cidadãos e quilombolas. As 

associações também contribuem no engajamento do quilombola percebida nas 

críticas, denúncias e lutas contra as falsas promessas dos políticos e governantes e, 

principalmente, no que tange ao seu valor e papel na sociedade, pois, em nada, são 

inferiores a qualquer outro indivíduo. 

Apesar de constituídas em momentos históricos diferentes, vale ressaltar um 

traço comum entre Brejo dos Crioulos e Poções: a luta do negro para sobreviver 

desde a época da escravidão até os dias de hoje, de uma forma minimamente 

organizada. Nessa luta, a busca pelo reconhecimento de seu papel histórico e o 

sonho de liberdade tornaram-se instrumentos imprescindíveis à sua sobrevivência. 

Assim, após a Abolição da Escravatura, garantida a liberdade, passaram a lutar pela 

igualdade, busca incessante, pois, apesar de inseridos na sociedade, os negros 

ainda são discriminados e marginalizados pela cor da sua pele, fato comprovado 

pelo pior tipo de preconceito que sofrem na sociedade brasileira: o velado. 

No que tange à manifestação linguístico-discursiva da identidade em si, muito 

ainda há a se discutir. Fica ainda em suspenso um conceito definitivo, mais uniforme 

no que diz respeito à AD e que perpasse todos esses anseios difusos, mas 

experienciados pelos sujeitos dessas comunidades. Pudemos, porém, averiguar que 

a identidade resulta das condições de produção dos sujeitos discursivos, dos lugares 
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de onde falam os sujeitos, sendo essas condições definidas pelas e nas práticas 

discursivas e pelo processo de interação verbal e social. Assim entendida, a 

identidade é vista como posicionamento do sujeito em relação à situação e à cena 

comunicativa. 

Em constante processo de construção e reconstrução, heterogêneo e 

fragmentado, e constituindo-se em conceitos culturalmente definidos, as versões de 

identidade construídas pelos sujeitos dos discursos podem, com certeza, também se 

submeter ao princípio da contradição. Isso é possível por se constituírem pela 

igualdade em relação aos seus pares (agrupamentos) e, principalmente, pela 

diferença (dispersão).  

É por isso que se sabe que pertencimento e identidade não se revestem de 

solidez e nem podem ser garantidos para a vida toda, porquanto revogáveis, 

negociáveis, substituíveis, intercambiantes e dependentes das decisões que o 

indivíduo toma, das trilhas que percorre e do modo como ele atua – fatores cruciais 

para ambos o pertencimento e a identidade. As identidades flutuam. Algumas 

dependem de nossa própria escolha, mas outras são disseminadas e inculcadas 

pelos sujeitos à nossa volta. Além disso, é preciso estar em alerta constante para 

defender as primeiras em relação às últimas, porque, afinal, o conceito de discurso 

ensina-nos que ele se institui da e na inscrição ideológica. 

 Postulamos também, ao tratar de identidade (HALL, 2003), que, se uma 

identidade consegue se firmar, é apenas por meio da repressão daquilo que a 

ameaça. A constituição de uma identidade está sempre baseada na exclusão de 

algo, de estabelecer uma hierarquia entre os dois polos resultantes do conflito 

identitário – no caso, ser quilombola, e não ser quilombola. Aquilo que é peculiar ao 

segundo termo é definido com base na oposição à essencialidade do primeiro. Ou 

seja, a remanescência de escravizados é, obviamente, equivalente a “ser humano” e 

“homem” os quais são, assim, termos marcados, em contraste aos termos não 

marcados “homem negro” e “não descendente de escravizados”. Defendemos ter 

sido esse o trajeto percorrido pelos membros das comunidades de Poções e Brejo 

dos Crioulos em sua caminhada rumo à construção de sua identidade quilombola. 

A análise das sequências discursivas com base nas categorias identidade, 

memória discursiva, memória coletiva e ideologia revelou a dimensão 

inevitavelmente dialógica e heterogênea do discurso que abre seus caminhos e 

negocia em um espaço saturado pelas palavras e pelos enunciados dos outros. A 
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escolha por essas categorias serviu para apresentarmos, não só a dimensão textual, 

mas também, e, especialmente, as dimensões interpessoal, interdiscursiva que se 

ajustam aos objetivos desta tese. Ressaltamos que, apesar de sua importância 

como marca da heterogeneidade, não destacamos a polifonia, dada a obviedade de 

sua presença nas várias categorias selecionadas e detectadas na maioria dos 

excertos analisados. Também não tecemos considerações longas sobre formação 

social e formação ideológica, porque tratamos da FD e ela é o resultado dessas 

duas outras formações. 

Sempre partindo do princípio de que nada se esgota em si mesmo, 

assumimos como verdades os postulados discutidos no quadro teórico deste 

trabalho. Reafirmamos que o que apontamos são meramente caminhos para melhor 

conhecermos os cidadãos das comunidades selecionadas para esta investigação, 

sua história, sua filosofia de vida, sua ideologia bem como apontar a construção de 

sua identidade quilombola. Tomando o desenvolvimento do conceito de identidade 

tradicional e contemporâneo, buscamos observar os aspectos e condições de 

produção que contribuíram para a construção do cidadão quilombola em estudo. 

Corroborando o título deste capítulo, “à guisa de conclusão:  como se fosse 

possível concluir”, e, porque estivemos discutindo uma relação sempre presente na 

rede social, ou seja, aquela que se dá na interação e enfocando a linguagem e o 

discurso, afirmamos que não há argumentos exaustivos e nem conclusões de 

caráter definitivo ao final da análise do discurso dos descendentes de negros 

escravizados. Admitimos, por isso, que essa análise encerra em si mesma uma 

minúscula partícula de conhecimento no vastíssimo universo que a análise dos 

discursos dos quilombolas descortina e desafia. Porém, se, de algum modo, as 

análises e as reflexões teóricas aqui feitas vierem pelo menos a instigar um ponto de 

partida e um avanço em relação à constituição da identidade quilombola, nosso 

trabalho já terá cumprido honestamente seu papel. Sobretudo, almejamos que nosso 

trabalho desperte o interesse e estimule outras pesquisas na área, principalmente, 

no sentido de auxiliar os estudiosos do discurso e da língua a desenvolverem 

pesquisas sobre outros grupos étnicos que contribuíram para a formação político-

social do Brasil. 

 

 

 



132 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ANDRADE, Lúcia; TRECCANI, Girolamo. Terras de quilombos. Mimeografado, 
2006. 47 p. 
 

ARRUTI, José Maurício. Mocambo: antropologia e história do processo de 
formação quilombola. Bauru/São Paulo: Edusc, 2006. 
 
BAUMAN, Z.  Identidade. Tradução de Carlos Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2005. 
 

BENVENISTE, Émile. Problemas de lingüística geral II. Campinas: Pontes,1989. 
 
BENVENISTE, Émile.  Problemas de lingüística gera lI. 4 ed. Campinas: Pontes, 
1995. 
 
BORJAS, Manuel Chavez. Comunidad de memória: memória metafórica de una 
localidad em el sertão brasileño. 1995. Tese (Doutorado)- Universidade de  Brasília. 
 
BRANDAO, Helena H. Nagamine. Introdução à análise do discurso. Campinas: 
Ed.UNICAMP, 1994. 
 
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, 
Brasília, 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao /constituicao.htm> Acesso em: 29 
nov. 2013. 
 
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 
Decreto n. 4887 de 20 de novembro de 2003. Regulamenta o procedimento para 
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diário Oficial da União, 
Brasília, 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/ 
d4887.htm> Acesso em: 14 de dezembro de 2013 
 
CANDAL, Joel. Bases antropológicas e expressões mundanas da busca patrimonial: 
memória, tradição e identidade. Revista Memória em Rede, Pelotas, n. 1, jan./jul., 
2009. 
 
CARDOSO, Sílvia Helena Barbi. Discurso e ensino. Belo Horizonte: Autêntica, 
1999. 
 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ELOY FERREIRA DA SILVA. Comunidades 
quilombolas de Minas Gerais no século XXI: história e resistência. Organizado 
pelo Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. Belo Horizonte: 
Autêntica/CEDEFES, 2007. 
 



133 

 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ELOY FERREIRA DA SILVA. Comunidades 
quilombolas de Minas Gerais no séc. XXI: história e resistência. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2008. 
 
CONGRESSO NACIONAL. Parlamento brasileiro: 190 anos. Disponível em: 
<http://www.congressonacional.leg.br/portal/> Acesso em: 28 dez. 2013. 
 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 
PARNAÍBA. Polígono das Secas.  11 mar. 2010. Disponível em: < 
http://www.codevasf.gov.br/osvales/vale-do-sao-francisco/poligono-das-secas/> 
Acesso em: 28 dez. 2013. 
 
COSTA, João Batista de Almeida. Do tempo da fartura dos crioulos ao tempo 
de penúria dos morenos: a identidade através de um rito em Brejo dos Crioulos. 
1999. Dissertação (Mestrado em Antropologia). Departamento de Antropologia, 
Universidade de Brasília, Brasília, 1999. 
 
COSTA, João Batista de Almeida. Saber-se quilombola, ser quilombola: o 
enredamento de Brejo dos Crioulos (MG) nas tramas do aparelhamento estatal.  
UNIMONTES Científica, Montes Claros, v. 8, n. 2, jul./dez. 2006. Disponível em: 
<http://www.ruc.unimontes.br/index.php/unicientifica/article/viewFile/180/177>. 
Acesso em: 8 dez. 2013. 
 
COSTA FILHO, Aderval. Laudo de identificação e delimitação territorial do 
quilombo do Gurutuba (Norte de Minas Gerais). Brasília: GT/Pró-Reitoria de 
Extensão da Universidade Católica de Brasília, 2005. 
 
COSTA FILHO, Aderval. Os gurutubanos: territorialização, produção e 
sociabilidade em um quilombo do centro norte-mineiro. 2008. Tese (Doutorado em 
Antropologia). Instituto de Ciências Sociais. Universidade de Brasília, 2008. 
 
DICIONÁRIO ELETRÔNICO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA. versão 3.0. 
Instituto Antônio Houaiss. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. CD-ROM.  
 
DIEGUES, Antônio Carlos Sant’Ana. O mito da natureza intocada. São Paulo: 
Hucitec,1996. 
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda.  Novo dicionário Aurélio da língua 
portuguesa: conforme a nova ortografia. 4. ed. Curitiba: Positivo, 2009.  
 
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução de Luiz Felipe Baeta 
Neves. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1969. 
 
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução de Luiz Felipe Baeta 
Neves. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1986a. 
 
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1970. 
 
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1993. 
 

http://www.ruc.unimontes.br/index.php/unicientifica/article/viewFile/180/177


134 

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 
1986b. 
 
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. Relatório de atividades: 2000. Brasília: dez. 
2000. Disponível em: < http://www.palmares.gov.br/wp-
content/uploads/2013/10/Relat%C3%B3rio-de-Gest%C3%A3o-2000.pdf> Acesso 
em: 28 dez. 2013. 
 
GOMES, Flávio dos Santos. Um recôncavo, dois sertões e vários mocambos: 
quilombos na Capitania da Bahia (158-1808). História Social, Campinas, n. 2, p. 25 
-54, 1995. 
 
GONÇALVES, Flávio José. Negros de Poções: feitiços e outros Caxangás em seus 
processos sociais: historicidade, identidade e territorialidade em Brejo das Almas - 
MG. 2007. Dissertação (Mestrado)- Universidade Estadual de Montes Claros. 
 
GREGOLIN, Maria do Rosário. Foucault e Pêcheux na análise do discurso: 
diálogos e duelos. São Carlos: Claraluz, 2003. 
 
 
GUIMARÃES, Carlos Magno. A negação da ordem escravista. São Paulo: Ed. 
Ícone, 1988. 
 
GUIMARÃES, Carlos Magno. Mineração, Quilombos e Palmares. In: REIS, João 
José; GOMES, Flávio dos Santos. Liberdade por um fio: história dos quilombos no 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
 
HAESBAERT, Rogério. Identidades Territoriais. In: ROSENTAL, Zeny; CORRÊA, 
Roberto L. Manifestações da cultura no espaço. Rio de Janeiro: Eduerj, 1999.  
 
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice Editora, 2004. 
 
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice Editora, 2006. 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução Tomaz Tadeu 
da Silva e Guacira Lopes Louro.  Rio de Janeiro: DP & A, 2001.  
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução Tomaz Tadeu 
da Silva e Guacira Lopes Louro.  Rio de Janeiro: DP & A, 2003.  
 
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Tradução de 
Adelaine la Guardia Rezende. Belo Horizonte: UFMG, 2006. 
 
 
HALL, Stuart. Quem precisa de identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.) 
Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ, Vozes, 
2000. 
 
HAROCHE, C. Fazer dizer, querer dizer. Tradução de Eni Pulcinelli Orlandi. São 
Paulo: Hucitec, 1992. 



135 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Sinopse do Censo 
Demográfico 2010. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
2011. Disponível em: < 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/sinopse.pdf> Acesso 
em: 28 dez. 2013. 
 
KERTESZ. Irme. A língua exilada. São Paulo: Companhia da Letras, 2004. 
 
MALDIDIER, Denise. A inquietação do discurso: (re)ler Michael Pêcheux hoje. 
Campinas, SP: Pontes, 2003. 
 
 
MOURA, Clóvis. Quilombos: resistência ao escravismo. São Paulo: Ed. Ática, 1993. 
 
ORLANDI, E. Discurso fundador: a formação do país e a construção da identidade 
nacional. Campinas, SP: Pontes, 1998. 
 
PÊCHEUX, Michel.  Análise de discurso: três épocas. In: GADET, Françoise; HAK, 
Tony. Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de Michel 
Pêcheux. Campinas: Edunicamp, 1997a. 
 
PÊCHEUX, Michel. A propósito da análise do automática do discurso: atualizações e 
perspectivas. In: GADET, F.; HAK, T. (Org.). Por uma análise automática do 
discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux. Campinas, SP: Editora da 
UNICAMP, 1975. 
 
PÊCHEUX, Michel.  O discurso: estrutura ou acontecimento. 2. ed. Campinas (SP): 
Pontes, 1997b. 68p. 
 
PÊCHEUX, Michel. Papel da memória. In: ACHARD, P. et al. Papel da 
memória.Tradução e introdução de José Horta Nunes. Campinas: Pontes, 1999, p. 
49 - 57. 
 
PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso. 4. ed. Campinas (SP): Editora da 
UNICAMP, 2009. 
 
PEREIRA, Anete Marilia. A urbanização no sertão-mineiro: algumas reflexões, 
Ed. Unimontes, 2007. 
 
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos históricos. Rio de 
Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-15, 1989. 
 
POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos históricos, Rio de 
Janeiro, v. 5, n. 10, p. 200-212, 1992. 
 
POUTIGNAT, P.; STREIFF-FENART, J. Teorias da etnicidade. São Paulo: Editora 
UNESP, 1998. 
 
RICOEUR, P. Interpretação e ideologias. Tradução de Hilton Japiassu. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 1977. 



136 

 

SARGENTINI, Vanice; NAVARRO-BARBOSA, Pedro (Org.). Foucault e os 
domínios da linguagem: discurso, poder, subjetividade. São Carlos, SP: Claraluz, 
2004. 
 
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingüística geral. São Paulo: Cultrix, 2006. 
 
SILVA, Tomaz Taqdeu. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA. 
Tomaz Tadeu da. (Org) Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 
Petropolis, RJ: Vozes, 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

ANEXO - Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição e de acordo com o disposto no art. 68 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1o  Os procedimentos administrativos para a identificação, o 

reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade definitiva 

das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que 

trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serão procedidos 

de acordo com o estabelecido neste Decreto. 

Art. 2o  Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para 

os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, 

com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com 

presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 

histórica sofrida. 

§ 1o  Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das 

comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria 

comunidade. 

§ 2o  São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 

quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica 

e cultural. 

§ 3o  Para a medição e demarcação das terras, serão levados em 

consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das 

comunidades dos quilombos, sendo facultado à comunidade interessada apresentar 

as peças técnicas para a instrução procedimental. 

Art. 3o  Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos 

remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência 

concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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§ 1o  O INCRA deverá regulamentar os procedimentos administrativos para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, dentro de 

sessenta dias da publicação deste Decreto. 

§ 2o  Para os fins deste Decreto, o INCRA poderá estabelecer convênios, 

contratos, acordos e instrumentos similares com órgãos da administração pública 

federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, organizações não-governamentais e 

entidades privadas, observada a legislação pertinente. 

§ 3o  O procedimento administrativo será iniciado de ofício pelo INCRA ou por 

requerimento de qualquer interessado. 

§ 4o  A autodefinição de que trata o § 1o do art. 2o deste Decreto será inscrita 

no Cadastro Geral junto à Fundação Cultural Palmares, que expedirá certidão 

respectiva na forma do regulamento. 

Art. 4o  Compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial, da Presidência da República, assistir e acompanhar o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária, para 

garantir os direitos étnicos e territoriais dos remanescentes das comunidades dos 

quilombos, nos termos de sua competência legalmente fixada. 

Art. 5o  Compete ao Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural 

Palmares, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o 

INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir a preservação da 

identidade cultural dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como 

para subsidiar os trabalhos técnicos quando houver contestação ao procedimento de 

identificação e reconhecimento previsto neste Decreto. 

Art. 6o  Fica assegurada aos remanescentes das comunidades dos quilombos 

a participação em todas as fases do procedimento administrativo, diretamente ou por 

meio de representantes por eles indicados. 

Art. 7o  O INCRA, após concluir os trabalhos de campo de identificação, 

delimitação e levantamento ocupacional e cartorial, publicará edital por duas vezes 

consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade federada onde 

se localiza a área sob estudo, contendo as seguintes informações: 

I - denominação do imóvel ocupado pelos remanescentes das comunidades 

dos quilombos; 

II - circunscrição judiciária ou administrativa em que está situado o imóvel; 
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III - limites, confrontações e dimensão constantes do memorial descritivo das 

terras a serem tituladas; e 

IV - títulos, registros e matrículas eventualmente incidentes sobre as terras 

consideradas suscetíveis de reconhecimento e demarcação.  

§ 1o  A publicação do edital será afixada na sede da prefeitura municipal onde 

está situado o imóvel. 

§ 2o  O INCRA notificará os ocupantes e os confinantes da área delimitada. 

Art. 8o  Após os trabalhos de identificação e delimitação, o INCRA remeterá o 

relatório técnico aos órgãos e entidades abaixo relacionados, para, no prazo comum 

de trinta dias, opinar sobre as matérias de suas respectivas competências: 

I - Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional - IPHAN; 

II - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

- IBAMA; 

III - Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão; 

IV - Fundação Nacional do Índio - FUNAI; 

V - Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional; 

VI - Fundação Cultural Palmares. 

Parágrafo único.  Expirado o prazo e não havendo manifestação dos órgãos e 

entidades, dar-se-á como tácita a concordância com o conteúdo do relatório técnico. 

Art. 9o  Todos os interessados terão o prazo de noventa dias, após a 

publicação e notificações a que se refere o art. 7o, para oferecer contestações ao 

relatório, juntando as provas pertinentes. 

Parágrafo único.  Não havendo impugnações ou sendo elas rejeitadas, o 

INCRA concluirá o trabalho de titulação da terra ocupada pelos remanescentes das 

comunidades dos quilombos. 

Art. 10.  Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades 

dos quilombos incidirem em terrenos de marinha, marginais de rios, ilhas e lagos, o 

INCRA e a Secretaria do Patrimônio da União tomarão as medidas cabíveis para a 

expedição do título. 

Art. 11.  Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades 

dos quilombos estiverem sobrepostas às unidades de conservação constituídas, às 

áreas de segurança nacional, à faixa de fronteira e às terras indígenas, o INCRA, o 

IBAMA, a Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional, a FUNAI e a 
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Fundação Cultural Palmares tomarão as medidas cabíveis visando garantir a 

sustentabilidade destas comunidades, conciliando o interesse do Estado. 

Art. 12.  Em sendo constatado que as terras ocupadas por remanescentes 

das comunidades dos quilombos incidem sobre terras de propriedade dos Estados, 

do Distrito Federal ou dos Municípios, o INCRA encaminhará os autos para os entes 

responsáveis pela titulação. 

Art. 13.  Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das 

comunidades dos quilombos título de domínio particular não invalidado por nulidade, 

prescrição ou comisso, e nem tornado ineficaz por outros fundamentos, será 

realizada vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a adoção dos atos necessários 

à sua desapropriação, quando couber. 

§ 1o  Para os fins deste Decreto, o INCRA estará autorizado a ingressar no 

imóvel de propriedade particular, operando as publicações editalícias do art. 7o 

efeitos de comunicação prévia. 

§ 2o  O INCRA regulamentará as hipóteses suscetíveis de desapropriação, 

com obrigatória disposição de prévio estudo sobre a autenticidade e legitimidade do 

título de propriedade, mediante levantamento da cadeia dominial do imóvel até a sua 

origem. 

Art. 14.  Verificada a presença de ocupantes nas terras dos remanescentes 

das comunidades dos quilombos, o INCRA acionará os dispositivos administrativos e 

legais para o reassentamento das famílias de agricultores pertencentes à clientela 

da reforma agrária ou a indenização das benfeitorias de boa-fé, quando couber. 

Art. 15.  Durante o processo de titulação, o INCRA garantirá a defesa dos 

interesses dos remanescentes das comunidades dos quilombos nas questões 

surgidas em decorrência da titulação das suas terras. 

Art. 16.  Após a expedição do título de reconhecimento de domínio, a 

Fundação Cultural Palmares garantirá assistência jurídica, em todos os graus, aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos para defesa da posse contra 

esbulhos e turbações, para a proteção da integridade territorial da área delimitada e 

sua utilização por terceiros, podendo firmar convênios com outras entidades ou 

órgãos que prestem esta assistência. 

Parágrafo único.  A Fundação Cultural Palmares prestará assessoramento 

aos órgãos da Defensoria Pública quando estes órgãos representarem em juízo os 

interesses dos remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos do art. 
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134 da Constituição. 

Art. 17.  A titulação prevista neste Decreto será reconhecida e registrada 

mediante outorga de título coletivo e pró-indiviso às comunidades a que se refere o 

art. 2o, caput, com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, 

imprescritibilidade e de impenhorabilidade. 

Parágrafo único.  As comunidades serão representadas por suas associações 

legalmente constituídas. 

Art. 18.  Os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas 

dos antigos quilombos, encontrados por ocasião do procedimento de identificação, 

devem ser comunicados ao IPHAN. 

Parágrafo único.  A Fundação Cultural Palmares deverá instruir o processo 

para fins de registro ou tombamento e zelar pelo acautelamento e preservação do 

patrimônio cultural brasileiro. 

Art. 19.  Fica instituído o Comitê Gestor para elaborar, no prazo de noventa 

dias, plano de etnodesenvolvimento, destinado aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos, integrado por um representante de cada órgão a seguir 

indicado: 

 

I - Casa Civil da Presidência da República; 

II - Ministérios: 

a) da Justiça; 

b) da Educação; 

c) do Trabalho e Emprego; 

d) da Saúde; 

e) do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

f) das Comunicações; 

g) da Defesa; 

h) da Integração Nacional; 

i) da Cultura; 

j) do Meio Ambiente; 

k) do Desenvolvimento Agrário;  

l) da Assistência Social; 

m) do Esporte; 

n) da Previdência Social; 
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o) do Turismo; 

p) das Cidades; 

III - do Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar 

e Combate à Fome; 

IV - Secretarias Especiais da Presidência da República: 

a) de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; 

b) de Aqüicultura e Pesca; e 

c) dos Direitos Humanos.  

§ 1o  O Comitê Gestor será coordenado pelo representante da Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. 

§ 2o  Os representantes do Comitê Gestor serão indicados pelos titulares dos 

órgãos referidos nos incisos I a IV e designados pelo Secretário Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial. 

§ 3o  A participação no Comitê Gestor será considerada prestação de serviço 

público relevante, não remunerada.  

Art. 20.  Para os fins de política agrícola e agrária, os remanescentes das 

comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento 

preferencial, assistência técnica e linhas especiais de financiamento, destinados à 

realização de suas     atividades produtivas e de infra-estrutura. 

Art. 21.  As disposições contidas neste Decreto incidem sobre os 

procedimentos administrativos de reconhecimento em andamento, em qualquer fase 

em que se encontrem. 

Parágrafo único.  A Fundação Cultural Palmares e o INCRA estabelecerão 

regras de transição para a transferência dos processos administrativos e judiciais 

anteriores à publicação deste Decreto. 

Art. 22.  A expedição do título e o registro cadastral a ser procedido pelo 

INCRA far-se-ão sem ônus de qualquer espécie, independentemente do tamanho da 

área. 

Parágrafo único.  O INCRA realizará o registro cadastral dos imóveis titulados 

em favor dos remanescentes das comunidades dos quilombos em formulários 

específicos que respeitem suas características econômicas e culturais. 

Art. 23.  As despesas decorrentes da aplicação das disposições contidas 

neste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas na lei 

orçamentária anual para tal finalidade, observados os limites de movimentação e 



143 

 

empenho e de pagamento. 

 
Art. 24.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 25.  Revoga-se o Decreto no 3.912, de 10 de setembro de 2001. 

Brasília, 20 de novembro de 2003; 182o da Independência e 115o da 

República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Gilberto Gil 

Miguel Soldatelli Rossetto 

José Dirceu de Oliveira e Silva 
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ANEXO - Palmares 
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Fonte: FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


