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Sem Deus com a Familia 

'mdsica e letra de C6sar Roldo) 

Sapato de pobre 白  tamanco 

A vida n白o tem solu9白o 

Morada de rico 白  palcio 

E casa de pobre 白  barrac白o 

A mulher do branco 白  esposa 

E a esposa do preto 6 mulher 

Mas minha mulher6 s6 minha 

A do branco eu n白o sei se s6 dele6 

A terra do dono6 s6 dele 

Ali ningu6m pode mandar 

Mas se eu nao pegar na enxada 

N白o tem ninguem pra plantar 

Eu semeio e trato o milho 

E a colheita 白  do senhor 

Mas o dia da igualdade 

T白  chegando, seu doutor 



RESU MO: 

Este trabalho trata de compreender como uma comunidade de negros de grupos 
populares, moradora de uma 白  rea tida como de heran9a familiar, na cidade de 
Canoas/RS, mant白m e atualiza as fronteiras 白  tnicas do grupo num contexto de rela96es 
vicinais com camadas m6dias brancas 

Para tanto mapeamos os crit白rios de inclus白o e exclus白o do grupo que 
conformam as fronteiras 白  tnicas dessa comunidade em rela頭o a outras coletividades 
locais, isto 白  , os elementos que comp6em a identidade atribuIda e auto-definida, bem 
como os setores de articula9ao e de restri9ao a intera9白o inter6tnica. Outrossim, 
atentamos para o impacto da participa,o da comunidade em uma demanda de terras 
em Gravatal pela via do artigo 68 ADCT/CF 88, conjuntamente com outros parentes, na 
constitui9白o de sua identidade 白  tnica 台  nivel local 

Os dados para a realiza9ao do estudo foram obtidos atrav6s da observa9白o 
participante, elabora9白o de genealogias e conversas informais junto ao grupo, 
entrevistas com alguns vizinhos do bairro e outros moradores da cidade detentores de 
conhecimentos sobre a regio como os Irm台os La Sallistas e um ex-prefeito de Canoas 
Utilizamos tamb6m fontes escuItas acerca do municipio e i ndioes estatisticos sobre a 
popula9白o da regi白o metropolitana referentes ao Censo Demogr白fico realizado pelo 
IBGE no ano de 2000. 

Nossa an白lise privilegiou a situacionalidade da configura頭o da identidade 白  tnica 
dessa comunidade tomando como pressuposto de que esta s6 poder白  ser 
compreendida se tivermos como parametro os contextos de intera,o nos quais ela 
emerge e a bagagem cultural dos sujeitos em rela9白o que ir白  delimitar as possibilidades 
de manipula9白o de suas imagens. 



ABSTRACT: 

This paper is about understanding how a community of black people from 
popular groups, that live in an area had as a family inheritance, in the city of Canoas/RS, 
it maintains and it modernizes the ethnic boundaries of the group in a context of local 
relationships with white medi um layers. 

For so much we observed the inclusion approaches and exclusion of the group 
that conform that community's ethnic boundaries in relation to other local collectives, 
that is, the elements that you/they compose the attributed identity and solemnity
defined, as well as the articulation sections and of restriction the ethnic interaction. We 
also attempted for the impact of the community's participation in a demand of lands in 
Gravataí for the road of the article 68 ADCT/CF 88, jointly with other relatives, in the 
constitution of its ethnic identity to at local levei. 

The data for the accomplishment of the study were obtained close to through the 
participant observation, elaboration of genealogies and informal chats the group; 
interviews with some neighbors and other inhabitants of the city detainers of knowledge 
on the area as the Siblings Lassalistas and a forme r -mayor of Canoas. We also used 
sources writings concerning the municipal district and statistical indexes on the 
population of the referring metropolitan area only demographic Census accomplished by 
the IBGE in the year of 2000. 

Our analysis privileged the situation of the configuration of that community's 
ethnic identity, taking as presupposition that this can only be understood if we have as 
parameter the interaction contexts in which he emerges and the cultural baggage of the 
subjects in relationship that will define the possibilities of manipulation of its images. 
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INTRODU9AO 

O projeto de pesquisa inicial para a elabora9ao desta disserta9ao objetivava 

compreender como uma comunidade de negros de grupos populares, moradora de uma 

area tida como de heran9a familiar, na cidade de Canoas/RS, mantinha e atualizava as 

fronteiras 白  tnicas do grupo num contexto de rela加es vicinais com camadas m白dias 

brancas. 

Para tanto propunha-se o mapeamento dos crit白rios de inclus白o e exclus白o do 

grupo, isto 白  , a conforma9白o das fronteiras 6 tnicas em contextos de intera9ao com 

outras coletividades locais. Buscava-se tamb白m verificar quais seriam os planos de 

intera9白o interetnica restritos e articulados. Nesse sentido foram elaboradas algumas 

hip6teses de trabalho 

A primeira delas era a de que o estilo de vida da comunidade, identificado pelo 

conceito de "grupos populares"1, se colocaria como um sinal diacritico em rela9白o ao 

dos seus vizinhos de camadas m6dias2 sob o ponto de vista destes 白  ltimos 

Haveria, portanto, uma sobreposi頭o entre as quest6es 6 tnica e de status s6cio- 

econ6mico. Outra hip6tese se referia aos crit6rios de inclus白o /exclusao acionados pelo 

grupo. O parentesco, a auto-identifica●o6 tnica e a territorialidade seriam os principais 

1 Adotamos o conceito de "grupos populares" enquanto conjunto de atores sociais que possuem experiencias 
diversas de domina弾o, de pr豆ticas culturais, de processos de trabalho , com formas de sida prprias, com 
escolhas estratgicas de sobrevivncia e com express6es polticas de carter m丘ltiplo. S豆o pessoas que est五o se 
fazendo s可eitos atraves de suas prticas comuns na vida cotidiana. Estas prticas sao "operaf6es mul4formes 
efraginentrias; desprovidas de ideo勿gias ou de instituies prprias", mas que mesmo assim obedecem a uma 
l6gica ( De Certeau, p.42,1996). 
2 Partiremos da perspectiva de Velho (1999), no que se refere as camadas m6dias. O grupo pode apresentar 
diferen9as internas cons妙er豆veis em fun恒o de experincias de mobilidade social e con讐o com outros grupos 
que afetaro a viso demundo e os estilo de vida desses indivduos. No entanto existiriam elementos que 
seriam compartilhados entre as pessoas desse status面cio-econ6mico: expresso das emog6es extremamente 
influenciada pela psicologia e a naturaliza o e valoriza戸o de projetos individuais. 



elementos que forjariam a perten9a a comunidade 3 

Em virtude da recorrencia de casamentos intraraclais na comunidade e do fato 

dos c6njuges serem recrutados dentro dos grupos de sociabilidade relacionados a 

parentela, este parecia ser um setor de restri9含o intertnica no qual imperariam um 

conjunto de proscri96es sobre as situa96es sociais impeditivas 色  intera「o. Outrossim 

a religiosidade da comunidade, por ser diversificada, se colocava como um possvel 

campo de articula頭o com outros grupos e tnicos onde as diferenas de ordem cultural 

seriam minimizadas e negadas 

No entanto, a dinamica do processo social alterou as minhas pretens6es 

O grupo passou a protagonizar, junto com outros parentes, um movimento de 

reivindica9台o de terras no perimetro rural de Gravatal enquanto "remanescentes de 

quilombo". A "Famlia Silva", em Porto Alegre, surge em manchetes de jornais como o 

primeiro "quilombo urbano" a ser identificado no pais. A comunidade, em fun9台o da 

minha pesquisa e de seus contatos com o movimento negro, nesse contexto, passa a 

se questionar se n白o seria ela, tambem, um "quilombo". Os processos polticos e 

sociais relativos aos grupos negros rurais e urbanos afetaram de forma significativa o 

cotidiano dessas pessoas e esse era um fato que nao podia ser ignorado 

A intera9白o com outras coletividades locais continuava a ser um fen6meno 

importante, assim como as rela加es de parentesco e a religiosidade, mas esses 

aspectos tinham tomado outras dimens6es naquele momento. A forma como eles se 

viam e eram vistos poderia se alterar conforme as decis6es que o grupo tomasse 

3Tomamos a no碑o de comunidade no sentido de que seus integrantes partilham do sentimento de pertencer 
ao mesmo mundo, motivados em suas a96es por valores compartilhados e objetivos comuns (O'Dwyer e 
Carvalho, 2002). 
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As no96es de descend6ncia e parentesco foram reelaboradas e fortalecidas 

A religiosidade foi relegada a um segundo plano, sendo ate mesmo considerada por 

alguns como obst白culo para a a頭o organizada da comunidade 

Enfim, foi preciso modificar a t6nica da pesquisa ampliando-a. A realidade 

observada me levava a crer que se fazia necessario focalizar todas as atividades de 

produ頭o, manuten9白o e aprofundamento das diferen9as entre o "nos" e os "outros 

como nos orienta Weber (1991). Al6m de atentar para as hip6teses j台  mencionadas 

tive de me inteirar sobre a questo de Gravatai e observar seus reflexos nas a中es 

locais da comunidade. Era uma corrida contra o tempo, pois os prazos acad6micos ja 

estavam pr6 - estabelecidos ao passo que em campo s6 faziam crescer as 

indefini 96es. 

Por este motivo a disserta9白o que ora se apresenta tem muitas semelhan9as 

com uma foto. Ela procurou captar um movimento, mas para isso teve de aprisionar 

somente um fragmento dele. Fica evidente a existncia de um campo de possibilidades 

que podem vir a se concretizar ou n白o, mas como ja foi dito a temporalidade dos 

processos sociais n白o tem necessariamente nenhuma correspond6ncia com a nossa 

Resta-nos respeit白-la e, na medida do possivel, acompanha-la. Foi o que tentei fazer 

E explcita a influ6ncia das considera中es de Barth (1969) sobre persistncia e 

continuidade de um grupo 白  tnico nesta etnografia. A6 nfase na situacionalidade das 

configura中es das identidades 6 tnicas nos remete a s elabora96es deste autor no que 

diz respeito a autenticidade de um grupo e as no96es de persistncia e continuidade 

temporal e espacial do mesmo. Para ele o grupo persistiria na medida em que se 

mantivessem diferen9as culturais. No entanto, a continuidade dele dependeria da sua 

capacidade de transformar-se na medida em que mudam as diferen9as culturais 
14 



definidoras das fronteiras. Elas - as fronteiras sociais entre os grupos - dependem de 

uma combina9白o entre os novos recursos materiais e simbolicos disponibilizados e as 

categorias classificatorias que lhes servem como referencia 

A classifica9白o racial - no caso brasileiro - contem uma dimenso retorica que 

embora se apresente normalmente sob um vies autoritario, pode inverter e subverter 

essa mesma autoridade. Ou seja, categorias como "negro" , "branco" e "moreno" sao 

acionadas em determinados contextos e rela96es e seus sentidos podem variar tendo - 

em vista com quem se fala, como se fala e de que posiro se fala. Entretanto, a 

manipula9白o desse sistema de classifica9白o n白oe aleatoria. Existem certas regras que 

remetem a um complexo jogo de rela96es de poder (Rezende e Maggie,200I). O poder 

ao qual nos referimos n白o se trata t白o somente daquele oriundo atraves da for9a (flsica 

ou econ6mica), mas do poder que faz ver e faz crer, confirmando ou transformando a 

vis白o de mundo. A fora que esta contida nas palavras e que pode manter a ordem ou 

subvert6-la 6 o poder simb6lico na defini●o de Bourdieu (1998) 

Dizer que as identidades s白o construIdas n白o implica em questionar a sua 

autenticidade4, mas explicitar que identidades legtimas foram criadas um dia e que 

podem se alterar quando entra em cena a disputa por recursos. Nossa abordagem em 

termos de etnicidade esta pautada no entendimento de que n白o se trata de recuperar 

"pequenas a fricas" que se conservaram ao longo do tempo, mas de compreender 

processos de etnog色nese onde se produzem novos sujeitos polticos que se organizam 

atrav6s da mobiliza頭o de uma s白rie de elementos de identidade comum que sao 

reelaborados tendo como objetivo alcanar ou garantir recursos de natureza territorial 

4 Uma discuss豆o sobre o conceito de autenticidade e o seu uso pode ser encontrada em um artigo de Gongalves 

(2001). 	 15 



Buscamos entender as muitas formas de se construir as identidades negras no 

Brasil a partir de um estudo de caio junto a uma popula9ao delimitada 

geograficamente5. Acreditamos que, ao falar de um modo particular de compartilhar o 

espa9o e as experiencias, possamos iluminar quest6es mais amplas sobre a 

continuidade temporal e espacial de formas de comuniza頭o de grupos negros nas 

cidades. 

O "Planeta dos Macacos" 

O nome "Planeta dos Macacos" foi atribuIdo ao grupo pelos vizinhos na decada 

de setenta e opera enquanto denomina9白o externa sendo pouco utilizado pela prpra 

comunidade que prefere o termo "Chacara", em alus白o ao nome antigo da a rea que era 

conhecida como "Chacara das Rosas". Por esse motivo usarei a express白o "Planeta 

apenas nos contextos em que isso se torne necessario a fim de n白o reificar o uso de tal 

denomina9白o 

A "Ch白cara" se constitui de um terreno de vinte e dois metros de largura por 

cento e cinquenta e dois de comprimento, cujas testadas localizam-se em ruas distintas 

e paralelas. Ela localiza-se em um bairro de camadas medias nas proximidades do 

5 Fonseca (2000) argumenta que no Brasil o lugar de residencia assume uma importancia inegvel para a 
organiza戸o soci鵬uma vez que as redes de vizinhan9a e de parentesco mantem-se relevantes apesar da 
mobilidade geogr豆fica. 
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centro da cidade de Canoas. Trata-se de um lote urbano, tido como de heran9a familiar 

que nao foi fracionado entre seus pretensos "herdeiros". A a rea e utilizada como local 

de moradia por redes familiares conectadas a essas pessoas 

As quinze casas6 construldas no terreno s白o feitas, em sua maioria, de madeira 

com dois ou tr6s c6modos. La vivem aproximadamente setenta pessoas negras 

S白o quatro gera加es que convivem nesse espa9o: filhos, netos, bisnetos e tataranetos 

do casal que teria adquirido a propriedade no incio do seculo passado. A pessoa mais 

velha do grupo tem setenta e dois anos e a mais nova tres meses de idade7. Em geral 

as famlias s白o extensas contando com varios agregados. Todos os que vivem no 

terreno possuem la9os de parentesco por casamento ou consanguinidade. Eles tem 

baixa escolaridade, sendo que a maioria nao completou o ensino fundamental 

Suas ocupa96es profissionais s白o mal remuneradas, na presta9ao de servi9os, tais 

como faxineira e servente de pedreiro 

A conexidade das redes familiares se expressa tambem em termos religiosos 

A parentela esta dividida entre os que sao "de religiao"8 e os "evangelicos"9, ainda que 

os primeiros sejam todos nominalmente catolicos. Existe uma casa de "Na9白o" no 

local e uma mae de santo quee tida e vista como da propria comunidade. E em sua 

moradia que se realizam as atividades religiosas do culto. "Evangelicos" e "de religi白o" 

moram em lados opostos do terreno e est白o ligados por uma trilha comum que 

possibilita a passagem interna entre as casas10 

6 C) nmero de casas oscilou durante o perodo de pesquisa entre quatorze e dezesseis , alterando-se em 
virtude da mudanga de seus moradores para outros bairros ou cidades. 
7 Essas idades se referem ao mes de dezembro de 2003. 
8 A classifica恒o nativa e a de ser "de religiao", enquanto que a denomina o "batuqueiro" 'atribuIda pelos 
demais. 
9 A classificacao e mica亡 "evan求fico", ao passo que a denomina頭o conferida pelos demais e a de "crente”・  
'O A territorializa o e a organiza瞬o do espa9o pertencente ao grupo sera detalha4laど  analisala no capituto -'. 

17 



Este estudo e um desdobramento da minha monografia de conclusao de curso 

intitulada: "Planeta": famlia negra, invisibilidade, territorialidade e etnicidade na cidade 

de CanoaslRS", defendida no ano de dois mil e um11 

Nela procurou-se compreender como um grupo urbano de negros, residentes 

numa a rea tida como de heran9a familiar na regio metropolitana de Porto Alegre, sob 

um contexto de invisibilidade, conseguia produzir uma conviv白ncia comunitaria e, ao 

mesmo tempo, forjar estrategias de reprodu9白o social de modo a garantir a sua 

perman色ncia no local 

Verificou-se que os arranjos familiares permitiam que o terreno permanecesse 

como bem coletivamente compartilhado. Entre estes, os casamentos e alian9as eram 

predominantemente exogamicos e intraraciais. Essas uni6es permitiam a inclus台o de 

pessoas que a princIpio n白o teriam nenhum direito de morar na propriedade, mas que 

devido ao estabelecimento de diversas rela加es de solidariedade, parentesco e 

compadrio com algum dos "herdeiros" eram aceitos como parte da comunidade 

O parentesco operava e ainda opera como uma linguagem atraves da qual as 

rela96es sociais da comunidade se estruturam. Atraves dele ocorrem as incorpora96es 

de novos membros colocando-se como condi9白o previa para outras ordens de rela96es 

Regula tambem o acesso aos recursos basicos do grupo (no caso a terra para a 

moradia) fundamentais para a produ●o e a reprodu9白o do mesmo enquanto tal 

A "Chacara" nao e utilizada a partir de seu potencial econ6mico e produtivo, mas como 

recurso habitacional a baixos custos em zona privilegiada em termos de acesso aos 

equipamentos e servi9os urbanos (transporte, posto de saude, escolas, emprego) 

1l Carvalho, Ana Paula Commu de. "Planeta": famlia negra, invisibilidade, territorialidade e etnicidade na 
cidade de CanoaslRS. 2001. (Monografia de Gradua叫o em Cincias Sociaiの． JFCHIUFRGS・  POA, 2001・  
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A ades白o a uma das duas express6es religiosas predominantes no grupo 

(o "batuque" e o "neopentecostalismo") implica numa conduta de inclusao/exclusao de 

atividades e sociabilidades que estejam relacionadas ao assunto. No entanto, nas 

festas de famlia todos comparecem demonstrando que as possveis desaven9aS 

religiosas nao se sobrep6em as rela96es familiares 

Quando questionados sobre a forma de aquisi弾o do terreno, naquele momento 

de pesquisa, os moradores responderam de forma vaga, dizendo que n白o lembravam 

de quem foi comprado ou com quem estaria o papel, mas afirmaram que o mesmo era 

legalmente deles. Por tratar-se de uma quest白o delicada, preferi nao insistir nesse 

ponto e busquei nos arquivos do municIpio algum indcio da propriedade das terras 

Devido a detalhes burocrticos n白o foi posslvel acessar essas informa如es naquela 

ocas tao. 

Num segundo momento de observa9ao participante junto ao grupo para fins da 

elabora9白o dessa disserta,o, verifiquei que os mesmos tinham a posse precaria da 

propriedade. Eles nao possuIam o registro ou escritura que teria se extraviado ha trinta 

anos. Pagavam os impostos em nome de um parente ja falecido, e no registro de 

im〇veis da cidade ha evid合ncias de que foram realizadas diversas transa96es de 

compra e venda do terreno sem o conhecimento e consentimento dos "herdeiros" 

Nesse mesmo perIodo, a comunidade passa a se envolver num processo de luta 

pora reas de terras em Gravatal que teriam sido adquiridas por um ancestral, um 

escravo alforriado, reivindicando-se como "remanescentes de quilombo" em conjunto 

com outros parentes que permaneceram residindo no territorio 

Essa mobiliza9白o, a realiza,o de minha pesquisa e os contatos com o movimento 

negro descortinam para o grupo a possibilidade de se auto-definir nesses termos para
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garantir a permanencia e a propriedade do terreno em que vivem, istoe ,
e acionar um 

idioma e tnico a fim de conservar seus direitos coletivos sobre uma a rea que sempre foi 

percebida como sua. Entretanto, nao ha um consenso interno quanto a isso e no 

decorrer desse processo de redefini卿O essa e outras formas de conceber a identidade 

etnica da comunidade s白o acionadas, e por isso mesmo s白o objeto de nossa reflex含o 

nessa disserta卿o . Estas maneiras da comunidade se ver e ser vista s白o exploradas 

para evidenciar a situacionalidade dessa identidade, que so pode ser entendida tendo 

como parametro os contextos de intera9ao nos quais ela emerge e a bagagem cultural 

dos sujeitos em rela卿o, o que delimita as possibilidades de manipula9ao de suas 

imagens( Cunha, 1987) 

Metodologia de Pesquisa 

N白o basta que aconte9a o encontro entre pesquisador e a cultura do outro para 

que o primeiro possa repensar a sua propria cultura e descobrir-se. E necessario ter em 

conta a postura intelectual e pessoal do pesquisador diante da alteridade. O processo 

de inser頭o em campo se da a partir das caracterlsticas pessoais do antrop〇logo, o que 

n白o define "per si" um tipo de pesquisador para cada tipo de grupo, mas a explicita9白o 

de que existe uma rela9ao muito estreita entre quem faz a pesquisa e os resultados da 

mesma. Toda a experiencia de campo e marcada pela biografia indMdual de cada 

pesquisador (Grossi, 1992) 

No caso do estudo em quest白o, este fato e levado em considera9白o. N含oe 

produto do acaso a escolha do tema de pesquisa, mas resultado de inquieta叩es 

vividas no a mbito da biografia da pesquisadora. A questao tnica sempre foi um fator
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presente nas situa卯es de intera卿o vivenciadas cotidianamente. A restri9ao quanto ao 

envolvimento com indivduos de outros grupos classificados etnicanieflte 

principalmente em rela9ao aos negros, imposta pelos pais e rede de familiares gerou 

um sentimento de desconforto e de questionamento de minha parte quanto a validade 

desses princIpios para a constitui9白o de rela96es sociais. Durante a gradua「o e o 

mestrado, essa duvida foi, em certa medida, respondida pela familiariza9白o com 

algumas teorias que estao presentes na reflexao proposta nesta disserta卿o 

Outro fator importante foi o dialogo com pessoas advindas dos movimentos negros 

que incentivou a realiza9ao de um estudo sobre a manuten9ao e atualiza9ao da 

identidade 6 tnica junto a essa popula9白o 

A Antropologia e fruto de uma rela9白o entre pesquisador e nativo . Ambos seres 

imersos numa teia intersubjetiva. Quando nos detemos a estudar junto a grupos que ate 

certo ponto nos sao muito "familiares" porque compartilham, em algum grau 

experiencias em comum, como viver num meio urbano, estar sujeito a uma cultura de 

massas, possuir identidade poltica, e tnica ou religiosa similar ao pesquisador 

precisamos levar em conta que essa proximidade, longe de impossibilitar uma 

objetividade relativa, permite o dilogo com outros pesquisadores que tambem podem 

se debru9ar sobre tal realidade fornecendo novas interpreta加es 

Deve-se procurar, tambem, relativizar as no96es de "familiar' e "exotico" 

Por mais conhecido que um determinado grupo ou fato de ordem cultural possa parecer 

ele sempre encerra dimens6es "ocultas". O pesquisador, enquanto indivIduo que vive 

no contexto de uma sociedade complexa, multipla e fragmentada, n白o conhece e 

operacionaliza todos os codigos culturais disponlveis. Sua inser9白o nessa teia de 

sianificados que e a cultura e sempre parcial, contextualizada e ate mesmo superficial 
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Por outro lado, os processos de globaliza●o nos socializam com diversos valores de 

outras culturas que a princIpio poderiam ser considerados "estranhos" 

A subjetividade do pesquisador n白o esta limitada ao campo, mas se compoe a 

partir de u ma complexa rela卿o entre o trabalho de campo, a academia e a dimensao 

poltica. Esta u ltima tambem diz respeito aos processos de negocia9白o entre nativos e 

pesquisador para a obten9ao de informa9oes. Os discursos dos nativos s白o produzidos 

a partir do contexto da pesquisa e por isso nao sao puros, nem neutros. Eles sao 

resultado dos processos de negocia9白o de sentidos entre duas subjetividades. Esto 

em jogo os lugares e papeis atribuIdos ao observador pelos informantes ao longo da 

pesquisa que configuram os espa9os semanticoS e sociais do discurso 

Ao buscar estabelecer um dilogo com os moradores da "Chacara", seus 

vizinhos e pessoas da cidade sobre suas rela加es tem-se plena consci6ncia de que a 

identifica9合o tnica, de status socio-econ〇mico e profissional foram criterios a partir 

dos quais se desenhou o contexto onde emergiram as falas dos informantes. A forma 

como uns e outros classificaram a pesquisadora, no decorrer das conversas informais e 

entrevistas, determinou discursos de ordem muito diversa. Essas situa96es ser白o 

detalhadas ao longo da disserta9白o 

O tratamento desses dados nos remete a escrita do texto etnografico 

A transposi9白o da experiencia de campo para a forma textual da etnografia implica 

numa redu9ao brutal das inumeras possibilidades de interpreta9白o dessa vivencia e do 

a rduo exerccio de alteridade realizado entre o antropologo e seus interlocutores 

(Silva,2000). Isto se da por que o texto etnografico, como qualquer forma escrita de 

representa9白o, e uma adequa9白o da realidade que procura descrever, interpretar 

compreender, explicar, etc. Por outro lado, tendo em vista a natureza multifacetada e 
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dinamica da realidade social, nao e posslvel produzir uma representa
卿o etnogrfica 

que a abarque integralmente, ainda que julgue-se poder aborda-
aLa em termos de 

instituioes ou fatos totais, como recomendava Marcel Mauss (1974). A etnografia 

enquanto um projeto de produ9ao de conhecimentos sobre grupos sociais e suas 

culturas possui sua prpria forma de conhecer. Explicitar a maneira como se apreende 

esse conhecimentoe fundamental para que se possa olhar atraves da organiza9ao da 

narrativa as multiplas fontes que lhe deram origem 

Ao escrever a etnografia coloca-se como modelo a polifonia. O que n
白o significa 

necessariamente transcrever dialogos, mas procurar representar muitas vozes, muitas 

perspectivas, produzir no texto uma plurivocalidade. Essa defini卿
o de estilo textual por 

si so 
nao da conta de resolver a questao das diferen9as culturais, que na atualidadee 

claramente uma questao poltica. Ela deve estar intimamente ligadaa produ9ao de uma 

crItica cultural e a um posicionamento poltico12 

Portanto, acredito ser de extrema relevancia explicitar a origem e o contexto de 

obten9ao dos dados, de ordem eminentemente qualitativa, para que o leitor possa 

avaliar a sua importancia na constru9白
o de uma compreenso sobre o outro que 

pretende ser hermeneUtica, isto e ,
e na qual sujeito e "objeto" (enquanto sujeito que 

buscamos objetivar) se implicam mutuamente numa fusao de horizontes que modifica a 

ambos e que permite repensar e redefinir nao apenas nOSSOS pre-conceitos quanto ao 

"outro", mas nossas "verdades" sobre "nos" mesmos 

Os dados etnogrficos s白o fruto de uma primeira pesquisa junto a comunidade 

realizada entre d s anos de 2000 e 2001 e um novo perIodo de trabalho de campo entre 

12 Para uma discuss豆o mais aprofundada ver: C鷲DE豊A霧resa驚漂姦presenga do autor e a pos- 且 ‘"""‘一ー、ー～ーーーー 	，  .“ ，  、T一ーー工，一‘，．』ハc rFRRAP Nブ zl' JuIno uじ 1フoo・  
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os anos de 2002 e 2003 quando realizei entrevistas gravadas, observa96es, conversas 

informais, elabora,o de genealogias e dirios de campo 

Foram entrevistados moradores da "Chacara", vizinhos de camadas medias 

vizinhos de grupos populares, o ex - prefeito da cidade, e os Irm白os La Sallistas que 

vivem e trabalham no Centro Universitario La Salle, todos moradores do municIpio de 

Canoas. As fontes orals que comp6em esse apanhado de narrativas, ainda que n白o 

tenham sido as principais determinantes para a escolha do tema de estudo, auxiliaram 

no desenvolvimento da disserta9白o. Busquei dar a elas o mesmo estatuto das fontes 

escritas ao compara-las, sem com isso desautoriza-las. A utilizaro de fontes orais 

alem de ser uma op9白o metodolgica, procurou suprir a car白ncia das fontes escritas no 

que diz respeito a s informa96es sobre a popula9白o negra da cidade. N白o se tem a 

inten9白o de que este tipo de dado seja incorporado como um testemunho da verdade 

mas sim como uma representa9白o acerca do grupo 6 tnico cotejado por essa 

disserta頭o. As entrevistas seguiram um roteiro previamente estabelecido a partir de 

topicos a serem desenvolvidos ao longo dos dialogos. Com  os moradores da "Chacara 

busquei identificar os elementos que os distinguiam da vizinhan9a e os conectavam ao 

grupo. Junto aos vizinhos e pessoas conhecedoras da cidade e suas regi6es procurei 

captar as suas representa96es sobre essa coletividade negra do bairro 

Agregou-se tambem a pesquisa dados provenientes de fontes escritas sobre o 

municIpio, bem como I ndices estatIsticos sobre a popula「o dessa regio referentes ao 

Censo Demogrfico realizado pelo IBGE no ano de 2000 

As conversas com os integrantes da comunidade seguiram a disponibilidade dos 

mesmos de falarem sobre si proprios, sobre sua hist6ria. Dentre os diversos 

informantes do grupo, foram entrevistadas mais intensivamente cinco pessoas 
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Quanto aos vizinhos, a proximidade com a "Chacara", o tipo e o tamanho das 

casas foram os principais indicadores para determinar a importancia da realiza「o de 

uma entrevista no intuito de captar as impress6es daqueles que tinham fisicamente um 

contato mais frequente com o grupo. Neste segmento foram quatro os entrevistados 

Busquei falar tambem com vizinhos de mesmo status socio - econ6mico que a 

comunidade para tentar perceber se havia uma diferen9a significativa na sua percep9aO 

em fun9白o de alguma identifica9台o em termos de estilos de vida, gostos de classe 

enfim. Duas vizinhas aceitaram responder as minhas perguntas 

A procura pelo ex-prefeito de Canoas, Hugo Sim6es Lagranha, foi motivada pelo 

fato de ele ter sido apontado como uma das pessoas que mais conhecia a cidade 

devido as suas sucessivas gest6es no municipio13 

Os Irm台os La Sallistas possuiam no incio do seculo passado uma chacara em 

frente ao local onde hoje reside a comunidade. O contato com aqueles dentre eles que 

frequentaram essa propriedade se deu para tentar mapear alguma percep9白o da 

presen9a de negros naquela a rea nesse per-odo. No entanto, as tr6s entrevistas com 

eles n白o trouxeram maiores informa96es sobre a historicidade do grupo, uma vez que a 

conforma9白o geogrfica do local no perIodo em que os mesmos Por la estiveram 

impossibilitava saber se existiam outros moradores na regio14 

Em rela9白o aos moradores da "Chacara", desde o momento que passamos a 

falar da quest白o da propriedade da terra de forma mais explcita, o gravador n白o foi 

mais tolerado e at白  mesmo gerou hostilidades. Em consequ白ncia disso passei a 

鷺議麟難驚灘難議
s nos seguintes perodos: 1/01/1964 a1997 a 31112/2000. Desde a elevao denistrao da cidade.mato naquela regio. As estradas eram 

de cho batido e na 6 poca de chuvas ficavam parcialmente alagaaas' 
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registrar nossas conversas apenas em meu diario de campo. Durante todo o perlodo 

em que convivemos percebi que os mesmos me classificaram de diversas maneiras 

conforme o assunto de que tratavamos. Se falavamos sobre religiao ou parentesco eu 

era vista como a "pesquisadora", como uma curiosa sobre o assunto, se 

conversavamos sobre a posse da terra eu era vista como uma estudante de direito, ou 

ainda se tratassemos da questao de GravataI eu era rotulada como alguem do a mbito 

da poltica a nlvel estadual ja que manejava com aparente facilidade os codigos 

empregados pelo diversos agentes envolvidos nesse processo (o MPF15, ou o 

CODENE16, por exemplo). Essas classifica9oes mudavam constantemente, ainda que 

eu tentasse de todas as maneiras explicar o que era a Antropologia e para que eu 

estava fazendo a pesquisa. Alterou-se tambem a disposi9ao de meus informantes 

quanto a realiza9ao do estudo oscilando entre a apatia, a simpatia e o medo. A certa 

altura do processO desisti de desfazer essas impressoes e passei a considera-
alas como 

um dado importante para se ter em conta a medida que evidenciavam a qualidade da 

minha inser9ao no grupo: ela era desigual, desproPorcional em termos de profundidade 

devido ao processo de identifica9白
o que nao ocorria com todos e nem da mesma 

maneira ou pelos mesmos motivos. Eu era jovem demais para os idosos me darem 

muita aten9ao, e mulher (embora casada) para permanecer falando a sos com os 

homens. Por isso minhas principais interlocutoras foram mulheres entre quarenta e 

setenta anos que me dispensavam a aten9ao que se da a amiga de uma filha ou de 

uma neta. Em virtude do processo pelo qual o grupo esta passando acordamos que 

seus nomes seriam preservados e subStituIdOS pelas iniciais 

1516漂器o Pblico FEstadual d霊airticipaao e Desenvolvimento da Comunidade Negra do RS 26 



A realiza9ao de entrevistas junto aos outros moradores do bairro apresentou 

algumas dificuldades. Num primeiro momento os vizinhos de classe media me atendiam 

no port白o atraves de porteiros eletr6nicos e cameras digitais para depois conversar 

comigo por alguns minutos atras das grades. Eles aceitavam gravar depoimentos, mas 

n白o me convidavam para entrar. Suas declara96es mais contundentes foram proferidas 

quando "ritualmente" a entrevista tinha sido encerrada e o gravador desligado 

A identidade deles sera protegida a pedido dos mesmos a fim de evitar 

constrangimentOs no seu relacionamento cotidiano com a comunidade 

Entendo ser importante tamb6m colocar uma outra questao: os interesses que 

perpassam um estudo de carater acad白mico como este. Como ja foi relatado o grupo 

passava por um processo de organiza●o social e polItica para reivindica9白o de terras 

atraves do artigo 68 das Disposi96es Constitucionais Transitorias (ADCT) tendo 

contatado com o MPF, o CODENE e outros atores politicos. Esses contatos, no 

entanto, se restringiam a quest白o especfica de GravataI uma vez que essas 

institui96es desconheciam a realidade local da comunidade 

Extrapolando os objetivos da etnografia, no intuito de ajudar o grupo e dar 

visibilidade ao mesmo, acionei no m白s de outubro de 2003 o MPF e o CODENE, nas 

figuras de um Procurador e da Presidente do Conselho e os coloquei a par de minha 

pesquisa preliminar. O primeiro colocou-se a disposi9白o para auxiliar naquilo que fosse 

possIvel para garantir a permanencia da comunidade no terreno- que entendiam como 

seu desde que fossem tomadas as medidas jurdicas necessarias para a a9o do MPF 

Quanto 加  ltima, por sua vez, demonstrou-se interessadissima em contatar com o grupo 

para ajuda-los; e apesar das minhas reticncias tomou o caso como sendo o de um 

"Quilombo urbano" que deveria se organizar no processo de luta politica assim como as 
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demais "comunidades remanescefltes de quilombos" 

Estes n含o foram os u nicoS personagenS que acompanharam de perto o processo 

de visibilidade que os moradores da "Chacara" passaram a protagofliZar. Um integrante 

do movimento negro, ex~conselheirO do CODENE, foi o primeiro a reunir-se no local 

com a comunidade ainda no mes de outubro de 2003 para tratar da questao da 

precariedade da posse do terreno em que viviam e a levantar a possibilidade que os 

mesmos equacioflaSSem este problema pela via do artigo 68 da CF nos mesmos 

moldes do processo ja em curso da "Famlia Silva" em Porto Alegre. O Instituto 

Solidariedade, uma ONG do municIpio, ao organizar, em conjunto com diversas 

entidades do movimento negro, a "1o Semana da Consci白ncia Negra" em Canoas 

tambem buscou atraves de mim estabelecer contatos com o grupo para que seus 

integrantes participassem de atividades desse evento. Muitas foram as ideias, dentre 

elas ate a de se fazer uma placa com o nome antigo da comunidade 

"Chacara das Rosas" para afixar no local como forma de promover uma identidade 

positiva do grupo. Todos tinham uma sugestao para ajuda-
alos, mas com certeza a mais 

inusitada delas partiu de um militante do movimento negro que me contatou pois queria 

destinar a eles cestas basicas arrecadadas numa oficina de hip-hop que o proprio 

organizara num colegio pr〇ximo da "Chacara" 

Poderia um pesquisador atuar como deflagrador da identidade? Obviamente no 

temos controle sobre as multiplas leituras que s白o feitas sobre nossas a96es durante o 

processo de pesquisa, e acredito que estas devam ser tambem objeto de nossa 

reflexao. No foi uma situa頭o muito facil de administrar, e a todo o momento eu tinha 

que lembrara s pessoas quem eu era e qual era o meu papel: uma mestranda em 

Antropologia que desenvolvia uma pesquisa para a sua disserta9ao e que tinha de
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respeitar a comunidade, a sua autonomia para decidir qual caminho seguir 

Evidentemente, eu n白o estava neutra no processo. Preocupava-me com o destino das 

pessoas da "Ch台cara", com a especula9 4o imobili白ria crescente ao seu redor e com as 

suas dificuldades cotidianas. Por isso, muitas vezes, a minha posi頭o era de buscar 

orient白-los, esclarecer as situa96es e os interesses em jogo. O dilogo com seus 

moradores, com seus vizinhos, com pessoas da politica, da cultura da cidade e com 

outros agentes que passaram a acompanhar a situa9台o do grupo propiciaram uma 

maior visibilidade a essa popula頭o e uma elabora●o, por parte dos diversos sujeitos, 

de um discurso que reconhece nela um estilo de vida distinto que se mant6m ao longo 

dos anos, sobre um mesmo territ6rio17 

O texto est白  organizado em quatro capitulos, al6m da Introdu9白o e das 

Considera96es Finais. 

No Capitulo 1, intitulado: Emergencia de etnicidade - dos territ6rios negros aos 

"quilombos urbanos", trato do surgimento dessa identidade em espa9os das cidades 

definidos como territ6rios negros. Esse processo s6 pode ser compreendido se 

tivermos em conta a estreita liga頭o entre o surgimento e trajet6ria da categoria 

"remanescentes de quilombos" no plano constitucional com a luta das comunidades 

negras rurais pela perman6ncia em suas terras. Porque 6 nesse acumulo de 

experi白ncias que se baseiam as articula96es de grupos negros urbanos que adotam um 

idioma 6 tnico para garantir seus direitos coletivos sob um determinado territ6rio 

AAntropologia coube o papel fundamental de questionamento de no96es como 

17N五o trata-se da percep恒o de um estilo de vida "africano" (seja l豆  o que isso possa significar) transposto 
para o Brasil, mas muito mais um modo singular de conceber o viver baseado na experincia de vida 
brasileira do que a manuten恒o de antigas culturas tnicas. 
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quilombos" e "remanesceflteS". Enquanto mediadores, os antropologos tambem 

contribuIram para a configura9白o de um conjunto de representa96es acerca das 

popula9oes que viriam a pleitear essa identidade. No entanto, nao foram os u nicos 

O movimento negro desempenha um papel fundamental nesse sentido, conferindo 

legitimidade aos processos de "etnogenese" em meio rural e urbano. O caso da 

"Famlia Silva", enquanto exemplo singular desse fen6meno, coloca na ordem do dia a 

situa頭o das comunidades negras urbanas incitando um debate entre antropologos 

juristas e ativistas do movimento negro. Simuttaneamente abre a possibilidade de que 

outras coletividades negras citadinas venham tentar solucionar seus conflitos territoriais 

pela etniciza9白o dos mesmos como e o caso dos moradores da "Chacara" 

No CapItulo 2, focalizo os modos dos negros se verem e serem vistos 

As identidades resultam de jogos discursivoS e narrativos. Nesse sentido, a forma como 

a historia nacional, regional ou locale contada conforma um modo de ver a si mesmo e 

aos outros. Por essa raz白o investigo como os negros em geral aparecem nessas 

historias" tendo por base a analise crItica de pesquisadores que se debru9aram sobre 

a configura9白o da identidade nacional e gaucha. Em ambos os casos, a participa9白o 

dessa popula9白o se dilui seja atraves do ideario da mesti9agem ou pela e nfase na 

figura do colonizador portugues. A narrativa dessas "historias" sublinha a a9白o do grupo 

branco em detrimento dos negros e indIgenas, configurando identidades e contribuindo 

para a invisibilidade social desses segmentos da popula9白o enquanto sujeitos 

historicos, portadores de uma memoria coletiva. Os reflexos desse processo se fazem 

sentir a nvel local quando comparamos os numerosos indIcios historiograficOS18 da 

18 
E necessario ressaltar a importancia dos historiadores locais para a conforma恒o das identidades citadinas 
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presen9a de negros na cidade de Canoas com a imagem que o municlpio constri de 

si mesmo. Outrossim, trago dados estatlsticoS sobre a popula9白o segundo a ra9a nessa 

regiao e exemplos de tentativas de reversao desse quadro de invisibilidade social dos 

negros canoenses 

No CapItulo 3, desenvolvo questoes relativas a territorialidade e espacialidade da 

comunidade da "Chacara das Rosas", almejando compor um quadro de representa96es 

sobre a presen9a negra num determinado local da cidade a partir das impressoes dos 

Irmaos La Sallistas, do ex-prefeito Hugo Lagranha, de vizinhos e da propria 

comunidade. A historia do grupo nos revela a rela9ao com um certo lugar que vai alem 

de uma ocupa9含o geografica, remetendoa cria9ao de um espa9o atraves da I nscrI9aO 

de significados que forjam o pertencimento, a identifica卿oe tnica e as diferen9as de 

ordem religiosa e de poder. Por essa razao sao utilizados os conceitos de territoriO 

negro (Leite,1990), espa9o de referencia e espa9o de pertencimentO (d'AdeSkY,200l) 

Elaboro uma descri卿
o densa sobre as formas como a comunidade se distribui no 

territorio, os sImbolos e os significados que atribui a ele transformando-o em um espa9o 

culturalmente diferenciado, e suas repercussoes para as rela卯es cotidianas no que diz 

respeito a conforma卿
o de uma imagem homogenea do grupo que se projeta 

externamente, apesar das cisoes de ordem religiosa que tecem a unidade. Nosso olhar 

busca identificar as diversas formas possIveis de forjar o sentimento de pertencimefltO 

a um grupo e tnico: os la9os de parentesco, a religio, a territorialidade, entre outros 

No capItulo 4, abordo as formas de manuten・o e atualiza頭o das fronteiras 

e tnicas da comunidade em suas rela9oes com a vizinhan9a e o impacto da questao de 

"remanescentes de quilombo" nesse processo. Por outro lado, busco perceber em que 

medida a religiosidade e os casamentos dos moradores da "Chacara" operam como
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setores de articula9台o e restri9白o, respectivamente, no que diz respeito a rela96es com 

outros grupos. Nesse sentido buscamos operacionalizar nosso referencial teorico para 

demonstrar a situacionalidade da identidade e tnica da comunidade, o seu 
carter 

contrastivo, e os diferentes repertorios que atravessam essa elabora9白o. Utilizamos as 

opini6es dos vizinhos sobre o grupo para identificar os elementos que compoem a 

identidade atribuida. Da mesma forma, as elaboraゆes discursivas dos moradores da 

"Chacara" sobre si mesmos e os outros com os quais interagem sao empregadas 

Comparo os elementos que constituem essas identidades (atribuIda e autoproclamada) 

para constatar quais dentre eles sao compartilhados no processo de intera9ao e em 

que medida essas categorias remetem a uma ideologia sobre as rela9oes entre brancos 

e negros no Brasil. A redefini9ao da identidade da comunidade, em virtude de sua 

participa卿o em conjunto com seus parentes no movimento de reivindica9白o de terras 

em Gravatal nos termos de "remanescentes de quilombo",e analisada para dar conta 

dos questionamentoS que o grupo passa a se fazer a nlvel local. As percep9oes que os 

moradores da "Chacara" possuem em rela9白o a no9oes como "quilombo" s白o 

fundamentais para o entendimento desse processo. Salientamos a mobiliza9ao da 

comunidade no sentido de definir se deve ou n白o adotar um idioma e tnico para garantir 

a permanencia sob um territorio que considera seu por heran9a familiar 

O levantamento dessa possibilidade por si so,
o nos fornece elementos para reflexao no 

que tange as diferen9as entre as categorias que o grupo aciona para se pensar 

enquanto etnicamente diferenciado e as categorias jurldicas disponlveis para a garantia 

dos seus direitos territoriais 
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CAPiTULO I 

EMERGENCIA DE ETNICIDADE DOS TERRITORIOS NEGROS AOS "QUILOMBOS 

U RBANOS" 

Para podermos compreender como a ado9含o de um idioma e tnico se torna uma 

possibilidade para comunidade negras como a "Chacara das Rosas", entendo ser 

necessario contextualizar o leitor quanto a emerg6ncia de "quilombos urbanos" em 

espa9os das cidades definidos como "territorios negros", ou seja, locais onde se 

reconhece a presen9a contInua desses grupos em virtude de sua ocupa「o residencial 

(Leite, 1990) 

Isto so e possIvel na medida em que fazemos uma retrospectiva do surgimento e 

trajetoria da categoria "remanescentes de quilombos" no plano constitucional e sua 

estreita liga,o com a luta de comunidades negras rurais pela perman白ncia em suas 

terras. Por que e a partir desse acumulo de experi白ncia que os grupos negros citadinos 

passam a se articular vendo na etniciza9ao de suas demandas fundiarias uma 

alternativa para a resolu9ao de seus problemas territoriais 

A Antropologia coube o papel fundamental de questionamento de no96es como 

quilombos" e "remanescentes". Os antropologos, enquanto mediadores, colaboraram 

para a configura9白o de um conjunto de representa96es19 acerca das popula96es que 

19 
Adotamos a formulago de Magnani (1988, que toma representa o como uma especie de imagem mentai 

da realidade. 



viriam a pleitear essa identidade. No entanto, n白o foram osu nicOS. O movimento negro 

desempenha um papel fundamental nesse sentido, conferindo legitimidade aos 

processos de etnogefleSe ( Banton, 1977) protagonizadOS pelas comunidades negras 

rurais num primeiro momento, e posteriormente pelas urbanas. O surgimento do 

"Quilombo da Famlia Silva", em Porto Alegre, e um exemplo singular desse fenomeno 

que coloca na ordem do dia a situa9ao das comunidades negras citadinas incitando um 

debate entre antropologos, juristas e ativistas do movimento negro 

O artigo 68 20 completa quinze anos. Neste perodo, das 743 comunidades 

identificadas como remanescentes de quilombos em todo o paIs pelo governo federal 

somente 29 foram tituladas e 42 reconhecidas. No Estado do Rio Grande do Sul, seis 

estao em processo de reconhecimento21. Todas essas comunidades s白o rurais. Essa 

caracterIstica se explica, em grande parte, por uma conjuntura polItica singular que 

precedeu a promulga9白o da Constitui9ao Federal de 1988 

Entre 1985 e 1987 os movimentos camponeSeS obt6m avan9os e articula96es 

pol lticas para pressionar os orgaos fundiarios a reconhecer a existencia e dar uma 

defini,o operacional para as "ocupa96es especiais", ou seja, aquelas ocupa9Oes 

fundiarias que n含o se enquadravam nas categorias censitarias e cadastraiS utilizadas 

pelos orgaos governamentais ate entao, como era o caso das "terras de pretos". Estes 

domInios estariam entregues, ou adquiridos por famlias de ex-escravos, ou antigos 

escravos com ou sem titula,o legal (ver Almeida, 2002). A mobiliza頭o desses grupos 

20 "Aos remanescentes das Comunidades dos Quilombos que estejam ocupando suas terras e reconhecida a 
oronriedade definitiva, devendo o Estado eiiiitir-lhes os respectivos titulos." 
21 Dados extraidos do site da Funda恒o Palmares. No RS as comunidades s豆o: Casca (Mostaraas), Morro AltO 
(Maquin), S豆o Miguel e Rinc五o dos Martinianos (Restinga Seca), Arvinha e Vila Morma9a (Sertao). 
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se da atraves da organiza9ao de encontros como o I Encontro das comunidades 

Negras Rurais, realizado em 1986 no Maranhao, que se repete em 1988, ao mesmo 

tempo em que o I Encontro de Razes Negras no Para 

O ano de 1988, alem de ser marcado pela elabora9白o e promulga頭o da 

Constitui卿o Federal, foi, tambem, dedicado a uma ampla celebra9ao nacional pelo 

centenario da aboli9ao da escravatura, trazendo a cena a quest白o negra de maneira 

que ela nao podia ser ignorada pelos constituintes. No entanto, ao inves de reconhecer 

os direitos territoriais das comunidades negras, enquanto resultado de diferen9as 

culturais existentes no presente, a Constitui9白o tratou do tema como repara9白o de erros 

historicos ao utilizar na reda9白o de seu texto a express白o "remanescentes das 

comunidades dos quilombos". Segundo Arruti (2000), a categoria de quilombos 

presente no art. 68 

remete a um tipo de forma戸o social e histrica que, a princpio, teria 

desaparecido com a prpria escravido e que se caracterizou justamente pela busca de 

invisibilidade frente ao Estado." (Arruti ,2000: 103) 

De acordo com ele, para compreendermos como a metfora dos quilombos 

transitou do a mbito dos movimentos sociais brasileiros ate obter o estatuto de tema 

constitucional, necessitamos ter em conta alguns marcos importantes desse percurso 

levando em considera9含o outros contextos de disputa de sentido da no頭o em quest白o 

Astrogildo Pereira, fundador do Partido Comunista do Brasil teria sido o primeiro 

a propor uma interpreta卿o classista da luta do Quilombo de Palmares, em 1929 

Ele via em Palmares a a9ao revolucionaria dos negros contra os senhores de escravos
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como uma luta de classes, tal qual a existente entre proletarios e capitalistas na 

modernidade. O QuilombO de Palmares era identificado como um estado revoluCiOnarlo 

anti-escraVista. O livro de Edson Carneiro intitulado "O Quilombo de Palmares" escrito 

em 1944, tornou-se referencia para toda a bibliografia que se seguiu sobre o tema 

refor9ando a associa9白o dos quilombos com a ideia de resistencia 

A apropria卿
o da metfora dos quilombos como icone da resistencia negra 

ocorre no final da decada de setenta e incio da decada de oitenta e no campo das lutas 

sociais cresce e se fortalece contemplando o mais diversos conteudos, mas 

oreservandO parte de seu comunismo primitivo. Abdias Nascimento, em 1980, procurou 

definir o conteudo simbolico dos "quilombos" enquanto um movimento social ae 

resistencia flsica e cultural da popula9ao negra que se estruturou de diversas maneiras 

na forma de qualquer grupo tolerado pela ordem dominante em fun
卿o de suas 

declaradas finalidades religiosas, recreativas, beneficentes e esportivas, etc. 

O movimento negro no Brasil, estruturado predominantemente em nucleos 

urbanoS, toma os quilomboS como sua fonte de inspira卿
o original, associando - os a 

imagem de uma comunidade de negros fugidos, caracterizada por sua capacidade de 

resistencia ao assedio da sociedade colonial e pela reprodu卿
o de um estilo de vida 

africano na America. Essa metfora dos quilombos ganha for9a normativa na 

Constitui9白o de 1988, em conex白o com demandas de grupos negros rurais 

A cria9ao de novas categorias fundiarias no plano jurldico nacional da origem a 

22Fnranl aut ores coIllo I土ersKovus uブJ"’工ノvIノ、一r…二」ニーふA．、パ． r，、lt、wユldns 柱egros. A utilizagao aessa rm4“且 “"''Jー～ーーー一ー  一一  ニ  ーー，、 ”ー一n，、；にmn電 dPlやSiStd'Cla Cum工『iuuu'I」し首‘vJ'''’…ーーー丁二  1漂ram aut篇s como HerskovitS (19買  i,- - no mr'afliSliミi蒸蕊ia C需ai dos negros. A utikxp1ic 	 郡o dessa 
traos culturaisl de origem aincafla, co'perspectiva sociolgica dinmica de eu還dミミiiミ ncia como esqueflit; d resistncia Cふニ識ativo em estudos de casoslo negro, que configurou-Se 

ass 11Jiu , aIgumas vezじs・ U' し4'"w’ でー二で二二ニーーha",",.,,，、ng nr9anれados para pratにas ue IiIlじ‘uu "'J“…ーー ’ー  口 	．  . ，  一一一  一  “．ぐハ．.I、5ハ  dハ  nP《●1'n em grum」’ 、ハ石‘"”』…ーvo rーーー  ‘ 	ー  ．  ． 	聖一  an器nm , algumas vezesa viso estereotipaごn carater t苓＃器au p蕪燕i需  -do negro em grupos nroanizados para prticas de lazer ou'fl !!fUP1 

器器姦器認器毒畿』鍵曇燕i鴬燕三鷺ideolgico a neutralizao da dominao 

reugiau, 器二蒜芸孟姦s --r -branca que se efetiva nas esferas social, econ6mica e polItica pelos negros. 36 



novas categorias populacionais. Entretanto esse avan9o no 白  mbito normativo implica 

em perdas no plano simb6lico, restringindo o significado dos quilombos manejado pelo 

movimento negro (majoritariamente urbano) a urn sentido mais idilico ou ideol6gico do 

que propriamente sociol6gico23. Sobre as inova96es que o art. 68 trouxe, Arruti (2000) 

diz que: 

"(...) elas sobretudo criaram realidades l白 
 onde pretendiam apenas reconheC- 

Ias. alterando situa卯
es de fato no plano local, ao mesmo tempo em que impondo 

novas questes aos seus ordenamefltOs jurdicos nacionais e ao campo acadmiCo 

(Arruti, 2000: 94) 

No a mbito academico, OS estudos sobre a popula9ao negra brasileira 

principalmente apos a decada de cinquenta, privilegiaram O contexto urbano e 

enfatizaram as quest6es do preconceito racial e da mobilidade social 

A obra de Florestan Fernandes foi extremamente exitosa em consolidar uma 

oroblematiC,
a propriamente brasileira das rela9oes raciais, que se afastava do padrao 

comparativo e contrastante, herdado de Gilberto Freyre. Todavia, a constru9ao dessa 

nova agenda e fruto do esfor9o analtico de varios autores como Thales de Azevedo e 

Oracy Nogueira, por exemplo. So e possvel ter a dimensao dos avan9os que a obra de 

Florestan obteve no a mbito dos estudos sobre as rela叩
es raciais brasileiras se 

contextUaliZarmos essa produ9ao, identificando seus interlocutores e o tipo de pergunta 

que motivava as pesquisas sobre a situa9ao do negro no Brasil 

23 Ver Ar扇7扇扉嘉命a analise mais aprofundada e comparativa desse processo 37 



Nina Rodrigues e seus discipulos24 foram os precursores dos estudos sobre a 

cultura negra no Brasil. Posteriormente, Gilberto Freyre(1933,1936) empreendeu uma 

hist6ria social das rela加es entre brancos e negros no pais. No entanto, podemos dizer 

que foi Donald Pierson (1971) que inaugurou uma tradi9白o disciplinar de estudos sobre 

rela96es raciais brasileiras 

A influ白ncia da Escola de Chicago orientou-o para a preocupa●o quanto 白  

assimila,o cultural do negroa sociedade moderna e urbana. Para Pierson os grupos 

raciais ou 白  tnicos seriam grupos de perten9a identit白ria desvendados a partir da 

autoclassifica9白o dos indivduos. Os grupos de cor seriam meros epifen6menos das 

classes sociais. Para ele n白o poderia haver no Brasil discrimina9ao de ra9a, mas 

apenas discrimina9白o de classe uma vez que o pais havia sido bem sucedido em 

desfazer as castas raciais da escravid白o e em estabelecer uma sociedade multirracial 

de classes. No pais, os grupos de cor pertenceriam a uma ordem de classe e nao a 

uma ordem de casta, consequentemente seriam grupos abertos, mais ainda, no sentido 

estrito sequer seriam grupos por que aos seus membros faltaria consci白ncia coletiva 

Sob esta 6 tica, a ra9a n白o se definiria somente pela cor, mas tamb6m por crit白rios 

sociais como riqueza e educa,o. A cor , enquanto categoria nativa, seria algo mais 

que a pigmenta9白o, mas tamb白m um certo tipo de caracteristicas fisicas (como tipo de 

cabelo) e tra9os fision6micos 

Marvin Harris, Oracy Nogueira, Thales de Azevedo e Florestan Femandes 

tomaram como ponto de partida para suas anlises a posi頭o de Donald Pierson 

Marvin Harris(1974) aceitou as ra9as como categorias nativas de perten9a 

24Artur Ramos, Manoel Querino, Edison Carneiro entre outros. 
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identit白ria negandoーlhes o estatuto de grupos sociais. Segundo este autor, os fatores 

demogr白ficos e econ6micos peculiares ao desenvolvimento do pais for9aram as elites a 

definir seus privil6gios a partir de uma linha de classe, abandonando uma linha de cor 

Para Harris n白o fazia sentido falar em discrimina9ao no Brasil, uma vez que inexiste 

uma regra clara para a perten9a a grupos raciais ou de cor, e na medida em que as 

diferen9as de status e de classe s白o suficientes para manter a domina9白o de uma elite 

branca. Para ele, assim como para Donald Pierson, o caso brasileiro era sempre 

contrastante numa problem白tica universalista das rela96es raciais 

Oracy Nogueira (1985) situa o preconceito racial brasileiro como um preconceito 

de marca (cor) e n白o de origem (ra9a) posicionando-se no campo da teoria do 

preconceito racial. Para ele, n6s conheceriamos um preconceito racial diferente do 

norte americano que teria consequencias menos graves sobre as oportunidades de vida 

de pretos e mulatos. 

Thales de Azevedo (1966) redefine a natureza do grupo de pertena dos negros, 

deslocando-o da classe para o grupo de status. A inova9含o deste autor consiste em 

teorizar a transi頭o do Brasil colonial e arcaico para um Brasil moderno e capitalista, em 

termos de uma passagem de uma sociedade de status para uma sociedade de classes 

(o que toma emprestado da Sociologia Alem白  de Weber e TOnnies). Entretanto, a 

associa頭o entre status e cor permanece intacta nessa transi9白o. Para ele h白  um 

circulo de rela96es pessoais, definido a partir da cor e da origem familiar, que configura 

uma verdadeira comunidade de status, fazendo dos brancos ricos e dos pretos pobres 

Segundo este autor, a cor no Brasil, al白m dos tra9os j白  identificados por Pierson, incluia 

marcas n白o corporais como vestimenta, modo de falar e boas maneiras 

A anlise de Florestan Fernandes (1965,1972) sofrer白  tamb6m grande 
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influ白ncia de seu contato com Roger Bastide (1955) e Pierre Van den Berghe (1967) 

Este ltimo entendia que as rela96es raciais em paises com passado escravista seriam 

herdeiras de rela96es de castas. O caso brasileiro 6 concebido como uma forma9白o 

paternalista em oposi9白o 白  s forma96es competitivas identificadas nos EUA e na Africa 

do Sul (Barcellos, 1996) 

Caio Prado Janior (1965) afirma a exist6ncia do preconceito racial e por 

consequencia reconhece implicitamente a sobreposi頭o de duas ordens: econ6mica e 

racial. Desta maneira ele abre a possibilidade te6rica de analisar empiricamente as 

rela96es entre essas duas ordens que ser白o exploradas por Thales de Azevedo (1966) 

e o pr6prio Florestan Fernandes (1965,1972) 

Na obra deste 白  ltimo, o preconceito racial existente no presente seria uma 

tentativa das oligarquias dominantes, da elite branca e n白o do povo, de preservar os 

privilgios de uma ordem social arcaica, fundada no prestigio de posi96es herdadas, 

opondo-se 白  s novas rela96es sociais pr6prias de uma ordem social competitiva 

Trata-se, na verdade, de uma passagem incompleta a ordem social competitiva que 

preservou o padr白o de rela96es raciais do periodo escravocrata. Haveria uma 

confluencia de barreiras de classe e de cor 白  mobilidade social e a integra9ao do negro 

nesta nova ordem . Para Florestan, assim como para Bastide, os grupos raciais eram 

fen6menos da estrutura social, locais definidos numa estrutura de posi頭es 

O preconceito racial brasileiro se revestiria de um car白ter oculto, pois o branco que 

ocupa uma posi9白o social superior n白o reconhece no negro um competidor, mas 

alguem inferior que est白  deslocado de lugar. Perdurava o antigo modelo de absor9白o 

gradativa dos elementos de cor que se identificassem e se mostrassem mais leais aos 

valores e interesses dos circulos dirigentes da ra9a dominante 
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Essa orienta9白o alimentou a ilus白o de que as rela96es entre brancos e negros se 

adaptava 白  nova ordem social democr白tica - o mito da democracia racial. Esse mito se 

torna um sistema de referncia consistente com o regime republicano. Atribuia-se ao 

negro a sua sorte, ao mesmo tempo que isentava-se o branco de sua responsabilidade 

para com este ap6s a aboli9白o da escravatura. Refor9ou-se assim a forma de avalia9白o 

das rela96es entre brancos e negros atrav白s de sinais exteriores e aparentes das 

intera96es e ajustamentos raciais, fazendo com que se pensasse que o negro nao tem 

problemas no Brasil uma vez que inexistem distin中es raciais e que as oportunidades 

de prestigio e riqueza foram indistinta e igualmente acessiveis a todos durante a 

expans白o urbana e industrial de S白o Paulo (local escolhido por Florestan para 

desenvolver sua an白lise). Portanto, n白o haveria motivo para o preto estar insatisfeito 

com a sua condi9白o de vida, j白  que o 6 nico problema de justi9a social que lhe tocava 

havia se resolvido com o fim da escravid白o. 

O mito da democracia racial, no entanto, n白o pode ser utilizado pelos negros 

como forma de promover o desenvolvimento nas rela96es raciais, visto que ele nao se 

constituiu com um ideal da sociedade, mas como uma falcia que buscava encobrir e 

adiar as mudan9as no padrao de intera96es entre brancos e negros. 

Livio Sansone (1999) nos chama aten9台o para o fato de que toda e qualquer 

compara9白o das rela96es raciais traz implicita ou explicitamente o olhar do 

pesquisador que 6 composto por, pelo menos, tr色s elementos: sua agenda poltico- 

cultural, a tradi頭o colonial de seu pr6prio pais e a sua consci6ncia 白  tnica 

Nesse sentido, ele mostra que muitos dos pesquisadores americanos que estudaram as 

rela96es raciais brasileiras buscavam sobretudo respostas para os problemas 

enfrentados no seu pais de origem. Entre os franceses percebe-se aquilo que ele vai 
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chamar de "mal d'Afrique". Os negros brasileiros sao vistos como deposit白rios de algo 

que 6 essencialmente africano e que no contexto cultural brasileiro tende a se 

miscigenar. 

Florestan Fernandes conseguiu reunir em suas reflex6es tanto as aspira96es por 

igualdade social reivindicadas pelos intelectuais negros quanto o desejo de 

desenvolvimento dos intelectuais nacionalistas. Essa agenda de pesquisa acabou por 

congregar a grande maioria dos estudiosos das rela96es raciais brasileiras nos anos 

cinquenta e sessenta. Oracy Nogueira e Thales de Azevedo embora muito pr6ximos 白  

posi頭o de Donald Pierson tamb6m aderiram a esse movimento 25 

Escrevendo na d6cada de setenta, Renato Ortiz26 dialoga com essas tend6ncias 

te6ricas ao defender que a Umbanda foi obrigada a integrar a sua cosmologia a s 

contradi96es de uma sociedade de classe, que reserva ao negro uma posi9ao 

subalterna dentro de um mundo de dominancia branca. A partir dai, como o pr6prio 

autor reconhece, come9a a se esbo9ar no cen白rio brasileiro um fen6meno que muitos 

intelectuais denominaram de "reafricaniza9白o" de v台rias manifesta96es culturais 

Esse processo 6 simultneo ao surgimento de movimentos negros que denunciam o 

racismo na sociedade brasileira, al9ando uma consci白ncia 6 tnica a diversas 

manifesta96es culturais. O crescimento de estudos no campo das manifesta96es 

culturais negras 6 bastante acelerado desde ent白o 

25 Ver artigo capitulo 3 de Guimaraes (1999) sobre os estudos das rela'es raciais no BrasiL 
26 ORTIZ, Renato. A morte branca do feiticeiro negro. Umbanda e sociedade brasileira. S言o Paulo: Ed. 
Brasiliense, 1991. 
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Sobre esse periodo, Arruti (1997) argumenta que ocorreu uma mudan9a no 

campo de estudos raciais, inclusive na quest白o que funda o mesmo 

Essa transforma9台o se dividiria em dois momentos. O primeiro se caracterizaria pela 

realiza9含o de estudos sobre comunidades rurais que teriam a particularidade de serem 

negras. Ao longo da d6cada de oitenta, surgem uma s白rie de estudos interligados na 

USP que passam a operar com o conceito de "etnicidade"27 

A manuten頭o do grupo 白  tnico a partir da atualiza9台o e reprodu頭o de suas 

fronteiras no contexto do contato inter6tnico vinha sendo tratada, tradicionalmente, por 

antrop6logos que lidavam com a questao indigena no Brasil. E justamente nessa 

d6cada, principalmente ap6s a inclus白o do artigo 68 na Constitui9白o Federal de 1988, 

que a defini,o de grupo 白  tnico que fora incorporada ao cen白rio antropol6gico brasileiro 

a partir das formula96es de Barth (1969), passa a ser atribuIda a coletividades de 

negros e cafuzos28 

A participa,o dos antrop6logos no processo de aplica9白o do art. 68, atrav6s da 

elabora9白o de laudos ou relat6rios de identifica9白o que colaboraram com a instru頭o de 

processos de reconhecimento dos "remanescentes das comunidades dos quilombos", 

‘ノ  Alguns exemplos da prinieira fase s豆o os trabalhos de : Brand豆o, C.R. Pe6es, Pretos e Congos: Trabalho e 
Identidade Etnica em Gois. Brasilia: Ed. UnB, 1977. Gusm豆o, Neusa M.M. Campinho da Independencia: 
Um caso de proletariza o calara. 1979 (Disserta真o de Mestrado) PUC!SP, 1979. Vogt, Carlos e Peter Fry. 
Cafund6: A Africa no BrasiL Ed. Unica.mp: SP, 1996. Sobre a produ9o da USP na dcada de 80 remetemos 
a: Queiroz, Renato. Caipiras Negros no Vale do Ribeira: Um estudo de Antropologia Econ6mica. 1983 
(Disserta o de Mestrado) FFLCH/USP, 1983. Baiocchi, Marl de Nasar. Negros de Cedro: Um estudo 
antropol6gico de um bairro rural de Goiえs. So Paulo: Atica, 1987. Bandeira, Maria de Lourdes. Territ6rio 
Negro em Espao Branco: Estudo Antropol6gico de Vila Bela. S豆o Paulo: Brasiliense, 1988. 
28 Um dos precursores nesse campo de estudos 6 Peter Fry (1996). Oliveira (1976) produzia na mesma e poca 
em que Barth uma reflex豆o bastante semelhante sobre a rela o entre brancos e ndios no BrasiL 
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contribuiu para o debate que visa a regulamenta9白o do preceito constitucional e o 

questionamento de no96es como "remanescentes" e "quilombos". No entanto, como 

observa Arruti (2000), os trabalhos de pesquisa junto a esses grupos alteram o seu 

nmero ao mesmo tempo que ajudam a defini-lo. Nesse sentido, essas coletividades 

sao, tamb白m, o conjunto de representa96es que delas se vao construindo na 

diversidade de interesses que nelas se cruzam. E importante ressaltar a influ白ncia de 

outros mediadores, como o movimento negro, junto a essas comunidades no que se 

refere a identific白-las enquanto simbolos de uma identidade, de uma cultura, de uma 

modalidade de luta e milit白ncia negra 

Para as popula96es que assumem a identidade de "remanescente de quilombo" 

surge a possibilidade de ocupar um novo lugar na rela頭o com os vizinhos, na polltica 

local, perante orgaos estaduais e federais, no imagin白rio nacional e no seu pr6prio 

imagin白rio29. A ado頭o de uma identidade nesses termos embora possa fazer 

refer白ncia a uma realidade factivel promove por si s6 a produ●o desta com a altera9o 

dos significados atribuidos a festas e rituais, com a reelabora9含o da mem6ria e com a 

mudan9a de status de seus guardadores que passam a ser extremamente valorizados 

no e pelo grupo (Arruti, 1997) 

No que diz respeito ao questionamento e critica das no加es de "remanescentes 

e "quilombos" podemos citar o trabalho de Almeida (2002) em que ele demonstra que 

o conceito juridico-formal de quilombo remonta ao periodo colonial. Compondo-se de 

elementos descritivos defini-se por toda a habita頭o de negros fugidos, que passem de 

cinco, em parte despovoada, ainda que nao tenham ranchos levantados e nem se ache 

29 A no鱗o de imagin五rio se refere a um conjunto de representag6es coletivas, vide Oliveira (1976）・  
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pil6es nele. Os elementos basicos dessa defini9白o s白o: 1- a fuga, 2- uma quantidade 

minima de fugitivos, 3- isolamento geografico, 4- moradia habitual, o rancho e 

5- capacidade de reprodu9白o e autoconsumo na figura do pilo. Esses cinco elementos 

se perpetuam nas defini中es de quilombo que se seguiram na legisla9白o brasileira, 

apenas sofrendo um deslocamento de varia9白o e intensidade entre eles mesmos 

No periodo republicano ele desaparece, uma vez que com o fim da escravidao nao 

haveria mais sentido para a sua exist白ncia, reaparecendo na Constitui9ao de 1988 

como sobreviv6ncia 

No entanto, as realidades sociais dos quilombos no presente demonstram que, 

longe de ser uma reminiscencia, essa forma de organiza9白o variou ao longo do tempo 

N白o se colocando necessariamente em oposi,o 白  plantation, fora doa mbito da grande 

propriedade, transcendendo 白  clivagem rural /urbano e a distin弾o jurIdica entre 

propriedade e posse. Ao nos desprendermos dessa defini頭o ahist6rica e acrtica de 

quilombos passamos a compreender que a eles s6 foi possivel persistir com algum tipo 

de articula頭o com a sociedade envolvente, e que exatamente por se transformarem6 

que os quilombos puderam persistir. Nesse sentido a compra de terras por familias de 

ex-escravos ou a doa9含o de terras dos senhores aos seus escravos podem ser 

abrangidas pela no9台o de quilombos 

O GT sobre Terra de Quilombo, em 1994, produz um documento em que se 

expressa as transforma96es no significado da no頭o de quilombo 

"o termo quilombo tem assumido novos sgnIficados na literatura 
eSDeCialiZada e tamb6m para grupos, indivduos e organizaG6es 
Ainda que tenha um conteUdo histnco, o mesmo vem senao 
'ressemantizado' para designar a situa戸o presente dos segmentos 
negros em diferentes regies e contextos do Brasil（フ  
Contem poraneamente, portanto, o termo quiombo ndo se refere a 
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resduos ou resqucios arqueolgicos de ocupa頭o temporal ou de 
comprova頭o biolgica. Tamb6m ndo se trata de grupos isolados 
ou de uma popula頭o estritamente homogenea. Da mesma forma, 
nem sempre foram construdos a partir de movimentos 
insurrecionais ou rebelados mas, sobretudo, consistem em grupos 
que desenvolveram p后ticas cotidianas de resistncia na 
manuten戸o e na reprodu戸o de seus modos de vida 
caractersticos e na consolida戸o de um territrio prprio.'J 
No que diz respeito 旭rritorialidade desses grupos, a ocupaGdo da 
terra ndo 6 feita em termos de lotes individuais, predominando seu 
uso comum. A utiliza戸o dessas d reas obedece a sazona/iza頭o 
das atividades, sejam agrcolas, extrativistas, ou outras, 
caracterizando diferentes formas de uso e ocupa頭odos elementos 
essenciais ao ecossstema, que tomam por base laGos de 
parentesco e vizinhanGa, assentados em rela戸es de solidariedade 
e reciprocidade." (ODwyer,2002:.1 8119) 

Em rela9白o aos grupos sociais que poderiam reivindicar-se como remanescentes 

de quilombo, em 1994, a ABA (Associa●o Brasileira de Antropologia) prop6e uma 

defini頭o de quilombo: 

" Toda comunidade negra rural que agrupe descendentes de escravos vivendo 

da cultura de subsistncia e onde as manifestaG6es culturais tm forte vnculo com o 

passado." 

O caderno da ABA: Terra de Quilombo, publicado em 1995, reane diversos 

artigos produzidos, em sua grande maioria, por antrop6logos acerca das comunidades 

que pleiteiam a aplica,o do dispositivo constitucional, todas elas comunidades negras 

rurais . Apenas no texto de Ilka Boaventura Leite encontramos refer6ncia a exist色ncia 

de 22 comunidades habitadas por popula96es negras em Santa Catarina, no ano de 

1988, que nao podiam ser consideradas rurais. Todavia, como admite a autora, muitos 

dos nucleos identificados naquele ano desapareceram no novo mapeamento realizado 
46 



em 1994 confirmando a dificuldade ou at白  mesmo impossibilidade destes grupos se 

fixarem numa terra no meio urbano ficando a merce da sazonalidade das ofertas de 

trabalho. 

Como indica O 'Dwyer, no Boletim da ABA n.。  30, de 199730, o acamulo sobre a 

questo indIgena e que vinha servindo de parametro para a elabora頭o dos laudos 

antropol6gicos 

ワrata-se de uma demanda nova, para a qual faltam os 
instrumentos mnimos, mas que pode contar com um importante 
antecedente visando a cria戸o de uma sistemtica adequada. Este 
antecedente surge dos trabalhos de acompanhamento e crtica 
antr000l&gica a元processos de regulariza戸o de terras indIgen95, 

que tm厨ado a uma progressiva sofisticaG白o dos instrumentos 

acadmicos e estata旧de myes均a戸oem旭rven戸o'' 

Os antrop6logos que participaram dos processos de identifica頭o e 

reconhecimento das autodenominadas terras de preto propuseram uma defini9白o 

operacional de quilombos que considera os seguintes elementos 

1) Processo de produ9白o aut6nomo (livre acesso a terra, decis白o do que plantar e 

comercializa9白o independente de qualquer controle externo); 

2) Capacidade de organiza●o politico-administrativa; 

3) Crit6rio ecol6gico de preserva9白o dos recursos; 

4) Auto-defini9白o dos agentes e da coletividade; 

5) Grau de conflito e antagonismo 

3O Esse boletim encontra-se na Internet na pgina: http: //www.abant.org.br  
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Evidentemente esta formula9白o 6 fruto da experincia adquirida junto a certos 

tipos de comunidades negras rurais, por isso acredito que ela n白o seja extensiva a 

todos os grupos que venham a se definir enquanto" remanescentes de quilombos" 

At白  mesmo por que: 

"os antrop6logos se depararam com situa頭es em que a categoria 
quiombo como objeto simb 6lico representa um interesse 
diferenciado para os dversos sujeitos histricos, de acorわ com 
sua posido e seus esquemas de vida." (O'Dwyer, 2002: 21) 

Dentre os grupos negros que s白o definidos enquanto comunidades rurais, sob a 

perspectiva antropolgica, temos desde aqueles que residem em regi6es de floresta 

nativa, a beira dos rios, at6 aqueles que vivem em bairros rurais de cidades de medio 

porte. S白o experi6ncias extremamente diversas entre si que sao classificadas como 

rurais em oposi9白o a s urbanas. Na verdade, como nos alerta Tavares dos Santos 

" O rural constitui apenas objetos reais imediatamente empiricos ou histricos, 

mas ndo 6 uma categoria suficiente para construir objetos cientificos." ( Tavares dos 

Santos,1991:85). 

Outrossim, o "rural" n白o est白  isolado do urbano. Segundo Jos白  Graziano da 

Silva,6 cada vez mais difcil delimitar o que 白  rural e o quee urbano. Nas suas 

palavras: 

"o rural hoje s6 pode ser entendido como um "continuum" do 
urbano do ponto de vista espacial; e do ponto de vista da 
o勺aniza頭o da atividade econ6mica, as cidades n奇o podem ma旧  
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ser identificadas apenas com a atividade industrial, nem os campos 
com a agricultura e a pecu白  rIa." ( Silva, 1997:43) 

Al白m disso, como identifica esse autor, nas 白  ltimas duas d白cadas o meio rural 

brasileiro se urbanizou em fun9白o do processo de industrializa9白o da agricultura, de um 

lado, e, de outro, pelo transbordamento do mundo urbano naqueles espa9os que 

tradicionalmente eram definidos como rurais. Todavia esses processos sociais mais 

globais n白o se traduziram em uma uniformiza9白o da sociedade a ponto de extinguir a 

particularidade de certos espa9os ou grupos sociaIs 

No Brasil, o crit白rio mais frequente para demarcar o espa9o rural do urbano 白  a 

dimens含o da popula9白o, acompanhado da densidade demogr白fica e a inser9白o em um 

ambiente sob a influ6ncia de grandes ou m6dias cidades. Do ponto de vista das 

Ci6ncias Sociais, a rela,o especifica dos habitantes do campo com a natureza e o 

car白ter de interconhecimento das rela96es sociais s白o as principais caracteristicas do 

meio rural. O "rural' brasileiro est白  sempre referido 色  cidade, como sua periferia espacial 

prec白ria , sendo poltica, econ6mica e socialmente dependente dela. O meio rural 

configura-se no espa9o da precariedade social (Wanderley, 1997) 

Em 2003 uma comunidade negra, residente numa 白  rea urbana de Porto 

Alegre/RS, aciona o artigo 68 para garantir a sua perman色ncia no local. Trata-se da 

"Familia Silva", residente no bairro Tr6s Figueiras, numa 白  rea extremamente valorizada, 

que ficou conhecida como o "Quit ombo dos Silva" no II F6rum Social Mundial, em 2002, 

quando teve as suas casas abra9adas por integrantes do Movimento Negro de todo o 

pais. Em 12/06/2003 a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a Funda9白o Palmares 

assinaram um conv白nio que vai garantir a elabora9白o de um laudo antropol6gico sobre 

a comunidade enquanto um quilombo urbano. Essa a9白o precisou passar por uma 
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reelabora9白o juridica tendo em vista que o art. 68 da CF, pelas especificidades de sua 

implementa9白o, nao compreende as comunidades negras em permetros urbanos31 

Esse fato chama a aten9含o porque a priori, os negros nos centros urbanos foram 

incorporados, ainda que de forma subordinada, ao sistema de classes. Como fazer com 

que a lei reconhe9a como legitimo o "renascimento e a reinven9言o de uma identidade 

coletiva"? N含o estaramos nos deparando com algo semelhante ao que ocorreu com os 

indios de Mashpee32 (Clifford, 1995)? Observamos nesse caso a incorpora9白o de um 

idioma 6 tnico na luta pela terra, num espa9o urbano, nos mesmos moldes de processos 

vivenciados por diversas comunidades negras rurais (ver Steil, 1998) 

Entre os sujeitos envolvidos, primeiramente podemos vislumbrar os meios de 

comunica9白o de massa que passam a atuar tamb6m como agentes na constru頭o dos 

sentidos 白  tnicos de que v白o se revestir o conflito entre os Silva e os diversos 

interessados na propriedade. Em 12 de Junho, a seguinte manchete 6 veiculada nos 

mais diversos provedores da Internet: "Porto Alegre poder白  ter primeiro quilombo 

urbano do pais"(vide em anexo Figura 1 no final do capitulo) 

O movimento negro tamb6m desempenhou um papel fundamental na etniciza9o 

da demanda desse grupo na medida em que respaldou um processo onde uma 

comunidade negra, pobre que habita "irregularmente" uma zona nobre da cidade passa 

31 Uma alternativa se coloca atraves do art. 216 da Carta Constitucional referente a se瞬o da Cultura que 
preve que "constituem patrim6nio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referncia a identidade, え  a o, え  mem6ria dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: IT os modos de criar, fazer e viver; V- os 
co可untos urbanos e stios de valor hist6rico,paisagstico, artistico, arqueol6gico, paleontol6いco, ecol6がco e 
cientfico. 10 0 Poder Pblico , com a colabora弾o da comunidade, promover貞  e protegera o patrim6nio 
cultural brasileiro, por meio de invent紺os, registros, viがl含ncia, tombamento e desapropria瞬o e outras 
formas de acautelamento e preserva恒o". 
32 Os i ndios de Mashpee no foram reconhecidos como tais,em um primeiro momento, porque estabeleceram 
trocas culturais com a sociedade envolvente a tal ponto que eram considerados como assimilados. 
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a se identificar enquanto descendente da antiga col6nia Africana que outrora existiu em 

Porto Alegre (vide em anexo Figura 2 no final do capitulo) 

A reinven,o estrategica de uma identidade quilombola se faz acompanhar de 

um contexto polItico singular : o mesmo partido poltico governa a nIvel municipal e 

federal e, neste 白  ltimo plano, cria um grupo inter-ministerial para reavaliar a 

regulamenta9白o do dispositivo legal que reconhece o direito a terra aos remanescentes 

de quilombos33. Um expressivo n白mero de militantes dos movimentos negros sao 

filiados a esse partido e ocupam cargos em ambas administra96es. Pela primeira vez, a 

quest白o territorial urbana e a ocupa9白o de posses por negros toma outros contornos 

Diverso, por exemplo, da simples remo9含o de vilas "irregulares" e da proclama9白o de 

um bem pablico que exclui aqueles que estao fora das regras da urbanidade, que era 

empreendido no inicio dos anos noventa pelo mesmo partido junto a prefeitura 

Outrossim, e importante frisar a existncia de outras quatro 白  reas identificadas 

enquanto oriundas de "quilombos" na capital do RS e que aguardam processo de 

identifica9白o. 

Ao mesmo tempo em que este fato suscita reflex6es em m白ltiplos planos 

(poltico e jurdico, por exemplo) ele abre um precedente para a etniciza9白o dos 

conflitos fundirios no meio urbano, colocando novas quest6es para os antrop6logos 

que vinham, at白  ent白o, lidando com as comunidades remanescentes de quilombos, 

33 No ano de 2001, o ento Presidente da Rep血blica, Fernando Henrique Cardoso, expediu o decreto n.。  3.912, 
regulamentando as dispo晦6es relativas ao processo administrativo para a ident衝ca 五o dos remanescentes 
das comunidades de quilombos, bem como para o reconhecimento, a defini9豆o, a demarca9五o, a titulago e o 
reがstro imobilirio das terras por eles ocupadas:"Somente pode ser reconhecida a propriedade sobre terras 
que;I - eram ocupadas por quilombos em 1988; II~estavam ocupadas por remanescentes das comunidades de 
興lombos em 5 de outubro de 1988."Juristas, antrop6logos e integrantes do movimento negro fizeram crticas 
a esse decreto , uma vez que ele determina que para serem reconhecidas como remanescentes das 
comunidades dos quitombos a existencia desses grupos nesses locais deve remontar a um perodo anterior え  
aboli恒o da escravatura. 
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assim como para aqueles que como eu desenvolvem estudos junto ao que 

tradicionalmente se denomina como grupos urbanos de negros, ou simplesmente 

grupos populares.34 

Cabe ressaltar a importancia desse debate para o enfrentamento dos dilemas 

surgidos durante a pesquisa. Como se elaboram identidades no contexto urbano ? 

Como se processam a forma9白o de identidades de grupos de natureza comunitaria e 

se organizam nas cidades, e nelas se enquistam minimizando o sentimento de 

estranhamento e impessoalidade comum aos habitantes desses aglomerados 

citadinos? O homem da urbe desenvolve rela96es de perten9a diversificadas e 

compartimentalizadas e em cada uma dessas 白  reas de pertencimento pode estabelecer 

tipos de conduta que n白o seriam aceitos em outrasa reas da vida social. A necessidade 

de integra9台o a grupos primarios (como a familia ou um grupo 白  tnico) surge como uma 

tentativa de elabora9白o de pontos fixos de refer白ncia, de "lastros de identidade", frente 

a fragmenta9白o de pap6is. Ou seja,e possivel que se manifestem no meio urbano 

sentimentos e formas de organiza9白o comunit白ria, ainda que esse espa9o seja 

marcado pelos liames impessoais e contratuais (Centurio 2002). Como nos lembra 

Weber (1991), a cren9a subjetiva de uma proced白ncia comum se torna importante para 

a propaga9白o de rela加es comunit白rias ao passo que esse sentimento de 

pertencimento pode levar a uma a頭o comum, uma a9白o poltica 

E preciso que estejamos atentos a essas quest6es para que possamos 

compreender que a emergencia de "quilombos urbanos" s含o efetivamente processos 

de "etnog6nese" ( Banton, 1977) onde as identidades se constituem num movimento 

34 A cate2oria de grupos populares engloba popu1a96es etnicamente diferenciadas como' o caso dos 
moradores da Vila do Cachorro Sentado em Porto Alegre analisados por Fonseca (2000）・  
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dinamico de apropria,o da condi9白oe tnica e de interpreta弾o dos eventos polticos 

sob um contexto de disputa territorial. Os papeis do movimento negro e de outros 

mediadores, como advogados e antrop6logos, por exemplo, s白o fundamentais na 

medida em que respaldam e at6 mesmo influenciam na organiza「o politica desses 

grupos em termos 6 tnicos com vistas a garantir seus direitos sobre as a reas que 

ocupam. Como observado em rela9含o 白  s comunidades negras rurais, a propaga9ao 

das informa96es sobre o tema dos "quilombos" junto aos grupos urbanos demonstram a 

importancia, a positividade e a utilidade da demanda para essas coletividades que at白  

ent白o a desconheciam, n白o acreditavam nela ou temiam as suas consequ6ncias 

(Arruti, 2000) 

Esse processo 6 vivenciado de forma conflituosa e dram白tica e modela a forma 

como a mem6ria desses grupos vai se configurar tendo em vista a sua situaro 

presente. N白o obstante, a sua emerg白ncia nas grandes cidades pode evidenciar de 

forma mais explicita a ideologia racial que perpassa as rela96es sociais brasileiras e os 

conflitos que ela tende a velar sob outras formas de desigualdade e hierarquiza9白o 

social. 

Este novo cen白rio configurado pela luta das comunidades negras rurais e 

urbanas tem estimulado a pesquisa sobre a realidade dessas popula96es em diversos 

contextos das rela96es intertnicas. Retomam-se temas como parentesco, rela96es 

raciais e identidade negra. Todavia existe um campo de estudos a ser desenvolvido no 

que se refere a outros contextos de rela96es inter白tnicas, onde a etnicidade se afirma 
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como forma de organiza9ao que regula as rela96es sociais35. Essa disserta9白o busca 

nesse sentido contribuir , ainda que de maneira bastante rudimentar, para consolidar 

essa 白  rea de an白lise 

S五o exemplos disso os trabalhos de Silva, Josiane Abrunhosa da. Carnaval de rua, carnavalescos e 
territ6rios negros em Porto Alegre. Porto AlegreJRS: UFRGS4993. のisserta車o de mestrado em 
AntropologiafUFRGS); Barcellos, Daisy Macedo de. Famlia e Ascenso Social de Negros em Porto Alegre. 
Rio de Janeiro: UFRふMuseu Nacional,1996.(Tese de Doutorado em Antropologiのe Bittencourt, Yosvaldir. 
A esquina do Zaire: territorialidade negra urbana em Porto Alegre. In: Negros no Sul do Brasil. 
Invisibilidade e territorialidade. ilka Boaventura Leite (Org.). Florian6polis:Letras Contempor含neas,1996. 
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ANEXOS: 

Quinta・Feira, 12 de Junho, 10:06 PM 
Porto Alegre podera ter primeiro quilombo urbano do pais36 

PORTO ALEGRE (Reuters) - Uma familia da capital gaacha poder白  ser reconhecida 
como o primeiro quilombo urbano do Brasil. O primeiro passo foi dado na quinta-feira 
com a assinatura de um conv6nio que vai garantir a elabora9白o de um laudo 
antropol6gico para atestar a presen9a da comunidade na 自  rea 

O convenio foi assinado entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a 
Funda9白o Palmares, entidade p白blica ligada ao Minist6rio da Cultura. Os resultados do 
laudo ser白o anexados aos processos encaminhados pelo Minist6rio Publico Federal 
para que a familia permane9a no local. 

A familia Silva mora em endere9o valorizado na capital gaacha, mas j白  enfrentou 
quatro amea9as de despejo. Os 4.700 metros quadrados no bairro Tres Figueiras s白o 
cobiados pela ind自stria da constru,o civil que tem planos mais lucrativos para o 
terreno. 

"Estamos l白  desde 1941. E um lugar bom, o bairro 白  nobre, mas n6s tamb白m 
queremos ficar l", explicou Rita da Silva durante a solenidade que oficializou o 
convenio. 

Ao contrrio do conceito tradicional de quilombolas, de escravos fugitivos, o 
ncleo inicial da ocupa9白o em Porto Alegre foi um casal que teve apenas uma filha 
Atualmente, vivem na 白  rea cerca de 50 pessoas que fazem parte das familias formadas 
pelos nove netos dos pioneiros 

A data da ocupa,o foi estabelecida a partir do testemunho de Ido Jos6 da Silva 
que, aos 86 anos,6 o mais velho da familia. "Cheguei em mar9o de 1951 e eles j白  
viviam ali h白  dez anos", explicou Ido Jos6 a Reuters. Ele 6 cunhado da filha do primeiro 
casal e, seguindo o exemplo do irm白o, deixou S白o Francisco de Paula, municipio da 
serra ga白cha, para viver na capital 

Agora, ele e seus parentes esperam ansiosos pela chegada dos t6cnIcos e 
preparam as provas do trabalho de seus antepassados. "Vamos mostrar o po9o de 

oito metros de profundidade, todo cal9ado, feito pelo meu av6", explicou Lori 
Silva 白  Reuters. 

Negros nas Cidades: 

At6 agora, os remanescentes de quilombos estavam fora das cidades 
Pela estimativa do presidente da Funda9白o Palmares, Ubiratan Arajo, j白  foram 
identificadas 700 comunidades em 白  reas rurais e 40 foram reconhecidos em processos 
apoiados pela institui9白o 

Nas cidades, a situa頭o 6 bastante diferente e o caso portoalegrense pode servir 
como exemplo para o grupo interministerial formado em 13 de maio com o objetivo de 
apresentar em 60 dias uma proposta de reformula9白o na legisla頭o destinada aos 
quilombolas 

36 Noticia extrada do site: http://br.news.yahoo.com/O3O613/16/Cfjr.html・  
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Segundo Arajo, uma das dificuldades para tratar o assunto no espa9o urbano 
seriam os crit6rios fixados em lei para defini頭o destes remanescentes. Atualmente, 白  
preciso comprovar a existencIa do grupo antes da aboli頭o da escravatura (1888) como 
comunidade de resistncia. A id6ia 白  ampliar esse conceito e incluir comunidades que 
se formaram depois dessa data 

"O crit白rio (atual) 6 repressivo. E preciso incluir territ6rios de comunidades que se 
reconhecem como negras e buscam sua identidade corno negros", explicou o 
presidente da funda頭o, referindo-se 白  quelas estabelecidas ap6s o fim da escravid白o, 
mas que mant6m a identidade e tradi頭o da cultura negra 

A forma,o de familias negras nao foi estimulada durante a vig6ncia da 
escravid白o, pois as rela96es de parentesco prejudicavam a transferencia de escravos e 
facilitavam as alian9as entre os grupos. Dessa forma, o caso dos Silva assumiria uma 
importancia ainda maior. 

"A escravid白o era um projeto para indivduos e mesmo assim eles conseguiram 
manter a familia como n白cleo da resist白ncia cultural", argumentou Araujo. Segundo ele, 
em fun9言o dessa heran9a hist6rica, a forma,o da familia seria um fato ainda mais 
importante. 

Em Porto Alegre, a prefeitura j白  mapeou quatro 白  reas onde vivem 
remanescentes e comunidades negras nos bairros da capital. No Rio Grande do Sul, 
seis 白  reas de quilombos rurais esto em processo de demarca頭o e titula9白o, 
beneficiando cerca de 500 familias nas comunidades de Casca (Mostardas), Morro Alto 
(Maquin6), Sao Miguel e Rinco dos Martinianos (Restinga Seca), Arvinha e Vila 
Morma9a (Sertao). 
(Por Sinara Sandri, especial para a Reuters) 
FIGURA 	1- Reportagem sobre o caso da familia Silva. 

Manifesto em prl de garantia das terras do Quilombo Urbano - Familia Silva37 

O MNU, Movimento Negro Unificado, procurado por pessoas da Famlia Silva, 
participa 	de 	um 	manifesto 	que 	envolve 	v白rios 	6 rg白os 	p自blicos 
Abaixo, material reproduzido sobre apresenta弾o do Projeto "De Quilombo a Quilombo" 

"O caso da Familia Silva, remanescente de QuUombo urbano oriundo da antiga 
col6nia africana,6 de extrema importancia para denunciar as press6es da especula9白o 
imobili白ria sobre as comunidades de ascend6ncia africana que habitam territ6rios 
hist6ricamente construidos como forma de resistencia ao racismo. 
Situado no Bairro Tr白s Figueiras, este Quilombo est白  sob a9白o de despejo e 
reintegra9ao de posse para os "proprietrias". Os negros reivindicam a aplica,o da 
Constitui9白o do Brasil, Artigo 69 dos Atos e Disposi96es Transit6rias, do inciso XXIII do 
artigo 50, do artigo 183 do c6digo civil, sob o Artigo 551, que prev6 a posse das terras 
aqueles que historicamente habitam 白  reas remanescentes de quilombos 
O Movimento Negro Unificado, o Minist6rio P白blico Federal, Prefeitura Municipal de  

37 Texto extraido da pagina da web: http://www.porta1afro.com・br/fsm2003/fOtOS64 ・htm 
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Porto Aleare atrav白s da sua Procuradoria Geral e do Departamento Municipal de 

Habita頭o e Comissao de Direitos Humanos formaram comiss白o a fim de tratarem do 

caso". 
Em um texto publicado pelo IACOREQ, tnstituto de Assessona as uomuniaaaes 

Remanescentes de Quilombos de Porto Alegre, podemos observar um pouco aa 

auest白o de quilombos urbanos: "Algo corriqueiro quase normal nos thas ae foje: o 
despejo de mais uma familia negra, mais um Silva. Por m os Silva nao estavam senao 
desp可ados da periferia, mas de uma 台  rea nobre da cidade, que, ironicamente, no 
passado n白o era. H白  algumas d白cadas a popula頭o negra riabitava o que era 
conhecido como a Col6nia Africana da capital gaacha. Esse grande bairro negro teve a 
oriqem com o povoamento dos escravos libertos em 1884 (o RS, aboUu os escravos 
antes da Lei A urea). Inicialmente, abrigaram-se no - entao chamado uampo aa 

Reden頭o e nos barrancos situados nos fundos das chacaras de tamlias ncas, assim 
como os Mostardeiros e outras residentes na Avenida Independencia e<uaZ 4 ae 
Outubro, abrangendo hoje o que conhecemos como bairros Mont'Serrat, i-<iO ぎanco e 

Bom Fim. Foi nessa regio que surgiu a Escola de samba Embaixadores cio t-<.ttrno, o 

Salo de baile "Filosofia Negra", um campo de futebol, onde se localiza o Hospital, cias 
Clinicas, isso, apenas para exemplificar a hist6ria daquela regiao em termos socio- 
culturais. 

A oartir da d6cada de 40, empurrados pela especula9白o imobiliaria e por um 
orocesso hiqienizador, essa popula,o foi transferida para a periteria, tocai ciestinaao 

白aueles aue n白o se enquadravam numa id6ia moderna de cidade. O tempo passou e 
esses nearos ocupam outros espa9os que nao os seus de origem. Alguns, porem, 
resistiram~ e teimam at白  hoje em frear com a sua teimosia os avan9os de um processo 
s6cio-econ6mico excludente. A exemplo das comunidades negras rurais, o caso acima 
exemolifica uma nova demanda: "os territ6rios negros urbanos." 

A demanda nascida da resist6ncia suscitou o artigo 68, que a despeito de suas 
falhas interpretativas e de aplicabilidade, constitui instrumento de promo9ao aa 
iaualdade e iustica social no a mbito dos Direitos Econ6micos, Sociais e uuiturais 
"...em mais 13 anos de Constitui頭o, das mais de 700 comunidades identiticadas como 

remanescente 	de 	quilombo, 	somente 	cinco 	toram 	titutaaas 
Neste sentido, considerando que o governo Federal tenha "boa vontade" de titular estas 
724 comunidades, em uma m6dia de 21 por ano ( o que corresponde a triplicar a meaia 
dos 自  ltimos 5 anos), demoraremos 50 anos para democratizar as terras negras 
brasileiras." 
FIGURA 2 - Declara96es de entidades do movimento negro sobre o caso da Familia 

Silva. 
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CAPITULO 2 

OS MODOS DOS NEGROS SE VEREM E SEREM VVSTOS 

As identidades s白o resultado de jogos de semelhan9a e de diferencia頭o 

Esses jogos s白o, eminentemente, I inguageiros. S白o jogos discursivos e narrativos que 

v白o desde um modo de contar a hist6ria (valorizando arquivos, eliminando outros, 

estatuindo continuidades, descontinuidades, cortes, fazendo falar certos documentos e 

calando outros), a produ9白o liter白ria e artistica (cinema, vIdeo, teledramaturgia), a 

valoriza9白o de certa produ9ao musical popular, a produ9白o simb6lica meditica (meios 

de comunica9ao em geral) at6 as anedotas, piadas e ditos populares. Tudo isso 

conforma um modo de ver a si mesmo e aos outros. Existem portanto, modos de ver o 

negro que 白  preciso investigar (Francisco, 2000). 

Nesse sentido, a forma como a hist6ria nacional, regional ou local6 contada 

sublinha a a頭o de determinados grupos em detrimento de outros configurando 

identidades e contribuindo para a invisibilidade de alguns segmentos da popula9白o 

enquanto sujeitos hist6ricos, portadores de uma mem6ria coletiva 

Conforme Stuart Hall (1999), uma cultura nacional 6 um discurso, uma forma de 

construir sentidos que influencia e organiza tanto as nossas a96es quanto as 

concep96es que temos de n6s mesmos. Ao passo que ela produz sentidos sobre a 

na9白o com os quais podemos nos identificar ela constr6i identidades 

No que tange a constitui9白o da identidade nacional, o negro e o i ndio s白o 

considerados formadores, juntamente com o colonizador, de uma nova "ra9a": a 



mesti9a38. Norvell (2002) analisa narrativas acad色micas da historia da civiliza9白o 

brasileira publicadas a partir de 1928 que, segundo ele, fogem do paradigma do 

racismo cientfico. Esse autor afirma que a na9ao brasileira aparece nesses textos 

como uma mescla de sangues e ra9as indigena, negra e europ6ia 

Como podemos observar nas polticas imigrat6rias do perodo republicano 

(Seyferth, 1995), ae nfase na miscigena9白o basearia-se na cren9a de que essa mistura 

racial promoveria o branqueamento gradativo da popula9白o. Essa fus白o de ra9as 

combina-se a uma hierarquia racial onde os povos brancos seriam privilegiados 

(Ramos, 1995) 

Segundo Ortiz (1994) 白  a obra de Gilberto Freyre que promove a passagem do 

conceito de ra9a para o de cultura transformando a negatividade do mesti9o em 

positividade, o que permite completar os contornos de uma identidade nacional que h白  

muito se buscava tra9ar. A ideologia da mesti9agem torna-se senso comum ao passo 

que6 ritualmente celebrada nas rela96es do cotidiano, ou em grandes eventos como o 

carnaval e o futebol. A constru9合o de uma identidade mesti9a torna mais dificil o 

discernimento entre as fronteiras de cor. 

38 "Os negros esto agora desaparecendo rapidamente do Brasil,声ndindo-se com os brancos . Em algumas 
regies a tendncia,'lmra a estabilizado dos mestios em um novo tipo tnico, semelhante ao da Polinsia. "pp. 
195. Freyre, Gilberto. Interpreta o do Brasil: Aspectos da forma o social brasileira como processo de 
amalgamento de rafas e culturas. S豆o Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
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2.1. Do mesti9o brasileiro ao gadcho da campanha: a invisibilidade social 

dos negros no Rio Grande do Sul 

Na hist6ria da forma9ao do povo gaacho frequentemente sublinha-se a presen9a 

luso-brasileira no Rio Grande do Sul e o valor da imigra9白o europ6la e simultaneamente 

omite-se a presen9a do negro (Barcellos, 1996). 0 processo de construro da 

identidade riograndense enfatiza a figura do ga白cho da Campanha como o tipo 

representativo do Estado. Ainda que os imigrantes italianos e alem白es nao sejam 

incorporados 白  configura9含o dessa imagem, s白o excluidos de forma mais severa os 

negros e os i ndios (Oliven ,1996) 

Essa 6 nfase na figura do gaacho n台o se limita aos estudos hist6ricos, 

aparecendo tamb白m em uma anlise de car白ter antropol6gico realizada por Thales de 

Azevedo e publicada em 1943. Nela, o autor, embora reconhe9a a abundancia de 

escravos africanos no Estado, afirma que na 白  rea do Rio Grande do Sul o caldeamento 

racial faz-se em propor9白o digna de nota mas conserva de forma preponderante o 

elemento luso-brasileiro39 

Como observa Maciel (1994), a constru頭o da nossa identidade regional passa 

por cima das mais diversas clivagens de ordem social, econ6mica, 6 tnica e cultural 

operando com a id白ia da exist6ncia de uma homogeneidade 

Ainda que se distinga da configura9白o do povo brasileiro essa "f白bula regional" 

n含o prescinde da ideologia da mesti9agem nas situa96es em que se torna impossivel 

ignorar a presen9a dos negros na regio. A elabora9白o do imagin白rio ga白cho sobre si 

39 Azevedo, Thales. Ga血chos. Notas de Antropologia Social. Bahia: 1943. 
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mesmo exclui o negro dos estudos historicos e da propria sociedade ( Barcellos, 1996) 

Maestri (1994) argumenta que a identidade e tnica gaocha, enquanto aprecia9aO 

ideologica e valorativa da contribui9台o dos grupos tnicos a forma9白o do povo gaucho 

se constitul dos trabalhadores livres brancos luso-brasileiros e/ou I talo-germ含flicoS 

Para ele o passado escravista do Rio Grande do Sul foi recalcado pela elite regional na 

interpreta9白o de sua historia. Nesse sentido, ao desconhecer o passado escravista 

gaucho , a historiografia tradicional procurou "embranquecer" as razes historicas do 

estado. Ao eleger a estancia como locus de observa頭o, os historiadores teram 

romantizado as rela96es entre fazendeiros e pe6es forjando o mito da democracia 

gaacha 

Segundo Bernd e Bakos (1998), a memoria do negro na cultura rio-grandense 

tem ficado a margem da hist6ria. Na obra dessas autoras a exist白ncia de quilombos no 

estado come9a a chegar ao nosso conhecimento atraves de dados esparsos 

produzidos pelas for9as repressoras durante o perIodo escravocrata. Esse contexto 

explica, em parte, o numero reduzido de estudos sobre o negro no Estado, pos 

ー  

escravid白o, que, geralmente, focalizam as express6es religiosas airo-orasiieirb 

Conforme Oliveira J白nior (1999), contemporaneamente, a invisibilidade a que 
I 

esta sujeita a popula,o negra tem sido considerada pelos antropologos - tendo em 

vista a situa9白o das comunidades negras rurais junto as quais tem atuado - como uma 

estrategia relativamente consciente por parte do Estado e da sociedade brasileira em 

4O Nesta linha citamos os trabalhos de Correa, Norton F. Os Vivos, os Mortos e os Deuses. Um estudo 
antropol6gico sobre o batuque no Rio Grande do Sul. 1988. (Disserta戸o de Mestrado em Antropologia). 
PPGAS, UFRGS, POA, 1988; Brites, Jurema. Tudo em famlia: reli師o e parentesco na Umbanda Gaicha. 
In: As religi6es Mro-brasileiras do Rio Grande do Sul. An Pedro Oro (Org.). Porto Alegre: Ed. da 
UniversidadeiUFRGS,1994. e Oro, An Pedro. Os negros e os cultos afro-brasileiros no Rio Grande do Sul. In: 
Negros no sul do Brasil: invisibilidade e territorialidade. ilka Boa Ventura Leite(Org.)・  Florian6polis: Letras 
Contemporaneas,1996. 
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geral que visa ocultar a diversidade 白  tnica desse grupo 

Este processo, segundo o autor, iniciou-se durante o regime escravista 

A sociedade colonial brasileira procurou "suavizar" as diferen9as entre as prticas 

culturais de brancos e negros a fim de retirar destas seu potencial politico e 6 tnico 

enquanto marca de alteridade41. As pr白ticas culturais dos negros passaram a ser 

consideradas como fruto da integra,o das ra9as, sincr6ticas, portanto n白o seriam 

puramente "tradicionais", de origem. Por outro lado, a distintividade atribuIda aos 

negros seria explicitada atrav6s da estereotipiza9白o42 

Nessa perspectiva a atualiza●o da identidade 白  tnica das comunidades negras 

se coloca como uma rea9ao a a頭o invisibilizadora da sociedade nacional, na medida 

em que se constitui enquanto identidade auto-centrada recha9ando o lugar que o 

projeto nacional lhes destina na base da piramide social 

Essa invisibilidade promovida em parte pela sociedade englobante n白o se d白  

apenas no nivel das representa96es, mas tamb6m das rela96es sociais e da 

apropria頭o do espa9o nos meios rurais e urbanos. Digo em parte, porque os grupos 

cuja identidade 6 tnica se produz em rea9ao a essa invisibildade tamb6m utilizam-se 

dela em diversos planos de rela96es sociais 

E fato que a Antropologia ao trabalhar com grupos indigenas det白m-se 白  

possibilidade de atualiza9ao de distintos pap6is sociais por parte dos membros do 

grupo a partir de outros recortes que n白o o 6 tnico sem deixar de reconhecer o papel da 

411ア．一． hnn．、ー一Iー‘ー一  一一ー一一 Iーー  ー“:.．一 “，】，に：一～』一  一一一ー，I一一」” 一一一ー．~．‘一．一  一  一一一一＝一‘一ーー一‘ーえ一  ー rrv tzuui}mostra como seu arngo~ reiioaua e sout i000" se aresmu a essa rnteroretacao. 
segunno 、  irarna さ  eytertn ( 1Yyつ), os estereoupos sao etementos ne aiscnmina9ao extremamente eticazes, 

atribuIdos a qualquer pessoa que possua algum sinal fentipo associado ao negro, ou que tem atitudes ou 
comportamentos que os prprios estereitipos assinalam. Dentre eles so mais comuns aqueles que 
desqualificam o negro em fun恒o dos estigmas do fentipo, que evocam a posi瞬o social ou o comportamento 
no civilizado ou ainda que associam o negro a alguns animais. Eles revelam a existencia de critrios de raga e 
hereditariedade que definem a ordena恒o desigual de identidades sociais. 
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a9白o invisibilizadora da sociedade englobante na defini9白o dessa identidade. N白o se 

at6m entretanto a anlise da a,o da sociedade englobante em si mesma ao ponto que 

no96es como a de invisibiliza9白o - que pode descrever aspectos da atualiza9白o da 

identidade tanto de grupos indigenas quanto de negros - ocupa um espa9o marginal 

nos estudos deste tema como procura demonstrar Oliveira Junior (1999) 

A invisibilidade pode aparecer como alternativa de sobrevivencia aos descendentes de 

um determinado grupo 6 tnico diante da cren9a oficial de sua extin9白o pregressa como 

povo (Souza, 1998) 

2.2. Os indcios historiogrficos sobre a presen9a dos negros em Canoas: 

uma participa9do desapercebida 

Conforme o historiador Jo白o Palma da Silva (1989), o nome do municipio 

originou-se da primeira denomina9ao "Cap白o das Canoas". Segundo o mito, Antonio 

Gameleiro, um pardo escuro, aproveitou-se da timbauva que o temporal derrubara e 

esculpiu uma canoa que deu nome ao lugar. Esse lenda de origem da cidade aparece 

em diversas fontes escritas com pequenas altera96es quanto a cor do protagonista 

Ele 白  escuro, bugre, moreno, mas com certeza n白o 白  branco. Todavia n白o existe 

nenhuma liga9白o, em termos de an白lise hist6rica, entre essa lenda e a presen9a de 

popula9白o negra no municipio 

De acordo com Silva (1989), o primeiro casamento realizado na cidade de 

Canoas em 1909 pelo Padre Ant6nio P白rtile foi o de Bertoldo Joaquim Silveira e 

Castorina Lima Silveira que, nas palavras do historiador, eram "gente" de "cor". Essa 
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mulher ficou conhecida, na 6 poca, pelos seus poderes de cura como rezadeira e residiu 

durante grande parte de sua vida em um terreno em frente a comunidade negra que 白  

alvo de nossa aten車o nessa disserta頭o. Os moradores da " Ch白cara" recordam de 

Dona Castorina em fun9白o dos seus servi9os prestados nos partos das crian9as, no 

"corte" de umbigo, etc. O ex -prefeito da cidade, Hugo Lagranha, lembra de Dona 

Castorina como uma importante lideran9a dos "pretos" naquela regio 

Em outra obra de Jo台o Palma da Silva (1978) intitulada Pequena Hist6ria de 

Canoas, encontramos um breve comentario sobre religi白o referente ao ano de 1944 

"Tamb6m funcionam em 1944 vrios centros espiritas e casas de Umbanda pela 

cidade." (Silva, 1978:106) 

Entendemos que esse registro 6 de grande relevancia, uma vez que explicita a 

presen9a de uma religio com fortes elementos afro-brasileiros, e acreditamos que 

para ser alvo de cita9白o deveria ser expressivo o numero de Casas de Umbanda 

naquele periodo 

Sobre 1958, neste mesmo livro de Silva (1978), existe o relato da morte de um 

ex-escravo, Sebasti白o Coelho, que morava nos fundos da Igreja Matriz da cidade 

Morreu com idade avan9ada (108 anos) e com fama de santo. Um n白mero consider白vel 

de pessoas atribuem a ele manifesta96es milagrosas, inclusive curas. Seu t白mulo, no 

cemit白rio Ch白cara Barreto 6 local de atos piedosos e de f白  at白  os dias de hoje 

Segundo o ex-prefeito da cidade, Hugo Lagranha, que chegou a conhecer seu 

Sebastio alguns anos antes de suas morte, esse negro era oriundo da mesma regio 

onde morava Dona Castorina, a benzedeira 
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Conforme Paulo Josu6 (2OOOY3, M白ximo Carvalho da Silva, musico negro, 

tocador de bandeon, animava o cinema mudo da cidade e fundou o primeiro clube 

familiar do municIpio, o 23 de julho, que funcionou ate 1951 num bairro vizinho a quele 

onde localiza-se a comunidade negra focalizada nesse estudo. Canoas possui dois 

clubes que reunem a comunidade negra: o Rui Barbosa e o Castro Alves. Este u ltimo 

sediou os T白rtaros, um dos mais antigos blocos de carnaval da cidade. Uma de suas 

participantes e criadoras, Dona L., hoje com noventa e dois anos, reside na rua ao lado 

da comunidade negra que destacamos nessa disserta頭o. Esses dados nos permitem 

perceber a existncia de pessoas negras organizadas e atuantes na vida social dos 

bairros do municlpio. Breno Mello, canoense, jogador negro campe白o gaucho pelo 

Renner em 1954, virou ator no filme Orfeu premiado em Cannes, na Fran9a. Apesar de 

ser "filho da terra" a sua carreira 6 completamente desconhecida pelos moradores da 

cidade. 

Ao nos depararmos com esses registros sobre a presen9a e atua頭o de negros 

na cidade poderIamos pensar que estes ocupam lugar de destaque na historia do 

municIpio. Porm, num material elaborado em 1998 pela Prefeitura de Canoas o item 

"etnias formadoras" 白  muito claro: lusos, italianos e alem白es. Outro ponto comum entre 

este trabalho, produzido para apresentar a cidade, e os livros do historiador Joao Palma 

de Silva 白  a exalta,o da figura do filho de portugu6s Francisco Pinto Bandeira 

considerado o povoador e colonizador de Canoas 

O pioneirismo e sua valoriza9ao n白oe ofuscada, nem mesmo pelo fato de este 

trazer consigo seis escravos para a lida em sua fazenda no municipio. Este "detalhe"e 

43 Josue, Paulo. Negros de Canoas. Dirio de Canoas・ Canoas・  n・。 2486 pg. 2・ 20/11/2000・  
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descrito pelo historiador mas omitido pelo documento produzido pela Prefeitura 

"Filho do portugues Jos6 Pinto Bandeira, Francisco Pinto Bandeira 
6considerado o povoador de Canoas （フ Francisco Pinto Bandeira 
deu a sua propriedade o nome de Fazenda GravataI.I(...) Neste local 
em torno da fazenda, esboGou-se um ndcleo populacIonal 
constituldo de agregados e pe6es." (1998:10) 

Segundo Bernd e Bakos (1998), os relatos de viajantes estrangeiros no Rio 

Grande do Sul, no decorrer do s6culo XIX, revelam que muitas vezes os capatazes e 

pe6es das estancias eram negros escravos. Os indcios historiogrficos nos levam a 

crer que este nacleo populacional tamb6m era composto por escravos, uma vez que 

foram os negros, arranchados pelo Major Vicente Ferrer da Silva Freire (marido de uma 

descendente de Francisco Pinto Bandeira) por volta de 1874, os primeiros povoadores 

da cidade. Eles cuidavam do gado, abriam picadas para as primeiras lavouras e 

zelavam pelas esta96es de veraneio que muitas familias de Porto Alegre e arredores 

construiram no povoado embrion白rio 

Vinte anos antes, em julho de 1854, o governo provincial notificava o Minist6rio 

da Justi9a na Corte sobre a destrui9白o de um importante quilombo, nas proximidades 

de Porto Alegre, na Estncia de Gravatai.i Ele seria composto por, no minimo, 

dezessete membros. Oito seriam cativos e nove homens livres dentre os quais estariam 

dois "soldados desertores da Companhia dos Inv白lidos" e um" ru condenado a gals" 

Em dezoito de novembro desse mesmo ano, a presid6ncia da provncia acusava 

recebimento de uma carta do chefe de policia informando que um capataz da Fazenda  

do Gravatai teria apreendido um preto e duas pretas que tinham escapado da 

destrui9ao do quilombo que ali existia. M白rio Maestri relata esse evento como um 
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exemplo do fen6meno quilombola sulino que diverge da concep「o clssica colocando- 

se como de difcil interpreta9白o para seus repressores na medida em que era composto 

tambem por homens negros livres sem problemas judiciarios W 

Nao temos noticia de outra propriedade com o mesmo nome que ficasse pr6xima 

de Porto Alegre. Ao que tudo indica o relato sobre a destrui●o do quilombo se referea 

Fazenda Gravatai de propriedade de Francisco Pinto Bandeira. Denota-se que j白  

existia, desde aquela 6 poca, informe sobre diversas modalidades de presen9a negra na 

regiao. 

Os indigenas n白o receberam o mesmo tratamento no que diz respeito a sua 

figura9白o na hist6ria da cidade de Canoas. Em uma Lista Telef6nica da regi白o 

metropolitana editada em 2001 pela Brasil Telecom, os i ndios Tapes s白o descritos 

como os primeiros habitantes da regi白o, anteriores a chegada dos tropeiros lagunistas 

em 1725, dentre eles Francisco Pinto Bandeira 

Em uma publica9白o conjunta da Prefeitura Municipal e o Centro Universit白rio La 

Salle sobre o bairro lgara (Penna, 2002) encontramos a transcri9白o da fala de uma 

moradora acerca da diversidade de origens dos moradores do local 

"Como 6 um bairro de muitas etnias, gente de Garibaldi, 
Veran 6 polls, Antonio Prado, Nova Prata, "tutta buona gente", est 
cheio. Tm poloneses, alem言es, so pessoas do bairro , n奇o 
grupo organizado." ( Penna, 2002: 43) 

44 Maestri. M豆rio .Quilombos no Rio Grande do SuL POA:1999. Mimeografado. As informa6es referentes ao 
quilombo de Gravata encontram-se no Arquivo Nacional (AN), srie U(1)579 - corresp, da p.p. da Provncia 
com o Ministro da Justi9a. Apud.HP, p.11; AHRGS. Corresp. da p.p. com o chefe de polcia. Oficio n 234. 28 
de setembro de 1854. C6dice A. 5.46. P. 190 bis. HP. 11 e AIIRGS. Corresp. da p.p. com o chefe de polcia. 18 
de novembro de 1854. Oficio 306, p. 203. C6dice A. 5,46; 10 de outubro de 1854. Ofcio 255. P. 194 bis. 
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Um pouco mais adiante nos deparamos com uma fotografia de uma professora 

da escola municipal do bairro e quatro alunas. Cada uma das crian9as usa uma faixa 

onde est白  escrita a palavra miscigena9白o. Dentre elas duas s白o negras. Na legenda) 

temos a informa9白o de que a professora buscou promover a consci6ncia negra pelo 

enfoque da miscigena9ao, organizando um concurso de beleza (vide em anexo Figura 

3 no final do capitulo) 

E interessante notar que a diversidade e tnica apontada pela moradora do bairro 

Igara n白o inclui o negro, por que ele naoe percebido como etnia) mas sim como ra9a. 

Por outro lado, como6 possivel promover a conscincia negra pelo enfoque da 

miscigena9ao? Esta caracteristica da forma9白o do povo brasileiro sempre foi encarada 

por aqueles que pensavam a viabilidade do Brasil enquanto pais como um processo 

onde o negro e o i ndio iriam, gradativamente, desaparecer, branquear. Em que sentido 

a miscigena9白o poderia remeter a uma identidade negra? E se isso fosse possivel j白  

n白o deveria ter ocorrido? Os pr6prios negros que atuam nos movimentos de 

conscientiza9白o dizem que a miscigena9白o, o fato de o negro s6 querer namorar e 

casar com branca e a negra tamb白m, podem comprometer a exist6ncia dessa etnia 

enquanto tal.'6 

Como reconhece Paulo Josu白  (2000), em um artigo para o jornal Di白rio de 

Canoas citado anteriormente, a trajet6ria do negro na cidade 6 muito pouco conhecida 

E possivel mostrar uma continua invisibiliza頭o da presen9a do negro no municipio 

(vide em anexo Figura 4 no final do capitulo) 

45 Esta coloca車o tem sido feita em diversos artigos e ocasies pela Prof. Daisy Barcellos e eu, particularmente, 
concordo com ela. 
46 0 escritor Oliveira Silveira, integrante do MNU,' um dos defensores da id6ia de que negro tem que 
namorar e casar com negro. 
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A invisibilidade social a que est白  sujeita a popula9ao negra e, mais 

especificamente, os moradores da "Ch白cara" na cidade de Canoas n白o implica que a 

sociedade, os vizinhos do grupo n白o expressem opini6es e a96es em rela加es a esta 

popula9ao. Ela - a invisibilidade - perpassa as rela96es com os 6 rg白os p白blicos 

(principalmente municipais) e se expressa no descaso em rela9白o a s necessidades da 

comunidade no que tange aos servi9os de ordem publica, com o movimento negro47 

(que desconhecia a existencia do grupo at6 alguns meses atras), com os moradores do 

bairro e do restante da cidade (algumas pessoas acreditam que trata-se de mais uma 

invasao de terras ) e com uma Universidade local que j白  realizou pesquisa com eles 

sem levar em conta as suas especificidades48 

Esses processos de invisibiliza9白o nao se estendem a todas as 白  reas de 

intera9白o social, mas concentram-se naquelas em que existe um reconhecimento, um 

status, um prestigio social envolvido, bem como direitos relacionados ao exercrcio da 

cidadania - que aqui est白  sendo pensado como direitos a ter direitos onde 白  possivel a 

inven頭o e/ou cria頭o de novos direitos a partir de lutas especficas e prticas 

concretas. (Dagnino, 1994) 

Uma evid6ncia de que a invisibilidade do negro na cidade come9a a ser 

questionada se revela pela realiza9白o de diversos eventos no m6s de novembro 

47 Nas 血  ltimas elei96es municipais, o Partido dos Trabalhadores contou com um candidato negro a vereador. 
Enquanto integrante do movimento negro, este se prop6s mobilizar a popula真o negra da cidade para eleger 
um - representante que lutasse pelos seus direitos. Ele fez vrias visitas aos diversos bairros da cidade 
contatando com vえrios grupos negros: de hip- hop, reliがosos,m・ Curiosamente, nunca apareceu na 
"Ch豆cara" ainda que o candidato a prefeito do mesmo partido (branco e sem pretens6es de pautar a quest豆o 
racial no seu mandato) o tenha kito mais de uma vez. 
48 Segundo relatos dos moradores as pesquisas eram sobre educa真o. As m豆es eram questionadas sobre a 
freq扇ncia das criangas na escola. A reclamaao mais freq証ente era de que elas nao sabiam que fim tinham 
dado as suas declara es. 
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relacionados ao tema: 1o Semana da Conscincia Negra de 16 a 22/11/2003 ー  

promovida pelo Instituto Solidariedade, 8。  Semana da Cultura Negra - realizada pela 

Funda9白o Cultural de Canoas de 17 a 21/11 e Semana da Conscincia Negra de 

Canoas - organizada pelo Movimento Consci6ncia Negra Palmares de 25 a 29/11 

As reportagens do jornal local que cobre essas atividades evocam dados dernograficos 

nacionais para justificar a mobiliza9白o de movimentos e entidades negras na luta contra 

o racismo e a desigualdade social, mas n白o apresentam informa96es sobre a realidade 

dessa popula9白o no municipio . Sabe-se pelas mat6rias onde as atividades foram 

realizadas, mas desconhecemos a participa頭o do p白blico. No entanto, a ocorr6ncia 

desses eventos sugere que ela seja significativa contando, at白  mesmo, com uma 

"comunidade de quilombo" em processo de identifica●o (vide em anexo Figura 5 no 

final do capitulo) 

Em virtude da inexistencia desse tipo de dado nas fontes escritas sobre o 

municipio que encontramos, foram consultados os resultados do ltimo censo 

demogr白fico realizado pelo IBGE - instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - em 

2000. 

TABELA I 
、  

Municipios com maior percentual de Popula9白o Negra e Parda da RMPA, 2000 

Municipio Negros e Pardos Brancos 
Alvorada 21,70% 77,73% 
Viam含o 19,04% 80, 02% 
Porto Alegre 16,63% 82,73% 
Guaiba 14,41% 85, 06% 
Eldorado do Sul 14,01% 85,49% 
Glorinha 11,99% 87,86% 
Canoas 11,64% 88. 00% 
Fonte: IBGE, Censo Demogrfico 2000, Resultados da Amostra 
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TABELA 2 

Popula,o segundo ra9a em termos percentuais na RMPA, 2000 

Municipio Negros e Pardos Branco  
RMPA 	13,64% 	85,83% 
Fonte: IBGE, Censo Demogrfico 2000, Resultados da Amostra 

De acordo com os dados da tabela 1, a popula9ao de cor do municipio (negros e 

pardos) e de 11,64%, o que confere a Canoas o setimo lugar no ranking das cidades 

que comp6em a Regi白o Metropolitana de Porto Alegre com maior percentual dessa 

popula9白o . EsteI ndice tambem esta abaixo da media da RMPA 13,64% presente na 

tabela 2. 

No entanto, se levarmos em considera頭o os numeros absolutos dos municipios, 

segundo a ra9a, conforme segue, Canoas ocupa o quarto lugar 

TABELA 3 

Municipios com maior popula9白o negra e parda da RMPA em numeros absolutos, 2000 

Porto Alegre 	225.355 	1121312 
Viam白o 	 43.065 	 180983 
Alvorada 	39.734 	 142292 

Canoas 	 35.509 	 268489 
Gravatal 	25.912 	 204506 
Novo Hamburgo 17.896 	 216873 
Sao Leopoldo 	17.259 	175040 
Fonte: IBGE, Censo Demogrfico 2000, Resultados da Amostra 

Municipio 	Neg「osePardos brancos Negros e Pardos Brancos 
1.121.312 

180.983 
142.292 
268.489 
204.506 
216.873 
175.040 
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Fonte:ー  IBGE, Censo Demogrfico 2000, Resultados da Amostra 

Canoas 	Neg「OS 
SemRenda 	39,90% 
At6%SM 	l,58% 
De%at白 lSM ll,12% 
Deloa2OSM l,36% 
Maisde2OSM O,53% 

Sem Renda 	39,90% 	37,67% 
At6%SM 	1,58% 	 0,97% 
De 1/2 at白  1 SM 11,12% 	7,86% 
DeIOa2OSM 1,36% 	 4,30% 
Mais de 20 SM 0,53% 

Neg「os e Pa旧OS Canoas 	Negros e Pardos Brancos  

TABELA 4 

Popula弾o segundo ra9a em numeros absolutos na RMPA, 2000 

Municipio Negros e Pardos Brancos 

RMPA‘一‘一―--4万§谷菖一ー…”ー”ーー…一ーーーーーー……”一‘§b一節5.44ーー  

Fonte: IBGE, Censo Demogrfico 2000, Resultados da Amostra 

Esses dados nos permitem afirmar que o municipio possui um numero 

significativo de pessoas de cor (negras e pardas) residindo em seu territorio 

correspondendo a 7,43% do universo dessa popula9白o na RMPA se compararmos os 

nmeros absolutos das tabelas 3 e 4, o que nao se traduz necessariamente em 

visibilidade social como pudemos observar atraves da anlise de diversas fontes 

escritas. 

Outrossim, tendo em vista o contraste existente entre os moradores da "Ch acara" 

e seus vizinhos no que diz respeito ao status s6cio-econ6mico, configurando-se um 

quadro onde negro6 sin6nimo de pobre e branco de rico, nos interessamos em saber 

qual 6 a distribui9ao da popula9白o do municIpio em termos de ra9a e rendimento 

nominal. Vejamos 

TABELA 5 

Popula頭o segunda faixas de rendimento nominal e raa em termos percentuais em 
Canoas, 2000 
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TABELA 6 

Popula,o segundo faixas de rendimento nominal e ra9a em termos percentualS na 

RMPA, 2000 

RMPA Negros e Pardos Brancos 

Sem Renda 	36,79% 	 33,ZU% 

At6Y2SM 	1,70% 	 1,10% 

De 1/2at6lSM 11,27% 	 8,22% 
DeIOa2OSM 1,93% 	 5,49% 
Mais de 20 SM 0,51 % 	 3,24% 

Fonte: IBGE, Censo Demogrfico 2000, Resultados da Amostra 

Em compara9含o com a popula9白o branca da cidade de Canoas, a de cor 

concentra-se nas tres primeiras faixas de rendimento - 52,60% contra 46,50%. E uma 

pequena diferen9a que reflete a condi9白o econ6mica mais geral dos moradores do 

municipio, que sao em sua maioria trabalhadores pobres. No entanto, se comparamos 

os percentuais dos dois grupos no que se refere as maiores faixas de rendimentos a 

Esses percentuaiS s白o muito semelhantes aos da RMPA, com exce「o do 

percentual de brancos que recebem mais de 20 salarios. Nesse caso, identificamos um 

indice menor em. Canoas: 1,55% contra 3,24% na RMPA. Ou seja, a popula9台o branca 

com maiores rendimentos na cidade 白  bastante reduzida, sendo que a maior parte 

desse grupo recebe salarios da mesma ordem que o grupo negro, mas de onde vem 

ent白o a correla,o entre status s6cio-econ6mico e ra9a/etnia/cor? Se atentarmos para 

o percentual de popula,o de cor existente na maior faixa salarial veremos que elee 

bastante reduzido e ultrapassado em muito pelo do grupo branco. Enfim n白o se 

constitui num n白mero significativo de pessoas que possam questionar o que o senso 

33,20% 
1,10% 
8,22% 
5,49% 
3,24% 

situa,o se modifica: I 89%da popula9白o de cor para 5 85%do9「upo brancO ,89% da popula9白o de cor para 5,85% do grupo branco 
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comum confirma: dentre os pobres os negros sao maioria. Por outro lado, embora o 

numero de brancos que recebam acima de vinte salarios no municIpio esteja abaixo da 

media da RMPA a locaUza,o geografica desse contigente nos bairros da cidadee 

bastante circunscrita a determinadas regi6es proximas ao centro criando uma sensa9ao 

diferenciada daquela que os percentuais estatisticoS poderiam despertar 

Em suma, eles parecem ser bem mais numerosos por que estao agrupados em 

determinadas zonas residenciais e desta forma representam a realidade apesar dos 

numeros. As reminiscncias de grupos populares nesses locais assume conota96es 

diversas, como e o caso da comunidade da "Chacara das Rosas" que e percebida por 

seus vizinhos de camadas m白dias brancos como "Planeta dos Macacos" 

Tao importante quanto as estatIsticas, os numeros, sao , tambem, as 

representa96es acerca dessa realidade que os sujeitos vivenciam. N白o ha nenhuma 

correspond白ncia necessaria entre essas formas de dimensionar a experi色ncia como 

pudemos demonstrar atraves desse capItulo, tendo em vista as correla96es de poder 

ente os grupos e tnicos em intera,o. Desenvolveremos de forma mais aprofundada a 

questao da territorialidade e a configura頭o de espa9os etnicamente diferenciados no 

pr6ximo capitulo 
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ANEXOS: 

FIGURA 3 - Concurso de beleza para a promo9白o da consci6ncia negra atrav白s do 

enfoque da miscigena,o em escola municipal de Canoas 
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一 FIGURA 5二  Reportagens sobre a realiza戸o de eventos relacjonados a temetca negra 

no m s de novembro de 2003 em Canoas 
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CAPITULO 3 

A TERRITORIALIDADE E A ESPACIALIDADE DA COMUNIDADE DA "CHACARA 

DAS ROSAS" 

O bairro onde mora a comunidade da "Ch白cara" era, originalmente, uma zona 

rural e de dificil acesso. As 白  reas dessa regi白o compunham parte do territ6rio da antiga 

"Fazenda da Brigadeira"49, que ao longo do tempo foram loteadas por seus herdeiros 

sob a forma de sitios e ch白caras adquiridos tanto para moradia e cultivo, quanto para 

servir como recanto de lazer aos moradores da capital durante os finais de semana 

Em 1912, os Irm白os La Sallistas compraram uma propriedade de setenta e cinco 

hectares na regio para atividades dos seus seminaristas e internos, e provimento de 

frutas, legumes e verduras. Na d6cada de cinquenta, vinte e cinco hectares foram 

vendidos. Neles, posteriormente, nos anos sessenta, instalaram-se diversas industrias 

do ramo metalrgico. Dos cinqしenta hectares restantes, vinte e cinco foram 

desapropriados pela prefeitura para a constru頭o de uma 台  rea de lazer na d白cada de 

sessenta, e os demais foram vendidos para uma incorporadora que fez deles um 

loteamento residencial de luxo. 

Os Irm白os que frequentaram a propriedade50 relatam que aquela regio tinha 

poucos habitantes, dispersos e afastados uns dos outros pelo campo, vegeta9白o e 

p6ssimas condi96es das estradas de acesso. Quando perguntados sobre a presen9a 

49 Brigadeira era o apelido de Rafaela Pinto Bandeira, descendente do "povoador" da cidade , Francisco Pinto 
Bandeira・ A sede da fazenda localizava-se onde hoje est言  a Refinaria Alberto Pasqualini. Informa恒o extrada 
de um documento produzido pela Camara de ind血stria, Com6rcio e Servifos de Canoas intitulado Perfil 
S6cio ~ Econ6mico de Canoas, 1998. 
50 Os Irm豆os Justus , Norberto e Eugenio Foss豆  foram meus principais informantes. 



de moradores negros naquela local, eles alegam n白o terem recorda9ao. Entretanto, 

essa afirma9白o 白  relativizada tendo em vista que os mesmos lembram dos empregados 

da sua propriedade que eram negros (um casal de caseiros e um carroceiro que fazia o 

transporte dos alimentos produzidos na ch白cara para o col6gio), bem como de um 

"preto" muito velho que vivia em um galp白o de madeira no meio do trajeto entre o 

col白gio e a ch白cara e que eles acreditavam ser um ex-escravo 

Em conversa com o ex-prefeito da cidade, Hugo Sim6es Lagranha, oitenta e seis 

anos, cinco gest6es no municipio, a territorialidade negra nesse local percebida de 

forma bastante diversa. 

"fンー  Aquela ocupa 頭o ali dessas pessoas, desses pretos, o 
senhor lembra de que poca 6 essa ocupa頭o? 

E: - Do tempo que o Jos6 Rafael Ferreira, filho do homem que fez 
o primeiro levantamento dessa parte central, o Olavo Ferreira, 
esses 6 que fizeram parece um parcelamento das 白  reas de terra 
ali. E pra l foram vivendo essa gente pobre de pretos. E que 
dizem hoje que tem cem moradores da cor preta que ainda moram 
ali onde tem um dep6sito de autom 6veis presos, etc.. 

P: - Ento isso 6 mais ou menos em que poca? 

E: - Mil oitocentos e noventa e cinco foi quando Jos6 Rafael 
Ferreira levantou a primeira planta do Distrito de Gravatalque 
aqui era quarto distrito de Gravatal.l Ento e厄厄vantou uma planta 
onde tem o Arroio Ara頭, que foi fechado por mim em parte e 
parte pelo outro prefeito que foi o . .. .0 prefeito depois de mim, e 
essa parte加da era o centro da cidade de Canoas E daqui tinha 
uma avenida que a pra Santos Ferreira que atravessava pra entra 
em Gravatat que hoje 6 Cachoeirinha, mas intra feg白vel. Ali n百o 
dava pra atravessar pra l por que o Arroio Ara" ndo permitia e 
outra coisa: s6 tinha uma ponte de madeira que um dia arrebentou 
e um caminhou ficou preso 后 e levaram dois dias pra tirar. Era a 
dnica passagem que tinha pra aquele lado 

P:- T. Mas isso em mil oitocentos e noventa e cinco 6 que e/e 
comeGou a lotear em pedaGos menores? 
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E: - Sim, em pedaGos menores. O O/avo Ferreira era um dos que 
mais, ele que fez a planta, ele era agrimensor e parece que era 
engenheiro , coisa parecida. Ele 6 que fez todo esse loteamento 
com refe厄ncia a Estncia Velha. 

Pーー E戸 existia ocupaGdo de pretos naquela印oca ou n奇o? 

E~J白  existia. Em noventa e cinco戸 existia, por que tinha a Dona 
Faustina que morreu h白  uns quarenta anos atrs e era quem 
comandava maIs ou menos essa zona a! por causa dos pretos 
que vieram chegando de fora na cidade de Canoas, e era isso 

P‘ ー E eles iam para aquela regio 

E~Iam para aquela reg落o, por que era a regio mais barata que 
tinha em Canoas. O resto tudo era propriedade da fazenda dos 
Mathias Velho, que comeGava aqui no Rio dos Sinos e terminava 
l na divisa com o Rio GravataL que Gravata! vnha at ali, por 
isso Canoas era o quarto distrito de Gravata! 

P：ー Ma se o ano era mil oitocentos e noventa e cinco isso foi 
a勺uns anos ap6s a abolido que eles vieram pra c? 

E: ー  Sim, vieram vindo pra c por que na fazenda mesmo dos 
Mathias tinha alguns pretos que eram escravos deles, mas esses 
n言o apareceu qua匂uer resqu!co pra que a gente conhecesse 
O quarto distrito se desvinculou l de Gravata! e ento ficou essa 
parte da Castorina, uma preta velha que teve aqui, teve um velho 
que ficou al cuidando a Igreja que foi desde a funda戸o da cidade 
de Canoas, em trinta e nove, ele戸 morava naquela parte ali, 
depois veio mora na 勺reja.Ele morava na parte dos pretos. 

P: - E era conhecido como a "parte dos pretos" assIm 
normalmente pelas pessoas? 

E．’ ー Sim. 

P.‘ ー E essas pessoas, essa popula頭o negra, era oriunda talvez de 
Gravata!, daquela regio ali, at das prprias fazendas? Talvez? 

E~No, ndo. Vinha de fora. Vinha de Porto Alegre, vinha de 
GravataL vinha de Santo Antonio da Patrulha...． " 
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Desde o inicio da entrevista, o ex-prefeito referiu-se aos negros como "pretos", e 

por esse motivo adaptei-me a sua denomina9台o a fim de facilitar o nosso dilogo 

Conforme Yvonne Maggie (1996), o termo "negro" remete a um lugar cultural, e foi 

adotado pelo "movimento negro", pelos intelectuais e pela literatura brasileira como 

forma de decalcar as diferen9as culturais, e n白o sociol6gicas, entre pessoas de origens 

6tnicas diferentes. J白  o termo "preto" se constitui em oposi頭o ao "branco" para 

classificar pessoas distantes, terceiros. Ele apareceria, geralmente, em atos falhas, em 

prov白rbios racistas ou xingamentos; e por evidenciar posi96es desiguais entre dois 

segmentos seria o sistema classificat6rio escolhido para a realiza頭o de censos 

demogr白ficos e estatsticas oficiais. Os "pretos" seriam os pobres, aqueles que tem 

menos oportunidades na vida. No contexto em que esses dois termos apareceram, isto 

6, numa conversa entre uma "pesquisadora" e um "politico tradicional", a sua utiliza9白o 

reflete o posicionamento dos interlocutores. Enquanto eu buscava informa96es sobre 

um determinado grupo e tnico, o ex-prefeito me respondia acerca de um certo grupo 

racial. Tentei posteriormente me certificar das informa96es prestadas por ele durante 

nossa entrevista. O mapa de Olavo Ferreira, feito em 1895, existe e est guardado no 

Arquivo Hist6rico do Municipio. No entanto, nao encontrei nenhuma refer6ncia nele 

quanto 白  exist6ncia de uma "parte dos pretos". Provavelmente essa informa9ao foi 

transmitida atrav6s das gera96es entre os familiares do agrimensor, chegando ao 

conhecimento do senhor Lagranha quando da doa●o do documento para o acervo da 

cidade. Outrossim, 白  interessante notar o sentido de continuidade temporal e espacial 

que a narrativa do entrevistado possibilita entre a popula9白o negra do final do s6culo 

XIX e o grupo de moradores da "Ch白cara". Estes 白  ltimo, entretanto, nao seria 

composto por ex-escravos das fazendas locais, mas por negros oriundos de outras 
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regi6es pr6ximas. Nesse aspecto h白  uma conflu白ncia entre as suas informa96es e os 

relatos da comunidade da "Ch白cara" que atribui a essa mesma regio a sua origem de 

onde teriam migrado seus antepassados na primeira metade do s白culo X)( 

Para os moradores da "Ch白cara"51, a hist6ria do grupo tem inicio na cidade de 

Gravatal. O casal de negros do qual descende grande parte da comunidade nasceu, 

cresceu e se conheceu naquele municipio. J.M.G.J. era cortador de lenha e tinha uma 

carro9a que usava para transporte e venda da madeira, al6m de outras mercadorias 

Ele casou com R.B.J., filha de urn escravo alforriado que era propriet白rio de uma 白  rea 

de terras em Gravatal, quando esta tinha vinte e seis anos. Nesse tempo a m白e de 

R.B.J. j白  era viva, e como de costume seus filhos homens mais velhos administravam 

a heran9a alijando as filhas mulheres da sua parte (ao menos enquanto a matriarca 

fosse viva). Em fun頭o da sua atividade profissional J.M.G.J. transitava por todo o 

municipio, e numa de suas viagens adquiriu o lote de terras no 4。  distrito de Gravatai, 

atual cidade de Canoas. Ningu6m lembra de quem foi comprada a 白  rea, ou quanto se 

pagou, mas recordam das priva96es que ele passou para adquiri-la. Nas palavras de 

Nm. ,uma de suas netas: 

"- Meu av compro esse terreno aqui com muito sacrifcio. Ele dizia que ficou 

muitos anos s6 comendo piro pra bem de pode paga." 

Ele levou alguns anos para trazer a sua familia, mulher e quatro filhos, para 

51 Minhas principais informantes sobre a hist6ria do grupo foram: 、LC de 66 anos, M・ A ・ de 72, Nm・ de 53き  
A., filha de M.C. de 35. 
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morar no local. M.C52. lembra que foi para l白  com nove anos de idade, juntamente com 

suas irm白s M.A. de quinze, I. de doze e seu irm白o J. de sete. O ano de sua chegada 

foi, provavelmente, 1946. Nas palavras de G, um dos filhos mais novos 

“ ー Aqui era tudo mato de inicio. Tinha s6 umas casinhas. A casa do 
meu pai e da minha mde ficava de frente pra l. O resto tudo aqui 
eu ajudava a planta. A gen旭 plantava couve, ab6bora, milho. Era 
加do plantaG奇o" 

R.B.J. e descrita assim por M.A., sua filha mais velha 

"- A minha mde adorava plantar flores. Era rosa, aquele llrio branco, 
cravo, era de tudo. Qua匂uer cantinho ela ia plantando. Era um 
perfume. Nos dia de finados o pessoal vinha busca as flores aqui 
A mde vendia pra eles. Foi dal que comeGaram a chamar isso aqui 
de "Ch白cara das Rosas" 

No local nasceram outros tres filhos do casal J.M.G.J. e R.B.J., A. e G. filhos 

homens e M. filha mulher, que tiveram pouca convivencia com o pai j白  que ele veio a 

falecer em 1955, com setenta e cinco anos de idade. Al6m destes sete filhos ele teve 

mais tr白s fruto de uma rela9白o extraconjugal com uma vizinha que tamb6m era negra 

R.B.J. viveu at白  1973 sob os cuidados de seu filho j., j台  casado, e sua filha M 

A. que voltou a morar com ela ap6s ter enviuvado no inicio da decada de setenta 

Depois da morte da m台e, M.C. retorna a propriedade juntamente com seus filhos e 

permanece residindo l白  at6 os dias de hoje. M., dentre as filhas mulheres a mais nova, 

52 O levantamento que realizei sobre a propriedade no Arquivo P丘blico do RioGrande do Sul indica que eia 
foi adquirida por J.M.G.J. antes de 1925. Entretanto n五o localizei a escritura de compra e venda para poder 
precisar o ano em que isso ocorrera. 
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nunca deixou o terreno em virtude dos problemas de sa白de ocasionados por uma 

queda em um po9o aos dois anos de idade que a debilitou mentalmente 

A. e G., os filhos homens mais novos, ficaram ausentes por algum tempo em 

fun9白o do servi9o militar mas casaram e continuaram a residir na "Ch白cara'7. Apenas I., 

ressentida com as condi96es da morte da m白e que atribui a negligencia dos outros 

irm白os, se exila em Viam白o e nunca mais regressa ao local (vide em anexo Figura 6 

no final do capitulo) . Ainda na d白cada de setenta o bairro come9a a passar por um 

processo de intensa urbaniza頭o e valoriza9白o imobili白ria. Nesse contexto, a "Ch白cara 

das Rosas" passou a ser chamada externamente como "Planeta", numa alus含o ao 

seriado norte americano "Planeta dos Macacos". 

As casas de madeira simples dos antigos moradores de grupos populares 

majoritariamente negros, s含o substituIdas por grandes sobrados, edifcios e 

condominios de luxo. A "Ch白cara" vai sendo, gradativamente, cercada por uma 

vizinhan9a de camadas m6dias de predominancia branca. Embora a denomina9白o do 

lugar desta forma parecesse algo natural, dado, para todos com quem eu falasse sobre 

o assunto, essa foi a primeira coisa que eu estranhei 

"Ap6s dar algumas voltas pelo bairro, e como eu ndo tinha certeza 
da localiza頭o exata do lugar, perguntei num armazm nas 
proximidades do Parque Municipal onde ficava uma comunidade de 
negros que residia ali por perto. Surpreendi-me com a resposta da 
moGa branca, loira e magra que atendia no estabelecimento ー Ah 
vocd quer chegar no" Planeta"? Ela se dirigiu a厄 a esquina e me 
apontou a entrada. Como podiam chamar o local dessa forma? 
Como 6 que as pessoas que moravam ali se sentiam em relaGdo a 
isso?"( Di白rio de Campo, 01/03/2000) 

Logo de inicio tentei responder a essa pergunta ao que l.S., moradora do local 

85 



informou: 

"- Todo mundo chama de Planeta porque s tem negro aqui, branco 6 visita!" 

Somente muito tempo depois, ap6s um processo de interconhecimento com o 

grupo 6 que pude saber mais sobre seus sentimentos em rela9白o a denomina9白o 

exogena: 

"Neste dia ela ー  Dona M. C.- falou sobre a questo do nome" 
Planeta" que teria suりido na 印oca em que M. A,sua irm, 
retornou a Chdcara. Em 1970, mais ou menos. Disse que isso fora 
coisa da vizinhanGa branca preconcei加osa que colocara neles" 
(Di白rio de Campo, 20/10/2003) 

O apelido tem, tamb白m, uma lenda de origem, que 6 de conhecimento dos 

vizinhos mais antigos. Segundo S., mulher branca de trinta e oito anos, servente de 

col6gio, que reside no bairro desde que nasceu: 

" ー  ComeGou assim, era uma histria de um gurizinho aqui da Sdo 
Jos6, da Sdo Felisbino, o Jader. Eles eram uns alem白ozinho. Dai 
ele que boto assim o apelido ali, que a mde dele dsse assim - Ah, 
vou te manda embora. n百o sei o ciue. - Ah. ento eu vou mora l no 
"hI一一一一‘一  一I一一  員 4一一一一一53,, ーi-'ianera aos iviacacoー.'' 

Os territ6rios negros, estejam eles nos meios rurais ou urbanos, s白o definidos 

como espa9os delimitados e reconhecidos pelo grupo que dele se utiliza e s白o assim 

pensados pelos demais 

53 Chama a aten車o a atribui恒o a uma crian9a alemoazinha a origem do nome estigmatizante. Vide Barcellos 
(1996) sobre o alem五o como branco extremo. 
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"Da mesma forma que a locaildade que habitam, trabalham, vivem 
e exercitam as prticas sociais indviduais e co厄加as que orientam 
sua existncia,6 pensada por eles e por outros, como espaGo 
negro identificado por diversos nomes~BaIrros dos Pretos, Bairros 
do Quilombo, Terra Preta, etc... . - so estes grupos e indivduos, 
negros deste ou daquele lugar. Ndo sdo negros gen6rIcos. O que 
sdo diz da''terra que se tem" e da qual se6 .6 Diz de uma terra que 
sepossuI.I"(Gusmao, 1995: 65) 

A designa9ao "Planeta" expressa a forma como o local 白  visto: como um lugar 

onde moram muitos negros, um verdadeiro reduto deles dentro do bairro. Al6m de ser 

uma conota頭o estigmatizante e racista na medida em que os chama de "macacos" 

negando-lhes a natureza humana ao passo que os remete ao plano da animalidade 

metaforicamente, ela implica num reconhecimento de uma conviv6ncia coletiva dessa 

comunidade numa 白  rea delimitada. Nesse sentido, fica evidente que o bairro abriga um 

territ6rio negro dentro dos seus limites, isto 白  , um fragmento do urbano densamente 

carregado de conteudos culturais especficos atribuIdos a um determinado grupo6 tnico 

(Silva, 1998) 

A no9白o de territ6rio negro se desdobra em duas partes: o de ocupa頭o 

residencial e o de ocupa9白o interacional. No primeiro predominam as rela96es de 

parentesco e vizinhan9a enquanto que no 自  ltimo estas rela96es podem at6 existir mas 

n含o s白o o que determinam a forma de apropria9白o do espa9o. Enquanto que no meio 

rural os territ6rios negros s白o ao mesmo tempo lugar de residencia e local de intera96es 

entre pessoas do mesmo grupo e demais pessoas seja atrav6s do trabalho ou do lazer, 

no meio urbano prevalece a ocupa9台o interacional que n白o exclui a residencial (Leite, 

1990) 

No caso especfico da comunidade da "Ch白cara" pode一se dizer que a hist6ria do 

grupo revela a preponderancia da ocupa頭o residencial em detrimento da interacional 
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que extrapola as fronteiras fisicas do territ6rio que habitam. Este ltimo aspecto talvez 

possa ser explicado pela forma como as rela96es raciais se desenrolaram nas rela96es 

sociais mais amplas como trabalho e casamento. Naquilo que se referea s atividades 

profissionais, a atual facilidade de acesso ao centro da cidade permite que os 

integrantes do grupo busquem trabalho - tais como de empregada dom6stica e de 

servente de obra - nesse perimetro urbano. Quanto aos casamentos, as duas primeiras 

gera96es que se sucederam no local, isto 6 , os filhos de J.M.G.J. e R.B.J. e seus 

netos, recrutaram seus c6njuges junto a vizinhan9a negra local e na rede de parentela 

residente em Canoas e Gravatai. 

O di白logo que mantive com as pessoas que residem na "Ch白cara" corrobora as 

afirma96es de Leite (1995) quando esta diz que elas (as familias negras) compartilham 

experi6ncias de v白rios tipos, trajet6rias comuns, situa96es de discrimina9白o e de super- 

explora9白o, circunstancias de desencontros e desarticula96es grupais. As narrativas 

evidenciam tentativas de constru9白o de vnculos perdidos, num determinado lugar, 

compondo uma cartografia negra onde o trajeto configura um desenho social formado 

por pontos fixos, esses pontos remetendo a territorialidade negra na cidade, aos seus 

espa9os historicamente constituidos, que servem de ref白gio e onde essas pessoas 

encontram a solidariedade 6 tnica. 

Cl., uma de minhas informantes na" Ch白cara", bisneta de J.M.G.J. e R.B.J., me 

contou como T.G., cunhada de J.(que por sua vez e irm白o de sua av6), foi ajudada pela 

irm含  e passou a residir no local deixando ali, posteriormente, a sua filha 

"- T.G. tinha um 旭rreno no Guajuviras. Ai ela foi enganada. A Tia 
G.G - irm白  dela casada com J., filho de J.M.G.J e R.B.J. - cedeu 
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aquele pedao do terreno pra ela faze uma casa. Quando ela foi 
embora deixo a casa pra bem da filha mora" 

Esse n白o foi o 白  nico caso de ajuda entre parentes que possibilitou a inser9白o de 

uma familia no territ6rio. T.G. deixou sua filha R.L. morando na casa que construiu na 

"Ch白cara", esta por sua vez trouxe a ex-mulher de um de seus irm白os, I.S. com os 

quatro filhos, ja que a mesma n白o se acertava com o irm白o e a cunhada com quem 

tinha ido morar ap6s a separa9白o (vide em anexo Figura 7 no final do capitulo) 

A. e sua esposa, ambos negros, eram vizinhos da comunidade, residindo no 

terreno ao lado. Os irm白os de A., herdeiros juntamente com ele da propriedade que o 

mesmo habitava, venderam o lote sem o seu consentimento. Sem ter para onde ir, ele e 

sua mulher se instalam "provisoriamente" na Ch白cara, residindo l白  por dois anos 

A solidariedade prestada a A. se deve ao parentesco de sua mulher com os moradores 

da comunidade. Nao tratam-se apenas de exemplos de ajuda entre parentes, mas de 

atitudes que s白o tamb白m provocadas pelas similitudes entre as trajet6rias dos que se 

apoiam. Dentre os moradores da "Ch白cara" s白o comuns as hist6rias de expropria●o de 

heran9as, de perda de territ6rios para outros parentes. As migra96es que muitas das 

familias da comunidade tiveram de fazer seguem, invariavelmente, as rotas onde se 

conectam territ6rios negros da regi白o metropolitana: Gravatai, Alvorada, Mato Sampaio 

em Porto Alegre, entre outros ( vide tabelas do capitulo 2). A solidariedade 6 tnica se 

realiza atrav白s da l6gica do parentesco que 6 manejada para permitir a inclus白o de 

novos integrantes ao grupo. As rela96es de parentesco implicam em reciprocidades e 

socorro em caso de necessidade ( vide Woortman, 1995) 

O territ6rio 白  uma das dimens6es das rela96es inter白tnicas, do processo de 

constru9o da identidade e por isso mesmo um elemento que pode alterar-se ou at6 
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mesmo deixar de existir conforme o contexto. No caso da "Ch白cara", ele permaneceu o 

mesmo ao longo dos quase sessenta anos de ocupa9含o continua, tendo suas fronteiras 

fisicas preservadas por cercas de arame ou madeira, muros ou paredes de 

propriedades vizinhas 

A base territorial n白o 白  por si s6 um dado indispens台vel a exist6ncia de grupos 

6tnicos e o sentimento de pertencimento 6 tnico, se n白o adv6m de uma referencia 

territorial fisica, claramente definida e dei imitada, sup6e, entretanto, que tal grupo possa 

definir-se por um elo material ou por representa96es coletivas que tomam forma em um 

espa9o que n白o6 somente fisico, mas tamb6m um local onde esto em jogo interesses 

econ6micos, atividades sociais, culturais e polticas 

O espa9o n台o se define apenas pela sua materialidade territorial, mas tamb白m 

por sua constru「o, sua organiza9白o, sua disposi9白o e suas inscri96es. Desta forma, o 

espa9o n白o 6 somente um lugar geogr白fico. E, sobretudo, uma rede relacional com 

representa96es coletivas que permite aos membros de um grupo dar as caracteristicas 

de seu espa9o significados reconhecidos pelos demais. Visto desta maneira, os 

indivduos compreendem o espa9o como uma cole頭o de formas que constituem 

representa96es comuns da coletividade da qual se consideram membros 

Atrav6s destas representa頭es, os indivduos d白o ao territ6rio uma especificidade na 

qual reconhecem a sua comunidade. Em outras palavras, o espa9o e as 

representa96es que os grupos fazem de si mesmo s台o realmente um fator de 

identifica「o. Necessita-se, porm, diferenciar duas formas de percep頭o do espa9o: o 

espa9o de pertencimento e o espa9o de referncia, pelos quais os grupos podem 

relacionar um territ6rio pr6prio a uma coletividade, O espa9o de pertencimento refere- 

se a posi9白o do indivduo atrav白s da inscri9ao de seu grupo de pertencimento a um 
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lugar determinado. O espa9o de refer6ncia diz respeito a rela9白o entre o "aqui" e o 

"alhures". O "aqui" 白  definido em rela9白o aos espa9os de refer6ncia, espa9os de 

valoriza9o e desvaloriza弾o do espa9o de pertencimento (d'Adesky,2001). 

O espa9o de pertencimento dos moradores da "Ch白cara 白  desvalorizado 

externamente como podemos perceber pela denomina9含o atriburda a ele enquanto 

"Planeta dos Macacos". A imagem que os integrantes da comunidade tem de si 

mesmos se relaciona com o local que habitam tendo em vista o seu car白ter inicial - um 

bairro rural de grupos populares - que 6 fortemente afetada pelas transforma96es 

ocorridas na regi白o. Nesse sentido a "Ch白cara das Rosas" se transforma em resquicio 

de um passado, sendo gradativamente cercada por constru96es e residencias que 

est白o de acordo com o espa9o de refer白ncia dos vizinhos de camadas m白dias que se 

mudaram para o bairro no decorrer dos anos (vide em anexo Figura 8 no final do 

cap itulo) 

Como foi descrito sucintamente na Introdu9白o dessa disserta頭o, o territ6rio da 

"Ch白cara" tem a dimens白o de vinte e dois metros de largura por cento e cinqしenta e 

dois de comprimento. As testadas do terreno localizam-se em ruas distintas e paralelas 

Dentro dele existem quinze casas, em sua maioria de madeira, com dois ou tr6s 

c6modos. Em cada residencia vivem, em m6dia, cinco pessoas de diversas gera96es 

(pais, filhos e netos), totalizando aproximadamente setenta moradores negros. As casas 

n白o s白o pintadas e nem mesmo a madeira utilizada na sua constru9白o 白  de um mesmo 

tipo. Isso confere a elas um ar de permanente constru弾o. As liga96es de 白  gua e luz 

tem origem nas moradias que ficam pr6ximas as testadas da rua e s白o compartilhadas 

com os demais atrav6s de conex6es feitas por seus pr6prios moradores. O pagamento 

dessa despesas e cotizado de acordo com o tamanho de cada familia e suas condi96es 
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financeiras. Os p白tios tem pouca grama e nenhum cal9amento, apenas terra que vira 

barro e lama nos dias de chuva. Pelo ch白o esto espalhados pequenos peda9os de 

telha de brasilite, pedras, brinquedos, madeira e garrafas plsticas 

No que diz respeito as marcas que o grupo imprime no espa9o em que vive e 

que permitem a sua identifica9ao como parte do mesmo, pode-se perceber que a 

disposi頭o das resid白ncias e dos ptios daqueles que se identificam como "de 

religi白o" 6 mais aberta se comparada a daqueles que se dizem "evang6licos" 

Entretanto, o corredor que corta o terreno permite o acesso a casa de qualquer um, 

tenha esta pessoa um p白tio definido por cerca de madeira ou nao 

Sobreo cercamento dos p白tios, as meninas me falaram que s6 
cercava o p白tio quem era herdeiro. No entanto, o seu pdtio era 
cercado e elas n言o eram as herdeiras diretas, mas sim a av delas 
que morava em uma casinha em frente. Obsetvei ento que a ロ  nica 
coisa que diferenciava aqueles que cercavam os p白tos daqueles 
que ndo o faziam era a religio. Todos os "evang6licos" tinham o 
seu p白tio delimitado por uma cerca54." (Di白rio de Campo, 
02/12/2002) 

As moradias da " Ch白cara " s白o, via de regra, de madeira. S含o exce9白o duas 

resid6ncias que s白o mistas tendo pe9as de alvenaria. O uso da madeira na constru9白o 

das casas 白  justificado pelo sentimento de provisoriedade da reparti頭o dos espa9os, 

ao passo que atribui-se a constru弾o de material a um momento mais adiante, no 

futuro, onde o peda9o de cada um ser白  definido. Quando questionados sobre as casas 

54 Essa e uma questao a ser pensada futuramente, mas parece apontar para uma maior permeabilidade intra 
e e'tra grupal do segmento ligado a Casa de Na o em contraste com os "evanglicos" que estariam 
incorporando valores individualizantes nas formas de apropria o do espao. 
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mistas, eles respondem que estas foram construidas por aquilo que seus moradores 

tinham na cabe9a que era seu, mas que n白o h白  consenso sobre isso 

Casualidades a parte, as lideran9as mais fortes da comunidade residem nas 

casas mistas. Sao os irm白os C. e J., respectivamente, que vivem nessas resid6ncias. J 

6respeitado por todos por ser o irm白o mais velho dentre os homens, aquele dentre eles 

que mais tempo permaneceu no territ6rio55. Atualmente ele est adoentado e pouco 

fala, sendo na maioria das vezes representado por sua mulher C.C. nas reuni6es locais 

e nas quest6es de Gravatai.i C. 6 o irm白o mais novo, mas 6 o que possui mais anos de 

estudo dentre seus irm白os. As suas opini6es s台o levadas em considera,o pelos 

demais em fun9ao dos seus "conhecimentos". Foi na sua casa que se realizou o 

encontro da comunidade comigo para tratar do levantamento que fiz durante a pesquisa 

no Arquivo P白blico do Estado, e a primeira reunio com o integrante do movimento 

negro, ex- conselheiro do CODENE. J. e G. sao "de religi白o". As suas formas de 

apropria9白o do espa9o correspondem a credibilidade que det6m junto 白  comunidade 

para determinar suas a96es. As casas de madeira s白o frequentemente alteradas, e at6 

mesmo trocadas de lugar dando espa9o para mais um filho que retornaa casa dos 

pais. 

No que poderiamos considerar o centro do terreno, existe um local arborizado 

onde foi colocado um sof台  velho para as conversas de fim de tarde. Nele re白nem-se 

principalmente os homens das diversas gera96es para jogar baralho e conversar 

Esse ponto de sociabilidade masculina tamb6m encerra outras ordens de simbolos. 

55 A 一一‘,一，」一一，一 	ょr一 ,」  一 ハ  anuguivaue e contrnuivaue no terruorio parece conierir aireitos e poaer a essas pessoas. 
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A casa mais pr6xima dele tem um portal de madeira onde est desenhado um olho 

Este emblema 白  bastante utilizado nas casas de "religio" para representar a sabedoria 

de Oxal台  a quem nada escaparia. Outrossim, ele tamb白m representa, ao meu ver, os 

limites territoriais entre as casas dos "evang白licos" e os "de religi白o" (vide em anexo 

Figura 9 no final do capitulo) 

Como j白  foi colocado anteriormente, existe uma casa de "Na9白o56" no perimetro 

da propriedade, numa das testadas da 台  rea, liderada por uma m白e da santo da 

comunidade. O terreiro existe h白  mais de dezesseis anos, tendo incorporado filhos de 

outra casa que existia nas proximidades e que, em virtude de problemas financeiros, 

fechou. Os preparativos para as festas envolvem muitas pessoas da comunidade 

At6 mesmo aqueles que n白o s白o n白o iniciados ajudam nas mais diversas tarefas como 

lavar as roupas dos filhos de santo, ou preparar alimentos para serem servidos aos 

convidados. O barulho dos tambores ecoa na noite invadindo as casa dos vizinhos, que 

mesmo n白o sendo da religi白o acabam por se familiarizar com a rotina do culto 

A m白e de santo, que na verdade nasceu sob o sexo masculino, 白  filho de um dos 

herdeiros J.57 

O local do terreiro6 , tamb6m, sua casa e ambiente de trabalho. L. tem um sal白o 

de beleza que atende a vizinhan9a. Na realidade, o espa9o 白  bastante reduzido e 

organizado conforme a necessidade. Existe uma sala, a maior pe9a da casa, onde 

durante o dia ela trabalha cortando, penteando e pintando cabelos, e a noite ocorrem as 

atividades religiosas. Um dos dois quartos da resid白ncia 6 reservado aos santos, a 

56 Os seus freq6entadores se referem a eia ora como casa, ora como terreiro. 
5フ N五o foi possivel saber se L. assumiu uma identidade homossexual em fun9o da religiosidade jd que ele 
incorpora uma entidade feminina, um Ex心  que chamまm de Mulambo, ou se em raz五o disso ele passou a 
ocupar esse espao. N五o ' nosso objetivo refletir sobre esse tema aqui, trataremos dessa questo 
oportunamente em um artigo referente a reli夢osidade do grupo, 
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cozinha tanto serve para o preparo de suas refei96es quanto para o da comida das 

entidades. Os animais utilizados s白o comprados de acordo com a necessidade em 

fun9白o da limita9白o de espa9o, enquanto as ervas s白o cultivadas no ptio. Esse6 um 

exemplo da dinmica do sistema simb6lico e de adaptabilidade dos terreiros 白  s 

conting6ncias espaciais da cidade. O urbano marca o terreiro, mas o contr白rio tamb6m 

ocorre na medida em que os fi白is dos cultos aos orix白s impregnam a cidade de 

referencias de suas religi6es - como 白  o caso dos despachos nas esquinas, ruas, 

cemit6rios e encruzilhadas. Essa inser9白o de uma entre as diversas formas de 

presen9a do sagrado afro-brasileiro no cotidiano do bairro nos remete ao uso que seus 

praticantes fazem da cidade em termos de reapropria'o do espa9o urbano para a 

continuidade de suas prticas rituais (Silva, 1996) 

Ao redor da residencia onde se realizam os cultos encontram-se as casas de 

alguns dos adeptos e/ou frequentadores da religio. Na outra parte do terreno esto os 

moradores "evang6licos" que estao conectados aos "de religio" por uma trilha de 

passagem interna( vide em anexo Figura 10 no final do capitulo). No entanto, eles 

evitam us白-la para n白o se aproximar da casa de "Na9白o". Ao mesmo tempo que este6 

um espa9o sagrado para os "de religi白o",6 um local tabu para os "evang6licos" 

Pisar no solo dessa casa, para estes u ltimos, pode possibilitar que energias negativas 

"entrem", em seus corpos provocando-lhes algum mal ou doen9a58 

58 Cheguei a essa concluso, na medida em que observei que os evan琴licos n豆o tinham o costume de cruzar 
pelo lado das casas dos moradores de "religio" ainda que este fosse o caminho mais curto para chegar a um 
determinado lugar (como o armazem, por exemptの． Perguntei a eles sobre isso, e recebi respostas vagas do 
tipo: "ー  A gente evita aquilo que nao 6 certo." Somente quando assisti ao programa de televis豆o da IIJRD, 
onde o pastor dizia que o mal entra pelos ps e que os 66s poderiam adoecer por pisarem num trabalho ou 
numa casa de batuque,6 que me dei conta das implica96es desse ato para os "evanglicos". 
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Para "evang白licos" e "de religio" este 白  um lugar sagrado, mas para os 

primeiros ele se caracteriza pela sua impureza, pelas for9as malignas, enquanto que 

para os 白  ltimos a terreira 白  um espa9o onde os orix白s se comunicam com os homens, 

um local de for9a, de poder (Douglas, 1977). De modo geral, externamente 6 a 

inscri頭o de um espa9o sagrado "de religi白o", ou de "batuque" como os vizinhos 

chamam, que se coloca como representativa do grupo ofuscando as divis6es internas 

Relato curioso foi o de Dona M.C., evang6lica, sobre o desejo do pastor de sua 

igreja de construir uma casa de ora96es na testada do terreno oposta a da casa de 

"Na9白o". Ela o desestimulou afirmando que o mesmo n白o era somente seu, e que com 

certeza os outros irm白os n白o concordariam em ceder um local para uma constru9白o 

desse tipo. De qualquer maneira; o que podemos depreender desse epis6dio 白  a 

importancia do territ6rio, do espa9o, na configura●o de significados, de elementos de 

identidade. O seu uso e a sua ocupa9白o6 resultado direto da negocia●o e luta de 

diversos segmentos sociais pela hegemonia e pelo controle das formas que possibilitam 

a sua apropria頭o material e ideol6gica ( Silva, 1996). 

No caso em questo, a religiosidade de origem africana se afirma, embora nao 

seja seguida por todo o grupo, e se imp6e - ao menos externamente - como elemento 

constituinte de uma identidade negra. Isso se deve, ao menos em parte, a grande 

distancia das igrejas evang6licas do bairro 

As ruas paralelas e transversais prximas da "Ch白cara" s白o usadas pelas 

crian9as da comunidade como se fossem parte de seus p白tios. Nas cal9adas e at白  

mesmo no asfalto elas brincam extremamente a vontade e muitas vezes de p6s 

descal9os. O Parque Municipal tamb6m 白  um espa9o frequentemente utilizado pelo 

grupo para levar os cachorros de estima9ao para tomar banho, andar de bicicleta, 
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correr e passar o tempo. A circula9白o deles por esses locais 6 uma marca que sinaliza 

um espa9o etnicamente diferenciado. Avist-los em maior ou menor n白mero pelas 

redondezas do bairro nos informa da nossa proximidade geogr白fica da sua comunidade 

de origem 

A constitui,o de um espa9o social especfico empreendido pela comunidade 

que se inscreve num a mbito territorial geogrfico e simb6lico nos remete a processos 

segregrativos, rela加es inter6tnicas e a uma forma organizacional balizada em 

parametros auto-organizativos de exclus白o/inclus白o fundados no parentesco, j白  que 

alguns se dizem n台o parentes dos pretensos herdeiros . A l6gica que permitiu que eles 

ocupassem o territ6rio6 a do parentesco por afinidade ou consanguinidade com essas 

pessoas nos mesmos moldes do processo observado por Josiane Abrunhosa da Silva 

(1996) na comunidade de Casca em Mostardas! RS . A categoria de "herdeiros", que6 

uma autodenomina弾o, nos remete ao pertencimento ao lugar, a aquilo que garante 

uma liga9白o de direito e de fato com as terras onde seus pais e eles pr6prios viveram 

grande parte de suas vidas 

Na "Ch白cara" todos tem alguma rela頭o de parentesco e se consideram 

parentes, mas nem todos sao considerados e se consideram "herdeiros". Essa 

denomina9白o e invocada apenas em rela9白o aos filhos e filhas de J.M.G.J. e R.B.J. n白o 

se estendendo aos seus netos e bisnetos ou aos filhos de J.M.G.J. fora do casamento. 

Para estes resta a categoria de "parente" que se refere a alguma rela9白o de 

consanguinidade ou afinidade que os liga aos "herdeiros"59. O padr白o de heran9a que 

59 No trabalho de Hartung (1996) junto ao grupo do Fortunato existe a descri鱗o de outras possibilidades de 
distin悼o interna em termos de parentesco entre os parentes de perto e os parentes de longe que corresponde a 
atitudes e comportamentos definidos. Ver tambem Barcellos et ai (2004) e Woortman (1995). 
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opera no grupo parece bastante pr6ximo da l6gica juridica na medida em que 

contempla tamb6m as mulheres. No entanto,6 importante observar que a esta 

defini頭o est白o associados outros valores j白  que est白o excluidos os irm白os por parte de 

pa~ 

Para Bandeira (1988), os bairros urbanos de alta concentra●o da popula「o de 

cor s白o consequ6ncia previsivel sobredeterminada no processo de integra9白o do negro 

a sociedade de classe. A margirializa9白o do negro em 白  reas da periferia urbana, ou em 

zonas de intersticios dos centros, viabilizaria a prtica de segmenta9ao racial sem que 

fosse necess白ria a sua explicita9白o publica e format. O estilo de vida comunit白rio 

desses grupos que se projeta espacialmente se colocaria como uma forma alternativa e 

adaptativa ao modelo de segrega9台o racial operante na sociedade brasileira. Para ela, 

as comunidades negras se organizariam nas cidades a partir de certas instancias da 

cultura, como a religi白o ou o lazer. No entanto como inexistiria uma articula9白o entre 

essas instncias e as demais das quais essas pessoas fazem parte (como trabalho e a 

pr白tica poltica) esses grupos teriam uma distintividade cultural, sem repercuss白o 

poltica no que diz respeito ao combate a opress含o que regula as rela96es raciais 

A esta situa9白o das comunidades negras urbanas ela contrap6e a forma9ao das 

comunidades negras em 白  reas rurais que ensejaria uma conviv白ncia racial total entre 

seus membros numa experincia de vida comunit白ria em todas as inst白ncias da vida 

sociaL 

No caso analisado nessa disserta弾o a comunidade n白o se distingue apenas 

pela existencia de uma organiza頭o social a nivel de religio (embora exista mais de 

uma) ou de lazer, mas por uma experi6ncia de vida comunit白ria na medida em que 

compartilham os recursos de moradia - territ6rio, 白  gua e luz - que n白o exclui a 
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conviv6ncia com outras pessoas no a mbito das rela加es de trabalho 

A conviv6ncia racial n白o 6 total, porm 6 intensa na medida em que os 

casamentos, o circulo de amizades e a religiosidade se processam no geral em meio 

aos seus pares 白  tnicos. Nao existe, ainda, uma organiza9ao politica do grupo a fim de 
I 

combater sua discrimina9白o e lutar pelos seus direitos no contexto local. Outrossim, o 

processo de engajamento e de conscientiza9白o de sua condi9ao encontra-se em 

est白gio inicial o que impede conclus6es mais consistentes nesse sentido, isto 白  , quanto 

a viabilidade de uma articula「o entre essas diversas esferas de rela96es sociais que 

repercuta no plano politico 

Para Jacques d'Adeski (2001) a identidade 6 tnica n含o implica numa total 

homogeneidade do grupo quanto a h白bitos e destino coletivo, nem tampouco que este 

constitua uma vis白o unanime sobre o futuro, mas sup6e um minimo consenso sobre os 

termos dos debates e dos conflitos que podem dividi-lo. O sentimento de pertencimento 

vivido em escala coletiva e baseado em contribui96es diversas que, ao se perpetuarem, 

n白o se excluem necessariamente uma das outras, podendo fixar-se de formas 

diferentes para cada grupo, na religio, no ideal de negritude, no tipo organizativo, ou 

ainda em no96es de dificil entendimento e sempre incertas como ra9a, cor de pele ou 

qualquer outro tra9o fisico visivel. 

No caso dos moradores da "Ch白cara", a identidade 6 tnica est白  relacionada com 

a identifica9白o enquanto negro - que 白  afirmada e atribuIda atrav白s do fen6tipo, da cor 

da pele, do cabelo, da descendencia de negros - e ao parentesco que conecta todas 

essas pessoas e possibilita a conviv白ncia comunitria sob um determinado territ6rio ao 

qual se sentem ligados. Afinal eles se definem assim: como negros da "Ch白cara" 
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Como coloca Barth (2001), a etnicidade 6 um dos padr6es de compartilhamento 

de caracteristicas culturais e pode representar apenas uma parte da heran9a cultural de 

uma determinada pessoa. As coletividades apresentam segmenta96es internas no que 

diz respeito tanto ao conhecimento quanto a um vasto campo organizado de vida social 

no qual esses grupos se deparam em diferentes pap6is e compartilham diferentes 

graus de comunalidade. Em outras palavras a cultura e distributiva, compartilhada por 

alguns e n白o por outros. As estruturas mais significativas da cultura est白o na forma 

como esta se distribui e nos padr6es de n白o-compartilhamento. Nesta linha de 

argumenta9白o busca-se desconstruir uma no9白o de cultura enquanto um conjunto 

complexo, uma totalidade coerente, est白vel, de contornos tangiveis, capaz de 

condicionar os comportamentos. Cada ser humano 6 dotado de uma s6rie de 

identidades, ou refer6ncias mais ou menos est白veis que ele ativa sucessiva ou 

simultaneamente de acordo com o contexto. A identidade define-se sempre a partir de 

rela96es e intera加es maltiplas. Soma-se a isso a idia de que o contato entre os 

grupos forja uma id6ia de homogeneidade dos mesmos apesar das diferen9as internas 

de v白rias ordens (Weber, 2002) 

Enfim, a comunidade da "Ch白cara" n白o deixa de s -la por que se difere em 

termos religiosos j白  que s白o outros os elementos que garantem o sentimento de 

pertencimento a coletividade dentre os quais podemos elencar: o parentesco, a forma 

de vida comunit白ria e a territorialidade. Nas rela96es vicinais as diferen9as internas s台o 

pouco conhecidas e outras caracteristicas s白o atribuIdas ao grupo conforme veremos a 

seguir. 
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FIGURA 6 - Gr白fico Geneal6gico dos descendentes de J.M.GJ. e R.B.J 
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102 



MCM MCM 

MGP MGP 

MGP AC 

CP 

MCM MCM 

~ MCM 

MCM 

MG 
P 

MC 
M 

MCM 

PM 

"Ch豆cara das 
Rosas" 

MCM 

IMGP 

MGP MGP 

~ 

MCM 

MGP 

1 Uc ~ 

AC 

N 
C 
N 

M 
C 
M 

FIGURA 8 - Croqui da regi白o circundante 白  "Ch白cara das Rosas" 
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FIGURA 9- Desenho no portal da casa de seu O. 
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CAPiTULO 4 

MANUTEN9AO E ATUALIZA9AO DAS FRONTEIRAS E TNICAS DO GRUPO 

Para aprofundarmos a discuss白o sobre a manutenro e atualiza9含o das 

fronteiras e tnicas do grupo nas suas rela96eS com outras coletividades tomaremos a 

contribui9ao de Max Weber (1991) no que se refere a s comunidades e tnicas. Segundo 

este autor, a comunidade e tnica seria uma das formas possIveis de criar-se um 

sentimento de comunidade. As rela中es comunitarias seriam rela中es sociais em que 

as atitudes nas a中es sociais repousariam no sentimento subjetivo dos participanteS de 

pertencerem (afetivamente ou tradicionalmente) ao mesmo grupo 

Ele atenta para o fato de que qualidades ou comportamentos comuns nao 

implicam necessariamente numa rela卿o comunitaria. Somente quando, em virtude 

desse sentimento, as pessoas come9am de alguma forma a orientar seu 

comportamento pelo das outras, nasce entre elas uma rela卿o social - que nao e 

apenas uma rela9白o entre cada indivduo e o meio circundante - e so na medida em 

que nela se manifesta o sentimento de pertencer ao mesmo grupo existe uma rela9ao 

comunitria 

A comunidade e tnica se basearia numa cren9a subjetiva na comunidade de 

origem alicer9ada em habitos e costumes (valorizados hist〇rica e socialmente) que 

facilitariam o processo de comunica●o e comuniza●o. Os sentimentos de 

pertencimentO a uma coletividade se manifestariam em situa96es relacionadas a 

alguma diferen9a existente em rela卿o aos "outros". Entretanto nao bastariam existir 

contrastes, eles teriam de ser conscientemente percebidos pelos agentes como tais 



para criar nos participantes um sentimento de comunidade e rela96es associativas cujo 

fundamento de existencia s白o de maneira consciente esses contrastes. 

A organiza頭o comunitria dos moradores da "Ch白cara", como e possivel 

perceber pela descri9ao da territorialidade e espacialidade do grupo no capitulo 

anterior, se estabelece exatamente por haver um entendimento de que h白  uma 

comunidade de origem que nesse caso 白  forjada por uma no9ao de descend6ncia e 

parentesco que 6 manejada pelos seus integrantes. O sentimento de pertencimento 

propicia a possibilidade de uma a●o comum, de uma a9白o poltica da comunidade em 

rela9白o 白  s terras de Gravatai e potencializa a sua execu9白o a nivel local 

Os moradores da "Ch白cara" uniram-se aos seus parentes que residem nas 白  reas 

desse municipio vizinho na forma9白o de uma associa9ao por entenderem-se parte de 

um grupo de descend6ncia ( ver Figura 12, gr白fico geneal6gico construido a partir 

dessa percep頭o da comunidade, no final do captulo) que os ligava ao escravo 

alforriado que teria adquirido aquela propriedade. No entanto, diverg6ncias entre as 

lideran9as da associa9白o colocaram em quest白o a inclusao dos parentes que n白o 

permaneceram no territ6rio na defini頭o de "remanescentes" forjada pelo pr6prio grupo 

na rela9ao com outros mediadores como o movimento negro e orgaos do governo 

federal. Entrava em jogo a questo dos projetos de sustentabilidade voltados a s 

"comunidades remanescentes de quilombo" e a inclus白o do grupo em programas 

assistenciais do governo federal 

Nesse momento, a no9ao de parentesco n白o foi forte o suficiente para garantir a 

continuidade da coatiza頭o de for9as com vistas a direitos territoriais. Isso poderia ser 

explicado pela irregularidade nas rela96es entre as duas parentelas que n白o contavam 

com nenhum outro mecanismo para renovar e refor9ar os la9os entre os grupos 
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Se compararmos a situa卿
o de Gravatal com a da Comunidade negra de Morro 

Alto, por exemplo, veremos que o "Ma9ambiqUe" expressao religiosa mantida por este 

ltimo permite momentos ritualizadoS de encontros entre os diversos segmentos que 

derivam dessa coletividade e que vivem, inclusive, em localidades diferentes. Os la9os 

de parentesco e a identidade tnica sao refor9ados e renovados atraves dos eventoS de 

congrega9ao e comunhao nos quais o "Ma9ambiqUe" se expressa60. Em Gravatal nao 

existe nenhuma atividade que reuna as parentelaS sistematiCamente e que construa e 

perpetue o sentimento de pertencimentO, de origem. A intensifica9ao dos contatos entre 

os grupos de parentes se deu em fun9ao da mobiliza卿
o para a organiza9ao poltica 

com vistas a direitos fundiarios. Como nos lembra Weber (1991) a comunhao e tnica e 

um sentimento de comunidade, uma vez que nao ha comunidade em si. Sendo portanto 

um elemento que facilitaria as rela96es comunitarias, isto e ,
e as rela96es pollticas 

No que se refere a situa卿
o local da comunidade da "Chacara", isto e ,e de 

manuten9ao da propriedade em que vivem, o sentimento de pertencimentO ao grupo e 

criado e refor9ado pelo convvio cotidiano, solidariedades prestadas e sociabilidade nas 

festas familiares. Sao diversos os momentos onde se recria a comunidade, apesar das 

diverg6ncias religiosas 

A propria tensao em rela卿o a parentela de Gravatal forjou uma unidade entre os 

moradores da "Chacara" no sentido de lutarem conjuntamente pela sua permanencia na 

demanda. Nesse sentido o conflito pode desempenhar uma fun9ao de integra9aO 

favorecendo a mudan9a social, dinamizando as organiza卯
es (Laburthe-TOIra e 

60 Barceflos, Daisy et ai. Comunidade Negra de Morro Alto: Historicidade, Identidade, Terntorialidade e 
Direitos Constitucionais. No prelo, publica をo prevista para janeiro de 2004. Ver tamb'm Leandro (2000), 
sobre Festa de Nossa Senhora da Concei声o em Rio Pardo que congrega negros de diversos municipios. 
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Warnier, 1997) 

De acordo com Fredrik Barth (1969), a comunidade e tnica e bem mais potencial 

do que real, afirmando-Se muito mais nas fronteiras simbolicamente tra9adas entre 

"nos" e "eles" do que por elementos que possam estar presentes tais como lIngua 

religiao, costumes, etc. Os grupos e tnicos sao tomados como categorias de atribui
卿o e 

identifica9ao que baliza as intera9oes entre as pessoas, como forma de organlza9ao 

social onde podem ser colocados conteudos de formas e dimensoes varias ainda que 

sinais ou signos diacrIticOS ou valores morais sejam mais frequentes. A continuidade do 

grupo tnico depende da manuten9ao das fronteiras sociais. Essas fronteiras sao 

permaflentemente construldas e reconstruIdas nos diversos momentos de intera9ao 

com os outros. Para que seja possvel a identifica9ao e tnica e preciso que os indivduos 

dos grupose tnicos distintos compartilhem de alguns criterios de avalia9ao e julgamento 

comuns para atribuir e identificar ao outro, bem como de limites de compreensao mutua 

que justifiquem o reconhecimento da alteridade. A identidade e tnica pode ser colocada 

no mesmo nlvel da questao de genero e de classe. Ela exerce um constrangimento 

sobre o beneficiario em todas as suas atividades. N含o se pode fugir dela 

Nos contextos polietniCOS, existem setores de articula9ao e de restri9白oa s 

rela9oes interetniCaS. Nos setores de articula9ao existe a possibilidade de 

compartilhamento de codigos culturais entre os diferentes grupos e tnicos. Isso nao 

significa a dilui9ao da identidade e tnica, pois existem setores de restri卿
o onde valores 

culturais do grupo sao preservados do contato e da mudan9a por serem considerados 

significativos para aquela coletividade. A persistencia dos grupos e tnicos pressupOe o 

contato e o intercambio entre estes para que seja possvel estabelecer sinais diacriticoS 

a partir dos quais certos campos de rela96es sociais ser白o regulados 
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Para Keyes (1976), a estrutura9ao das rela9〇es inter e intragrupOS compreende 

tres formas fundamentais de trocas conforme a defini9ao de Levl-
lStraUSs a troca de 

mulheres, organizada de acordo com as prescrioes matrimoniais intergrupaiS, a troca 

de bens e de servi9os estruturando as transa9oes entre os grupos , e por fim as trocas 

de mensagens que delimitam as situa9oes culturalmeflte significativas de cornuniCa9ao 

Se tomarmos o setor religioso da comunidade como de articula9白o com outros 

grupos com os quais interage devemos considera-
alo sob duas perspectivas: a do 

segmento "evang白lico" e a daquele "de religio" 

Entre os "evangelicos" nao existe a predominancia de uma igreja ( alguns s
白o 

Adventistas, outros Testemunhas de Jeova,
a ou da Universal do Reino de Deus) 

A conversao religiosa entre os mais velhos ocorreu por motivos de ordem pessoal 

atraves de redes de amizade formadas tambem por grupos de cor. A reclama9ao mais 

frequente entre eles e de que a religiao ( ou melhor a divergencia religiosa) dificulta 

uma unio , uma unidade na a頭o do grupo em rela・o aos seus direitos sobre a 

propriedade em que vivem e sobre asa reas de terras em Gravatai. Os "de religiao" sao 

classificados pelos seus parentes "evangelicos" como ignorantes em oposi9ao a estes 

u ltimos que se apresentam como sendo mais esclarecidos, mais dispostOS ao dialogo 

A contrapoSi9aO entre uma tradi卿o de transmissao oral dos conhecimentos - onde a 

palavra dita tem mais valor do que a palavra escrita porque somente a primetra sena 

veculo do axe ( Silva, 1995) - e uma escrita - que ve somente na correta interpreta
卿o 

das palavras das escrituras a possibilidade de se aproximar de Deus - fica evidente 

A familiaridade com a palavra escrita, e com a sua interpretaro facilitaria a inseraO no 

mundo dos direitos 
I 
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Os companheiros de ora9ao ou prega9ao dos "evangelicos" da comunidade sao 

negros da mesma condi卿o social, o que pode corroborar as sugestoes de Burdick 

(2001) quando este diz que, longe do que o senso comum presente no movimento 

negro indica, os negros evangelicOS nao sao necessariamente alienados de sua 

identidade e tnica/racial. A demoniza9ao dos cultos afro-brasileirOs nao implicaria na 

inviabilidade da configura卿
o de uma identidade negra baseada em outros elementos 

O autor aponta para caracterlsticas das religi6es pentecostaiS que contribuiriam para a 

constitui9ao de uma identidade negra de sentimento difuso, fragmentado: a habilidade 

que estas tem em criar autoーestima nas pessoas e de desenvolver nos seus fieis negros 

uma maior sensibilidade para as situa加es de racismo em virtude das congregacoes 

pentecostais promoverem ambientes de igualdade 

Outrossim, essa identidade e tnica "n白o-politizada" estaria servindo de base para 

a constru,o de uma identidade politizada que tem nas associa9oes evangelicas com 

enfoque nas quest6es especficas dos afro-braSileiroS sua materializa9白o 

Nos discursos dos "evangelicos" do grupo pode-se perceber que existe uma 

e nfase na valoriza9白
o do negro enquanto pessoa e um sentimento mais crItico em 

rela9ao a forma como a comunidade e vista e tratada se comparados aos seus 

parentes "de religiao". Embora saibamos da heterogeneidade dos fieis das igrejas 

pentecostais em termos e tnicos, observamos que os "irmaos" de ora9ao e leitura da 

bIblia mais proximos tamb白m s白o negros da mesma condi9白o social. Em outras 

palavras, ainda que possa haver momentos de intera9ao com outros grupos e tnicos nas 

igrejas, o cotidiano da religiao se da com seus pares, dentro de seu grupo de cor 

No entanto, a condi卿o de "evangelico" dessa ou de outra igreja e partilhada 

independente da condi9白o 白  tnica 
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Na "religi白o" os negros esto em intera9白o constante com os brancos, sendo 

que no culto em fun9白o de sua condi9白o financeira mais favor白vel estes ltimos s白o 

preferidos em detrimentos dos filhos de santos pobres61. Tal situa,o provoca 

descontentamentos e desaven9as entre os filhos de santos negros desfavorecidos 

economicamente e a m白e de santo ocasionando n白o raro deser96es, conforme 

podemos observar no relato de Nm, neta de J.M.G.J. e R.B.J., 53 anos, convertida 白  
Testemunha de Jeov白  

"- Eu fiquei vinte anos da minha vida na Linha Cruzada e me 
desgostei com as intrigas e mesquinharias. A mde~de~san加  
pre厄re aqueles que旭m dinheiro e que podem arcar com加das as 
despesas. Ela pede as coisas pra ti para fazer um trabalho. S6 que 
ndo 6 para ti. E pra outro de quem ela戸 cobro o trabalho. Pra ti 
no tem trabalho, s6 obriga頭o. Ai se acontece a勺o de bom ela diz 
ー Viu, eu n白o旭 falei?" 

Como ja foi destacado por Jurema Brites(1 994), ainda que os filhos de santo 

enquanto irmaos de religiao estabele9am la9os de solidariedade e que a reciprocidade 

seja altamente valorizada existe entre as pessoas um sentimento generalizado de 

desconfiana. A "terreira"e um espa9o de inumeros conflitos interpeSsOaiS. As pessoas 

estao sempre envolvidas em alguma disputa. Muitas vezes a aten卿
o da mae de santo 

ealvo de briga entre os irmaos. Se pensarmos sob o prisma do mercado das religioes 

no Brasil veremos que os cultos afro-braSileiros em geral tem valorizado um tipo de fiel 

que nao e o tradicional. Trata-se daquele adepto que tem condi9oes de arcar com as 

despesas para alimentar os Orixas e possibilitar a manuten卿o e prestIgio da casa 

61 
Fato ja documentado por Oro( 1996) em relaao aos cultos afro-braSileiros no 

KS 
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Esses fieis sao recrutados das mais diversas classes, mas principalmente das 

abastadas a fim de dar uma certa legitimidade aos cultos 

A intera9ao dos moradores da "Chacara" que sao "de religiao" com os brancos 

na casa de "Na9ao" implica num compartilhamento de codigos culturais relativos a 

cosmologia do culto, mas esse contato parece fomentar um conflito que se reveste de 

outros elementos tais como a condi頭o econ6mica e a aten9白o da mae de santo 

An Oro (1996 ) percebe que no Rio Grande do Sul prevalece a importancia da 

presen9a de brancos enquanto detentores de capital economico e de negros enquanto 

detentores de capital simbolico nos terreiros. Entretanto, o preconceito racial tende a 

ser mantido nesses locais quando nao ha uma consciencia da origem africana dessa 

religiao por parte dos brancos, assim como quando estes sao de camadas altas da 

sociedade. Nos terreiros frequentados pelas classes populares nota-se a constru9白o de 

uma identidade social comum entre brancos e negros62 

Outro fator interessante no que diz respeito a religiosidade do grupo e que tanto 

"evangelicos" como "de religiao" acreditam no poder do feiti9o, da magia das religioes 

afro-brasileiras e compartilham essa cren9a com os outros grupos e tnicos com os quais 

interagem63 ainda que as implica9oes disso sejam diversas como buscamos demonstrar 

no capItulo anterior ao descrevermos a resistencia dos "evangelicos" em andar prOximo 

a casa de Na,o. 

No que concerne ao parentesco, ao estabelecimento de uni6es e casamentos 

enquanto setor de restri9ao, observamos que existe uma seletividade por parte dos 

難鞭燕鷲鱗燕難難難 casa que tem densultar a me delias). 
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integrantes do grupo pertencenteS as duas primeiras das quatro gera9oes que se 

sucedem em recrutar seus companheiros e companheiras em grupos de sociabilidade 

relacionados a parentela, quando n白o dentro dela mesma 

Segundo os relatos dos moradores da "Chacara" o convvioe um dos fatores 

fundamentais na constitui卿o dos casais. M.T.G teria conhecido seu esposo G. em 

virtude das frequentes idas ao local para visitar a tia materna G.G. casada com J., irmao 

deG. 

O casamento de J.C.L., filho de M.T.G., com L, filha de G.G. e J., se justifica 

pelos mesmos motivos. Em virtude do casamento da mae, J.C.L. passa a residir na 

Chacara" e a conviver mais intensamente com I. com  quem decide se unir 

M.C. casou-se com A.S., um vizinho negro que residia na mesma rua da 

comunidade. O filho deles A, uniu-se com uma prima em segundo grau da linha 

materna pertencente a uma parte da parentela que vive num bairro proximo a base 

aerea de Canoas. Essa alian9a foi justificada pelo fato do rapaz ter ido trabalhar com o 

pai da mo9a e residir em sua casa por um longo perIodo 

Nm. filha de M.A., esta casada pela segunda vez. Seu marido A. B. e neto por 

parte de pai do escravo alforriado de Gravatal do qual elae bisneta por parte de mae 

(vide em anexo Figura 12 no final do capitulo) 

A justificativa dessas escolhas embora recaia sobre a categoria de "convivio 

que nos remete a uma sociabilidade que ocorre com outros grupos negros ligados a 

parentela pode estar apontando para uma segrega9ao racial que se projeta na 

constitui9ao desses casais. Jardim (2000), em seu estudo sobre os mecanismos sociais 

de produ9ao da etnicidade entre palestinOs no Chul,
l demonstra como as redes 

familiares sao importantes na constru9ao de um sentimento de origem comum. Nelas,
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entre amigos e vizinhos e que se recrutam os parceirOS a partir da aperacionaliZa9ao de 

crit白rios de identifica●o6 tnicos 

Outrossim, a terceira gera9ao come9a a estabelecer namoros e tentativas de 

uniao com pessoas identificadas como brancas 4.4 Nao existe um numero expressivo de 

casamentos, apenas uma durante todo o perIodo de pesquisa, mas as falas dos mais 

antigos demonstram que estes nao sao considerados confiaveis, duradouros 

一一一 AAI、  ーハ～ロrにつv口  nnmloo em sua sala, quando adentrou um casal de 

adolescentes. Um rapaz negro que ela me apresentou como seu neto e sua namorada 

branca. Ela me fez o seguinte comefltariO 

‘ ーEssa ai 伯 querendo entrar pra famlia, mas ndo sei ndo. Tem que querer 

muito. Vamos verse vaI d." 

O que se coloca em questo e a capacidade destes companheiros e 

companheiras brancos em suportar o estigma que recalra sobre eles quando de sua 

inclusao no grupo atrav白s do casamento 

C.. trinta anos, uma vizinha branca de mesma condi9ao social que os moradores 

da "Ch 
acara", me relatou que os mais novos, principalmente os rapazes, nao querem 

namorar com meninas negras, preferindo as brancas e que isso era motivo de 

preocupa9ao para ela que tinha uma filha adolescente que fora "praticamente" criada 

com eles. A restri卿o no setor das casamentos n台oe ,e ao meu ver, empreendida pelos 

negros da "Chacara" de forma deliberada, mas e resultado da oposi9ao que outros 

64 	Isso 6 mais evidente em rela o aos adolescentes do sexo masculino pertencentes え  comunidade que 
namoram meninas que se consideram e so consideradas brancas. 

Dona M.C., conversava comigo 
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grupos, em especial o branco, fazema s unioes com pessoas de cor 

Partimos do entendimento de que a identidade social se constri a partir das 

atualiza9oes do processo de identifica9ao - o que a situa numa dimensao historica - e 

envolve a no9ao de grupo, particularmente a de grupo social. A identidade social nao se 

descarta da identidade pessoal, porque esta e em alguma medida um reflexo daquela 

O conceito de identidade pessoal e social possui um conteudo explicitamente reflexwO 

ou comunicativo, uma vez que supoe rela卯
es sociais bem como um codigo de 

categorias destinado a orientar o desenvolvimento destas rela加es 

No a mbito das rela中es interetnicaS, Cardoso de Oliveira (1976) assinala que 

este codigo tende a se exprimir como um sistema de oposi9〇
es ou contrastes, o que lhe 

possibilitou a elabora卿
o da no9ao de identidade contrastiva como subjacente a 

identidade 6 tnica 

I負 iden抗ねde contrastiva parece se constituir na ess6ncia da 

？望鷲g鷲讐ら豊漂竺で空型 esta讐define, implica 
碧讐讐野巳9讐曳diant留唄outros.」ー （ ) E uma identidade 
que surge por opos頭o. Ela ndo se afirma isoladamente. No 
caso de identidade6 tnica ela se afirma 'negando' a outra 
identidade, 'etnocentricamente' por ela visuallzada" 
(Cardoso de Oliveira, 1976:5/6) 

Nesse sentido, o carter contrastivo impllcito na identidade e tnica na medida em 

que "nega a outra identidade" nos remete a uma concep9ao "nativa" de si - individual 

circunscrita por valores e atributos devidamente articulados -coletivarnente - tendentes 

a reconstruir no plano do imaginario, portanto ideologicamente, a experiencia vivida do 

contato inter白tnicO 
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Buscamos compreender a configura●
o da identidade negra da comunidade da 

"Chacara" a partir da identifica9白o dos criterios de inclus白o e de exclus白o do grupo que 

define quem somos "nos" e quem sao os "outros" ao mesmo tempo em que delineiam 

as fronteiras onde se dao as rela96es entre a comunidade e os demais. Tais elementos 

que poderamos chamar de "tra9os culturais diferenciadores", ou "sinais diacriticOS", se 

formam no curso de uma historia comum que a memoria coletiva do grupo encarrega-Se 

de transmitir d&'modo seletivo e de interpretar, transformando determinados fatos e 
一一：一I65 

determinados personagens lendarios, por meio de um trabalho do imaginaflO socld' 

em simbolos significativos da identidade e tnica. Compartilhamos da opinio de Oliveira 

(1976) quando este afirma que 

tanto a cognio 6 tnica '.)quanto o comportamento 
inte厄tnico(...,sさo orientados para valores que freqoentemente 
escapam do horizonte perceptvo dos agentes. Tais valores 
estariam contidos em ideologias , estas sim passveis de 
investiga頭o cientfica." (1976: 99) 

Essa ideologia pode ser captada ao nos debru9armos sobre a atividade 

discursiva dos agentes envolvidos nos processos de intera9白o, Por esse motivo 

buscamos falar com os vizinhos sobre suas percep加es acerca da comunidade, bem 

como focalizar os momentos em que integrantes do grupo procuraram externalizar 

verbalmente uma no9白o de sua identidade coletiva 

Durante a pesquisa, chamou aten9白o o contraste existente entre os moradores 

do "Chacara" e os outros vizinhos do bairro. Enquanto os primeiros s白o negros, pobres 

possuem poucos anos de estudo, trabalham sem carteira assinada, vivem de forma 

"Imaginario social enquanto conjunto de representa6es coletivas, vide Oliveira (1976) 
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comunitaria atraves de redes de ajuda mutua; os ltimos sao brancos, camadas 

medias, universitarios, profissionais liberais e vivem protegidos em suas residencias 

Essa vizinhan9a acredita que o "Planeta"e um local muito perigoso, habitado por 

ladr〇es e vagabundos que estariam morando ilegalmente naquela a rea. Houve relatos 

dos moradores da "Chacara" de que era fato comum os vizinhos chamarem a polcia 

por causa do barulho dos tambores na casa de Na卿o que existe no terreno 

Isso cessou somente ap〇s se tomar conhecimento de que a mesma tinha licen9a em 

uma confedera9白o para funcionar 

O " Planeta" ao ser definido pelos vizinhos a partir dessas caracterIsticas se 

configura naquilo que Robert Ezra Park (1979) denominou como regioes morais ao se 

referir a zonas de prostitui頭o nos centros urbanos, mas que depois se aplicou aos 

bairros ou regioes etnicamerite diferenciadaS ocupadas por imigrantes nas cidades dos 

EUA. Morar naquele lugar implica numa pre-no9o da conduta de quem l habita 

constituindo-se enquanto um smbolo de estigma (Goffrrian, 1999) 

Acredito ser importante exemplificar, a partir de trechos das entrevistas com os 

vizinhos da "Chacara", como este lugar se configura numa regi白o moral para o qual s白o 

dirigidas as acusa9oes de desvio de comportamento e quais sao as categorias 

acionadas pelos outros para definir o grupo 

Como no estudo de Velho (1979) em dois predios de Copacabafla, as pessoas 

nao especificam quem s白o os indivIduos desviantes na comunidade, limitando-se a 

rotular a sua popula9白o em geral 

O trecho da entrevista que transcrevo a seguir e de uma vizinha que e jovem 

tem vinte e dois anos, branca, loira, de olhos claros, residente ha vinte anos no bairro 
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Estudante universitaria, filha de arquitetos, solteira, vive com os pais e uma irm白  num 

sobrado nas proximidades da "Ch白cara" 

P‘ ー E nesse perodo加 tinha mais contaわ assim,em re/a戸o ao 
"Planeta"? J existia?De que tamanho era? Era maior? Era 
menor? 

E:- Eu acho que era sempre do mesmo tamanho, mas eu acho 
assim que aumento por que tipo as crianGas vo crescendo, vo 
tendo famlia ali. Eu estudei ali num outro colgio que at a勺uns 
deles estudam assim. O colgio que tem ali na esquina tem 
bastante deles que estudam ali. No se se tu estiveste.E如o 
eles nunca..6que o meu pai 6 da brigada 加mb6m. A gente nunca 
teve problemas em rela頭o a eles por que eles sempre 
respeitaram,mas 旭m bastan旭 gente ali. Eu nem sei quantas 
fam llias." 

P．ー E加 tnha 后后do que eles tnham o uso capio da旭rra? 

E．ー Eu acho que eles conseguiram. （ノma ye乙 n奇o sei,um tempo 
atrs o pai comentou que eles estavam querendo. Todo mundo 
pe智unta assim: - Ah, onde 6 que 加 moraつー Ah,6 ali perto do 
"Planeta"? No 6 um bom p厄-requisito para uma casa, mas ele 
falou, mas ele agora t fazendo um condomnio bem grande ali do 
lado, do lado de c. 

P~E como 6 que o 伯u pai ficou sabendo do uso capio 加 ndo 
sabe dizer? 

E~E o meu pai,como ele 6 arquiteto, ele tem acesso a a勺umas 
coisas da prefeitura. De repente foi por isso. N奇o sei.(,,JQue eu 
sabia6 que ndo era deles,que eles tinham se instalado a14 que 
estavam tentando fazer, mas nunca soube que era de a勺u6m que 
sei l quis divdir o terreno. A厄  por que sempre foi meio 
valorizado assim, ainda mais esse 旭rreno grande que eles 旭m, 
vai at o outro lado 后．  

Algumas quest6es chamam a aten9白o na fala dessa moradora do bairro 

A primeira e a de que ela atribui um bom relacionamento o pessoal do "Planeta" Por seu 
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pai ser da brigada militar, acionando a ideia de que isso imporia respeito e intimidaria as 

atitudes dos seus habitantes em rela9ao a sua famIlia. A outrae o poder que ela atnDui 

a comunidade em desvalorizar o bairro e consequentemente as residencias que se 

localizam nas proximidades. Existe um conhecimento tacito sobre a rela9ao que os 

integrantes do "Planeta" detem com a terra. Em outras palavras, pessoas pobres que 

vivem como eles nao poderiam ter adquirido unia propriedade daquelas dimensoes 

tratando-se de uma antiga invas台o que teria se consolidado pelo uso capiao 

O dialogo transcrito abaixo realizou-se com um vizinho branco , que tem 

cinquenta e dois anos, mora ha apenas quatro no local em virtude de seu segundo 

casamento com uma mulher que ja residia ha sete anos no bairro. Ele esta no momento 

desempregado, sua esposa e representante comercial e os dois tem uma filha de 

quatro anos. 

F': - Nesse perodo que o senhor mora aqui, o senhor j teve 
a勺um contato, o senhor戸 ouviu falar sobre o "Planeta"? 

E: - A gente ouve comentrIos do pessoal aqui tudo, que 6 um 
pessoal de baixa renda, ouve uma s6rie de coisas, mas contanto 
com eles assim n言o tenho . Um ou outro passa aqui e 
cumprimenta,a gente cumprmenta. 

P’ ー E quais so os comen伯rios que o senhor ouve falar? 

R - Os comentrios que a gente ouve falar 6 que ndo s言o nada 
bons, n6? Existe drogas 鈍  existe muita coisa. Claro, n言o posso 
te dizer, n6? Mas os comentrios sdo esses. 

F': - E esses comentrios sdo dos vizinhos, da viznhan9a? 

E: - , em geral. O pessoal comenta. At o prprio pessoal que 
ndo mora aqui ouve fala. 

P: - O senhor n奇o saberia me indicar outro viznho que vive aqui 
h白  mais tempo, que poderia me dar nforma戸es assim . . . . Por que 
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fora esse pessoal do "Planeta" o senhor ndo tem conhecmento d 
outras popula戸es negras aqui （カ bairro? 

E了ー Nao. 

R~A que旭m mais visめ1/idade 6 aquela 助？  

E~E. Aquele centro ali que tem. Eles s奇o muito an勾os, segundo 
me falaram eles esto af h白  mais de trrita anos.Na realidade os 
antepassados deles que chegaram ai eles foram ficando, foram 
ficando e esto al a伯ento. 

P：ー E?A伯me comentaram que achavam que era de uso Ca pio. 

E‘ ー Eu tamb6m 戸 ouvi falar a respeito disso a. Tem uns 
comen拍Iプos que a gen旭ouve. 

Nessa entrevista destacam-se dois elementos identificadores dos moradores do 

Planeta", imputados tanto pelos vizinhos quanto por outros moradores da cidade: o 

comportamento desviante e as rela9oes de parentesco que seus integrantes possuem 

Evidentemente que a atribui卿
O e sempre feita pelos outros vizinhos, pelas pessoas em 

aeral, uma vez que existe um preconceito de ter preconceito (FernandeS 1965) 

Por indica,o de um dos vizinhos entrevistados me dirigi a uma casa para taiar 

com o seu proprietario residente ha onze anos no local, um corretor imobiliario 

aoosentado, que retomou os estudos universitarios recentemente. Ele disse que nao 

seria um bom informante tendo em vista os poucos anos que estava no bairro 

Eu desliguei o gravador e continuamos a falar sobre a sua volta aos estudos 

Nesse ponto do dialogo ele falou que estudava a noite e que quando retomava 

ainda podia ouvir o barulho dos tambores (referindo-se a casa de "Na9ao") como se 

fosse dentro da sua casa. perguntei-lhe se isso o incomodava ja que deveria chegar 

mu!to cansad〇  da aula querendo dormIr a〇 que me respondeu q ue nao se importava
muito cansado da aula, querendo dormir, ao que me respondeu q 	- 	122 



mais por que o seu ouvido estava acostumado, e afinal de contas era estrategico que 

eles - os moradores do "Planeta" - vivessem ali. Mas por qu6? ー  retruquei. Ao que o 

vizinho me disse que era de conhecimento publico que havia um grupo de ladr6es que 

viviam l dentro e que por isso as casas ao redor estariam seguras. Afinal de contas 

ladrao vai roubar longe para n白o ser pego e n白o deixa outros ladr6es invadirem a sua 

area. Essa seguran9a que a permanencia da comunidade oferecia mantinha-se 

tambem pela sistematica doa96es de roupas, moveis e alimentos que os vizinhos de 

camadas medias faziam a eles. Ele confirmou a boa rela9白o entre o grupo e a 

vizinhan9a, mas comentou que devido a muitas brigas e desentendimentos os 

moradores da casa ao lado do "Planeta" tinham decidido deixar o bairro. Falou tambem 

sobre o fato das meninas da comunidade engravidarem muito cedo e logo arranjarem 

marido o que contribuia para o aumento da popula「o e da sua pobreza 

Ficou explcita a sua mudan9a de disposi9白o de falar sobre a comunidade em 

virtude do gravador ter sido desligado, e que ele se identificou comigo devido ao fato de 

sermos ambos universitarios na maneira como opinou sobre eles. Mais uma vez recaia 

sobre a comunidade a acusa9白o de um conduta desviante, marginal mas que e 

relativizada em fun9白o do convvio com o grupo que se estabelece atraves de um 

sistema de trocas. Os vizinhos doam roupas, alimentos, moveis e recebem em troca a 

garantia que nao ser白o "incomodados" pela comunidade e nem por outros grupos como 

eles. 

Outra moradora do local, negra, sexagen白ria, que reside desde 1966 em uma 

casa de madeira alugada fala sobre os moradores da "Chacara" 
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"E：ー助 do "Plane斌eles podem ter os defeitos deles, mas a mim 
sempre respeitaram, sempre cumprimentaram. As vezes vem um 
bebado, quando eu trabamava de noi旭． Eu trabalhava de noite na 
(). Eles passavam b6bado e diziam~Se a senhora precisa de 
a勺uma coisa6 s6 grita. Vou grIta pra b6bado? Mas nunca, nunca 
assim 

P．ー Eles moram ali h白  bastante tempo,n6? 

E: -Quando eu vim pra c eles戸moravam ali. Sdo donos daquilo 
ali. E uma vila que comeGa,6 de ponta a ponta‘ フ Ali6 uma vila 
s6 de pretos. Se cai um branco ali no meio ー  risadas ー  
encontrado 勾eiro. 

Num primeiro momento, me pareceu estranha a opiniao desta vizinha, ja que a 

mesma proclamava-Se como uma das antigas moradoras negras do bairro. Acreditava 

que esta se identificaria com o grupo em termos e tnicos/raciais e de classe, estilo de 

vida, tendo em vista que ao visitar a sua casa percebi muitas semelhan9as em rela
卿O 

a esses aspectos. O tipo de material usado na sua residencia e noutra que ficava nos 

fundos do terreno onde vivia uma filha sua com seus onze netos era de madeira 

As casas eram pequenas, contando com tres pe9as. O status socio~ecOflomic0 tambem 

era semelhante ao dos moradores da "Chacara" ja que a entrevistada se identificava 

enquanto uma pessoa pobre que sobrevivia de aposentadoria. Contudo sua fala 

demonstra que ela se sente diferente deles. Enquanto esta volta do servi9o eles bebem 

ate ficarem embriagados. Ela e "preta" como os moradores da "Chacara", mas em 

oposi卿o a eles e trabalhadora66. Os integrantes da comunidade sao, sob essa o tica 

"Ver Fry 
(1996) no que se refere s distingoes estruturais que refletem insergoes diferenciadas dos negros no 

conjunto da sociedade. 
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duplamente excluldos e estigmatizados. No entanto, ao contrario dos demais, ela os 

define enquanto donos da terra 

A sele9ao do segmento da entrevista transcrita abaixo tem a inten卿o de mostrar 

uma opiniao singular em rela9ao as demais. Esse vizinho, na casa de seus cinquenta 

anos, e advogado, mora ha mais de doze anos no local e descende de palestinoS 

P- O senhor vinha dizendo que o que o senhor sabia do 
"Planeta" 

驚麟欝嚢響  

pra c h白  mais de cem anos. TranqUllameflre 

姦轟器認言器Jue essa regio era uma antiga 勿zenda 

鷲藻鷲麟鷲駿  

subsistncia. 

P: - Por que essa regio aquI era bem agrcola, agora que ela est 

bastante u巾ana e，・・ 

鱗蕪難熱鷲鷺愚競  

hoje. 

為麗農窮需轟器 cae ote tem貰os vizinhos 勿后yam 
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E: - Ndo. Os mais antigos a sdo eles. Sdo eles. Isso a vem de v, 
pra bisav,pra v. Agora eu旭 afirmar que isso aqui veio direto 
de uma 

P: - No, mas s6 assim por que as pessoas maIs antigas dizem 
que isso estava h白  bastante tempo a! 

E~Eles esto h白  bastante tempo E comprovado isso, mas 
historcamente, se 加 for analisa, voc vai ver que uma 
comunidade que est aI quase h白, vamos supor, cem anos, ・ a 
liberta頭o dos negros foi quando? 

P:- 1888. 

E~Ento, a勺um neto dos escravos, a勺Um filho de escravo, 
algum escravo mesmo deu inIcio a isso aqui. E bem 6 bvio, n6? 

P- O senhor conhece as pessoas dali? 

E: - ConheGo lgico, sou amigo deles, me dou bem com eles. Tem 
gen旭 que ndo se mescla. No desce da sua camada social de 
classe m6dia, que pensa que 6 classe m6dia alta, mas aqui 
diferente.Todo mundo se relaciona bem. Muita gen旭 convive 
com eles e convive bem. 

P:- O senhor sabe por que chamam de'' Planeta dos Macacos"? 

E: - Daquele filme.... 

P- Que deu na televis白o? 

F ~E 6bvIo qUe e isso, mas eles tem um sen里曳貿聖
品命品蒜苔品m os‘扇hos tudo. Eles cony竺豊bem鳶当胃慧
論論 5品ー  O pessoal gosta deles 聾9翌ミ二黒貿ピ tIc1L' 

蕪茄esmo. E raro, n6? A maora gosta deles. se aa yen I 

P. - At por que eles esto hd bastante tempo ai 

Este foi o u nico relato que coletei que identifica a comunidade da "Chacara 

enquanto proveniente de uma ocupa9ao de escravos ou descendentes de cativos, e 

que percebe a sua atual configura9ao como fruto de um processo onde os negros 
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libertos buscaram se adaptar a nova condi9ao se reunindo e produzindo sob um mesmo 

territorio ao longo dos anos. O que pode dar sentido a essa visao tao discrepante das 

demais e a condi卿
o do entrevistado. Ele, como ja foi dito, descende de palestinoS 

A comunidade palestina em Canoas e significativa e ocupa um nicho economico 

importante a frente das lojas de vestuario, cama, mesa e banho do centro da cidade 

No entanto, existem similaridades entre a situa9包o desse grupo e a dos negros no 

municlpio: a questao da invisibilidade historica, a estereotipiZa卿
o e a ajuda entre 

parentes - a solidariedade e tnica - como fator que permite a manuten卿o e a 

reprodu9ao do grupo. Nao cabe aqui fazer uma analise da situa9ao dos descendentes 

de palestinoS em Canoas, mas acredito que existam condicionantes que possibilitem 

uma percep9ao diferenCiada 

Por outro lado e interessante observar quem seriam as pessoas que nao se 

relacionariam com o grupo nas declara9〇
es do entrevistado: os indivduos de classe 

media que pensam que sao classe media alta, que nao gostam deles, istoe ,
e que nao 

gostam de negros 

No geral, ao mesmo tempo que os vizinhos reconhecem a antiguidade da 

ocupa9ao da "Chacara", eles concebem o "Planeta" como algo que esta a parte das 

rela9oes sociais do bairro, um estilo de vida outsider em rela卿o a eles que se 

consideram de classe media. Embora a sua vinda para o bairro seja recente, os 

vizinhos de camadas medias se consideram os estabelecidos e julgam a conduta dos 

moradores da "Chacara" como desviante e degradante da imagem da regiaO 

Ha uma inversao do status que nao se justifica pela antiguidade da ocupa9ao, mas pela 

representatividade do grupo de vizinhos de camadas medias em rela9ao a uma minoria 

negra e pobre ( Elias, 2000) 127 



A percep9ao dos vizinhos em rela9ao ao "Planeta" e seus moradores aponta 

para o entendimento do grupo negro enquanto uma configura卿o social, um lugar que 

pode" em contextos especficos" ser ocupado mesmo por nao negros. As coordenadas 

para fixar -o negro como lugar seriam : o fenotipo (crioulo), a condi卿o social (pobre) 

o patrimonio cultural (popular), a origem historica (ascendencia africana) e identidade 

(autodefini9ao e defini9白o pelo outro) (Ramos, 1957) 

Pode-se perceber uma tens白o nas falas dos vizinhos sobre a comunidade. Dizer 

que as rela96es s白o tensas n白o significa dizer que exista um confronto permanente 

Trata-se de um conflito latente, potencial, que pode em determinadas circunstancias 

levar a deflagra,o de um conflito efetivo 

E preciso falar tambem sobre o outro lado da moeda, istoe ,e a forma como os 

moradores da "Chacara" se definem e percebem as outras pessoas com as quais 

interagem. 

A identifica頭o e tnica esta presente reiteradamente no cotidiano dos moradores 

da" Ch acara", nas conversas, nas piadas e brincadeiras67. A denomina9白o externa do 

local como "Planeta" evidencia a forma como estee visto pelos demais e como a 

quest白o e tnica torna-se relevante para o mapeamento das posi96es sociais e para a 

constru9ao das rela9oes entre as pessoas do grupo e o restante da sociedade. A cor foi 

sempre constante nas conversas informais, nas brincadeiras, nas referencias a minha 

pessoa, nos xingamentOs entre eles. A questao e tnica esta sempre em pauta quando 

se trata de interagir com outras pessoas. Podemos perceber isso no relato de Cl 

dezessete anos, bisneta de J.M.G.J. e R.B.J 

67 Concebemos a identifica戸oe tnica em termos de adscri9云o, istoe ,e negro que se considera e e considerado 

pelos outros corno tal. 128 



“ ー Quando 加  vai numa festa que tem negro e tem branco 加 tem 
que 『bem arrumada. Se加  n奇o tive de cabelo tranGado, de unha 
pintada, de roupa bem arrumada pode volta pra casa por que6 
certo que加 vai se maltratada" 

Existe um conhecimento pr白vio das condi加es para ser aceito por outros e com o 

que isto est白  relacionado: os estere6tipos dirigidos ao negro; e dos quais se deve fugir 

para evitar o preconceito, a discrimina9ao. Esses estere6tipos sao tamb白m 

incorporados pelo grupo e se refletem na forma como as mulheres classificam as suas 

caracteristicas fisicas e as relacionam com uma origem racial. O cabelo delas, 

enquanto cabelo de negro 白  um cabelo "ruim", "crespo" , "agarrado na cabe9a", igual a 

uma "esponja", quando amarrado parece uma "cachopa de marimbondo", em oposi9白o 

a um cabelo "bom" que 白  um cabelo liso. O fato de ter um cabelo "bom" est 

necessariamente relacionado com a mistura em termos raciais. Segundo A., filha de 

M.C.68: 

'- O meu cabelo e crespo ondulado, por que o meu pai e filho de pai branco 

Na medida em que as mulheres da "Chacara" conhecem a existencia e o 

conteudo dos estereotipos que os outros tem sobre elas, orientam-se nesse mundo de 

estereotipia tentando afastar os realces que lhe sao perigoSos e promover aqueles que 

so vantajosos 

Dona M.A., filha mais velha do casal J.M.G.J. e R.B.J., percebe diferen9as em 

68 Esses dados so 
fruto de uma pesquisa realizada por mim em 2000 junto as mulheres 

da comunidade

apresentada no XII Salo 
de Inicia o Cientfica da UFRGS sob o ttulo: As representa es sobre 

corpo

beleza entre mulheres negras de grupos populareS da Chcara das Rosas, na cidade de CanoasIRS. 
	: 
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rela9ao ao tratamento dispensado a ela quando o bairro era habitado por pessoas da 

mesma cor e condi9白o social e o momento atual. Nas suas palavras 

"Antes era mais respeitoso. As pessoas te cumprimentavam na rua. Ndo era 

como e hoje. Parece que nem te vem. Os jovens ndo tem mais respeIto 

O processo de intercOflheCimento com a vizinhan9a antiga nao se perpetuou nas 

rela9oes com os atuais moradores da regiao que os ignoram. Os vizinhos de camadas 

medias mantem no plano das intera9oes com o grupo o distanciamento que acreditam 

que deva existir nas rela9oes sociais mais amplas entre brancos e negros, ricos e 

pobres 

Outro fato interessante e a situa9白o de W., sete anos, bisneto de J.M.G.J. e 

R.B.J.. Sua maee da comunidade, mas seu paie um rapaz branco que n白o possui 

nenhuma rela9ao com o menino. Criado no grupo, W. passaria desapercebido se nao 

fosse o seu fenotipo. Embora seja filho de uma negra, ele n白o apresenta nenhuma 

caracterIstica fIsica da parte da famlia da mae. Objetivamente elee branco, tem cabelo 

liso, castanho claro, nariz e labios finos. W. e tratado pelos seus primos em tom jocoso 

como "branco sujo". A categoria "branco" e utilizada da mesma maneira acusatofla e 

pejorativa que a de "negro", mas o adjetivo "sujo" lembra que ele so detem a aparencia 

fsica e que em suas veias corre o sangue negro da comunidade onde ele e criado e 

provem que macularia, comprometeria em definitivo a sua identidade enquanto branco 

Ele e um negro social por que embora n白o porte as caractersticas flsicas do grupo 

partilha com eles as caracterIsticas culturais 
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O menino, por sua vez, se defende do apelido indigesto com xingamefltOS como 

piche", "cabelo duro", "macaco". Ele naoe a nica crian9a branca da comunidade 

existe outra menina de dois anos que veio morar no local em virtude de seu pai ter se 

unido a uma mo9a da "Chacara". Ela chegou com seis meses de idade, de pele alva 

cabelos loiros e olhos azuis. Sua madrasta a trata desde ent白o como "branquela". Ja a 

sua avo negra posti9a M. C., evangelica, com queme muito agarrada ha uma rela9ao 

diferenciada. A menina chama M.C. de "princesa" ao que esta lhe devolve com 

anjinho"69
. Nesses dois casos podemos ver que os moradores da "Chacara" identificam 

o grupo branco e os indivIduos pertencentes a ele a partir de criterios bastante 

semelhantes com os quais sao identificados caracterIsticas flsicas atribuIdas a uma 

ra9a. Esse repertorio de rotulos e estereotipos s白o culturalmente compartilhados pelos 

grupos e ativados em determinadas situa卯es com objetivos interacionais especficos 

situar os sujeitos em rela9白o. A utiliza・o rotineira dessas etiquetas e tnicas contribui 

para conferir a etnicidade um estatuto de verdade e de realidade objetiva 

Embora o grupo seja identificado externamente enquanto "Planeta" e esta 

defini卿o seja adotada por outras pessoas que residem na cidade essa denomina9ao 

n白o e usada internamente. Para eles o lugar e a "Chacara" em alusao ao nome 

"Chacara das Rosas" e dessa maneira e conhecido por outras parentelas que residem 

na cidade e em Gravata 70. Percebi isso quando acompanhei uma reunio que ocorreu 

na casa de outra parte da parentela que vive num bairro de Canoas prOximo a base 

69 Na "Chcara" todos tem algum apelido ou diminutivo, sfsicas como o caso de "Bugra" que chamada assim por70 Essa identidade local constituda parece dificultar a鴛燕競撚a caractersticascipar na questo d 

quilombo em Gravatal. 131 



aerea. Nesse encontro estavam presentes tambem pessoas que residem em Gravatai 

Todos chamavam a comunidade como o pessoal da "Ch白cara'' 

"Me apresentei como pesquisadora que conhecia o'' Planeta" que o 
tempo todo foi tratado como o pessoal da" Chdcara" Eles tamb6m 
eram aguardados para a reunio que tinha como objaetivo tentar 
achar uma soluGdo para o conflito de Gravatal mas devdo ao 
temporal torrencial que caa n言o compareceram" (Di白rio de campo 
08/10/2003) 

De acordo com Epstein (1978), no seu polo positivo a identidade 6 tnica depende 

muito mais de conceitos internos de exclusividade enquanto que no outro extremo a 

identidade tem uma defini9白o interna mlnima e 白  essencialmente imposta de fora 

constituindo-se numa identidade negativa baseada na internaliza頭o da avaliaro dos 

outros. 

As denomina96es "Ch台cara" e "Planeta" e a forma como elas s白o usadas pela 

comunidade e a vizinhan9a que lhe cerca confirma a formula9ao desse autor. Nesse 

sentido, "Planeta" seria a identidade negativa, baseada na avaliaro dos outros, e 

Chacara" seria uma identidade positiva formulada a partir de crit6rios internos 

relacionados com a hist6ria do grupo no territ6rio 

Sumariamente, ser da "Ch白cara" para seus integrantes se configura a partir dos 

seguintes elementos: o parentesco que e sempre afirmado com express6es do tipo 

- Aqui e tudo parente"; ser negro: "- Aqui e tudo negro, branco e visita.", viver sob um 

determinado territ6rio, seja em fun9白o do parentesco ou da heran9a, sob um sistema 

comunitario e de ajuda mutua - todos dividem as contas de 白  gua, luz e imposto 

territorial. 

A identifica頭o, enquanto morador do "Planeta", se traduz do ponto de vista das 
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rela96es extra grupais na atribui9白o de uma identidade negra e uma forma de vida que 

destoa daquela empreendida pela maior parte dos moradores do bairro que pertencem 

as camadas m6dias e sao, em sua maioria, brancos. O estilo de vida da comunidade 

pertencente a grupos populares 6 um sinal diacritico em rela9白o aos vizinhos de 

camadas m6dias. A negritude 6 associada com pobreza e marginalidade. Nesse 

contexto, sobrep6em-se as quest6es 6 tnica e de status s6cio-econ6mico. Segundo Da 

Matta (1987) isso ocorre por que no Brasil existe uma rela頭o muito i ntima entre 

posi9ao social e etnia, sendo que uma pressup6e a outra. Para cada grupo 白  tnico um 

lugar. 

Como pudemos observar o jogo complexo da rotula頭o6 tnica n含o se resume a 

uma pura imposi頭o de identidade de um grupo sobre o outro. Os moradores da 

"Ch白cara" tentam impor a sua prpria defini9白o e desqualificar aquela que os vizinhos 

lhe atribuem utilizando-se de uma denomina9白o mais neutra. Os crit6rios que a 

comunidade usa para se definir s6 podem ser entendidos em rela9白o aos que lhe s白o 

atribuIdos pela vizinhan9a na medida em que se constituem nesse contato por 

contraste. A identidade 6 tnica do grupo se forja nesse processo uma vez que se 

estabelecem categorias para organizar as suas rela加es 	com os vizinhos 

A utiliza9白o destas est白  relacionada com no96es mais amplas sobre as rela96es entre 

brancos e negros que constituem a ideologia racial brasileira. Nessa ideologia brancos 

e negros, assim como os i ndios, ocupam lugares especficos no sistema de rela96es 

sociais. No alto, nas camadas dominantes, estariam os brancos e na base os negros e 

indios. As categorias utilizadas pelos vizinhos para definir a comunidade da "Ch白cara 

das Rosas" nos remete ao lugar pr6prio, natural, biol6gicamente justificado que as 

popula96es negras ocupam na ideologia racial operante na sociedade brasileira ( Da 
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Matta, 1987). Os estigmas de classe e de cor que revestem as defini96es empregadas 

pelos outros em rela9o ao grupo evidenciam a especificidade do racismo brasileiro 

onde e possivel discriminar sem evocar diretamente a no9ao de ra9a ( Guimar白es 

1999) 

A percep,o que alguns integrantes da comunidade da "Ch白cara" tem de sua 

participa9白o no processo de reivindica9ao de terras em Gravatai a partir da identidade 

de "remanescentes de quilombos" 白  bastante peculiar. No estatuto de funda9白o da 

associa頭o de Gravatal encontramos a ideia de descendencia, parentesco, como fator 

que determina o acesso a terra na medida em que confere uma identidade a partir 

dessa rela頭o com o escravo alforriado (vide em anexo Figura 13 no final do capItulo) 

No geral, as opini6es dos moradores da "Chacara" sobre essa questo n白o 

fogem das categorias que os mesmos acionam para pensarem-se localmente. Eles so 

parentes, portanto s白o "herdeiros". A denomina9白o "remanescentes de quilombos" se 

coloca muito mais como um enquadramento externo, provocado por quest6es polticas 

e juridicas que est白o para al6m da vontade e aro do grupo 

Outrossim, o manejo dessa identidade tem repercuss白o na forma como a 

comunidade se pensa em rela96es mais amplas. Dona M. C., sessenta e seis anos, 

evang白lica, expressou isso em duas conversas comigo sobre o assunto nos termos 

registrados em meu di白rio de campo que transcrevo abaixo 

"Ela たわu sobre a luta pela terra e fez uma interpretaGさo aルda 
perspectiva religiosa dessa situa頭o, dizendo que o reconhecimento 
dos direitos de popula戸es negras, historicamente expropriadas e 
injustadas se fazia pelo interm6dio de Deus com suas leis divinas 
nas leis mundanas". (Di白rio de Campo, 23108/2003) 
Ela se referiu a 加mada de conscIncIa deles, da importncia de 
lutarem pelos seus direitos enquanto comunidade negra, como 
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乞corda乙 "desperta乙  e que isso datava de dois ou trs anos" 
(Dirio de Campo, 20/10/2003) 

A descend6ncia escrava s6 surgiu na fala dos informantes na medida em que os 

mesmos passam a atuar junto a quest含o de Gravatai 

ACerta vez, h白  um ano atrs, quando conversei com seu G., ele me disse que a 

m百e era descendente de escravos, e que ficara sabendo disso na Caixa Federal em 

Sapucaia." (Di白rio de Campo, 23/08/2003) 

A aus6ncia de lembran9as sobre os seus ascendentes foi justificada pelos 

moradores da "Ch白cara" pelo fato de estes terem morrido muito cedo, quando eles 

eram muito pequenos. Seus pais parecem Ter silenciado sobre o assunto, na medida 

em que uma descend色ncia escrava s6 e conhecida na atualidade. As informa96es que 

obtive sobre seus antepassados confirmam, em certa medida, essa conjuntura pouco 

propcia a uma transmiss白o da mem6ria de origem. O seu bisav6 materno, escravo 

alforriado, morreu em 1925. A sua bisav6 materna em 1947. Os bisav6s paternos 

sequer foram conhecidos em vida, restando apenas a lembran9a do nome do bisav6 

por que o mesmo foi transmitido atraves das gera96es com pequenas modifica96es 

A mem6ria s6 pode se perpetuar se for trabalhada e compartilhada pelo grupo 

conformando-se naquilo que Halbawachs (1976) definiu como quadros sociais da 

mem6ria. A lembran9a n白o 6 um ato individual de recordar, mas o resultado de la9os de 

solidariedade. As noゆes de espa9o e tempo s白o fundamentais para o trabalho de 
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rememora9白o do passado uma vez que as localiza9oes espaciais e temporaiS das 

lembran9as S白O efetivamente a essencia da memoria (Rocha e Eckert, 2000) 

As repercuss6es do envolvimento dos moradores da "Chacara" no movimento 

reivindicatorio de Gravatal os coloca em intera9ao com outros agentes como o MPF e o 

CODENE, por exemplo. Esses contatos trazem elementos que permitem que os 

mesmos passem a questionarーse sobre a forma como vinham se definindo localmente 

em termos e tnicos e quais seriam as melhores estrategias para garantir a sua 

permanencia sob um territorio que entendiam como seu71. Participando de uma reuni白o 

da comunidade pude presenciar esse debate 

麟麟舞驚 
 

(Diario de eampo, zo!UolILUJ') 

Segundo Banton (1977), as ideias de origem e tnica e de identidade e tnica 

derivam de modos de pensar a descendencia . Elas podem ser congregadas ou 

montadas umas sobre as outras conforme o contexto social e poltico onde est白o sendo 

acionadas. Nesse sentido pensar-se como descendente de negros sem enfatizar o 

processo de escravid白o ao qual esses acendentes estiveram sujeitos pode demonstrar 

71 Dois "incidentes" tamb6m foram importantes para essa redefini9五o: a expropria o de uma familia de 
negros vizinha a comunidade, e a confirma恒o da precariedade da posse atrav己s do levantamento 
empreendido pela pesquisadora junto ao Arquivo P"blico do Rio Grande do Sul. 
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o desejo que estas pessoas tem de, contemporaneamente, superar um aspecto 

doloroso da mem6ria coletiva das popula96es negras 

Por outro lado, rememorar uma ascend白ncia escrava com toda a carga de 

sofrimento que essas lembran9as carregam so tem sentido na medida que essa 

experincia e valorizada, confere alguma inteligibilidade na resolu9ao dos conflitos que 

essas comunidades vivem na atualidade 

Conforme Cohen (1974), os grupos 6 tnicos s白o formas de organiza9白o que 

respondem as condi96es polticas e economicas contemporneas e nao vestIgios de 

organiza96es passadas 

Existe tambem a possibilidade de uma alternancia de pap白is nos moldes do que 

descreve Oliveira Junior (1999) ao analisar a situa9白o das comunidades negras de 

Maria Rosa e de Pil6es (SP). Ele demonstra como na esfera da polItica local os 

integrantes das comunidades negras n白o acionam esses criterios, sendo esta uma 

zona de articula9白o com outros grupos e tnicos. O que n白o quer dizer que no contexto 

amplo das rela96es polticas n白o ocorra a afirma●o de uma identidade e tnica negra 

Esse campo de possibilidades de alternancia de papeis sociais, que nos estudos 

indIgenas e largamente aceito, n白o e ,e na opinio de Oliveira Junior, ainda bem 

equacionado pelos antropologos que se dedicam ao estudo da atualiza9台oe tnica de 

grupos negros 

De acordo com Gusm白o (1999), a terra tem sido desde sempre sin6nimo de 

liberdade para os grupos negros, o que implicaria, muitas vezes, numa nega9白o do 

passado de cativeiro. A manuten9含o sob um determinadO territorio implicou na 

superac白o de diversos impasses e dificuldades frente a ordem mais geral do sistema o 

que poderia resultar na nega9ao do trabalho escravo. Cada grupo negro, em particular 



teve de desenvolver praticas de resistncia na manuten●o e reprodu9白o de seus 

modos de vida caracteristicos num determinado lugar. No presente, se coloca a 

possibilidade de organiza9白o de natureza jurIdica a fim do reconhecimento do direito 

legal da posse da terra que partilham em comum. No entanto, nessa luta pela terra 

defrontam-se as formas n白o tipicas de propriedade e as formas de propriedade juridica 

da terra. Simultaneamente ocorre uma defini,o tanto a nivel individual quanto grupal 

de suas identidades enquanto negros deste ou daquele lugar 

O debate sobre a questo n白o est白  encerrado. Como j白  descrito anteriormente, 

ocorreu outra reuni白o com um representante do movimento negro e a comunidade 

Ela serviu para fomentar ainda mais a discussao no grupo. Obtive informa96es de que 

ela se realizara atrav白s de Dona M.C. quando fui visit白-la em sua casa. Neste dia, 

''Ela me perguntou se ali poderia ser considerado um quiombo e eu 
disse para ela que eles 6 que tinham que decidir se era ou n奇o 
Dona M. C. achava que em Niteri o pessoal ndo poderia fazer esse 
movimento de quiombo por se tratar de uma ocupaGdo em 白  rea 
que加/e 6 da base. Eu disse a ela que isso ndo teria problema e 
que cabia a eles decidir. Falei sobre os prうs e os contras, sobre o 
interesse do movimento negro, e das dificuldades que envolviam a 
questo de Gravatal. ' ( Di白rio de Campo, 20/10/2003) 

Enquanto pesquisadora, tamb6m fui respons白vel por instrumentalizar, na medida 

em que buscava esclarecer, meus informantes sobre a no●o de "remanescentes de 

quilombos" e suas possibilidades de uso. Outrossim, minhas opini6es se somavam a 

dos demais agentes acionados nesse processo n白o tendo o privilgio de senten9a 

definitiva sobre o assunto. Advogados foram consultados sobre outras op加es juridicas 
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acessIveis ao grupo, parentes considerados mais competentes em termos de 

conhecimento e trato foram agenciados na busca de alternativas 

A comunidade enfrenta diversas dificuldades no processo de mobiliza9白o poltica 

que passa a protagoflizar. Dentre elas a de definir o tipo de encaminhamento que sera 

dado a suas demandas 

1. Atualiza9台o da situa9ao da propriedade no Registro de Imoveis do muncipio 

2. Abertura de processo judicial solicitando o uso capio social 

3. Reivindicar-se perante o Estado enquanto "comunidade remanescente de 

quilombo" 

A escolha pela primeira op9台o depende da localiza9白o da escritura do imovel em 

nome de J.M.G.J., que teria se extraviado ha trinta anos. Varias incurs6es foram 

realizadas em Cart6rios de Canoas e Gravatai sem sucesso. Essa busca demanda 

recursos financeiros que a comunidade n白o disp6e, uma vez que os Cartorios e 

TabelionatoS s6 prestam informa96es mediante pagamento de taxas 

A segunda alternativa, por tratar-se de uma inova●o em termos jurIdicos, s0 

tornou-se viavel recentemente. Ela permitiria contemplar todos os pretensos "herdeiros" 

da a rea conforme a logica do grupo. Entretanto, para a sua concretiza9白o s白o 

necess白rios recursos financeiros para a contrata9白o de advogado e fabrica9白o de 

provas de que a comunidade habitava o lugar ha mais de cinco anos 

Por fim, a ltima op9白o se constituIa a partir de notcias recentes e ainda vagas 

sobre o primeiro caso de "Quilombo Urbano" em Porto Alegre. No entanto, ha uma 

resistncia por parte de alguns integrantes do grupo em adotar essa identidade a nIvel 

UFRGs 
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local. Se em rela頭o a s terras de Gravatai havia uma descend白ncia escrava, isso 

parecia n含o ocorrer em rela9白o ao territorio de Canoas, ja que seus habitantes diziam 

que ele fora comprado por negros livres. Por outro lado, cabe ressaltar a existncia de 

importantes aliados que se propunham apoiar e viabilizar a demanda nesses termos 

ONG's, movimento negro, CODENE, entre outros 

Novas correla96es de for9a e contextos esto sendo tra9ados. Percebe-se que 

existe um esfor9o por parte da comunidade para que se chegue a um consenso. Essa 

nao 6 uma tarefa fcil, e por isso mesmo extrapola temporalmente a possibilidade de 

ser analisada nessa disserta,o 
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CONSIDERA9OES FINAIS 

As reflex6es desenvolvidas ao longo dessa disserta9白o sobre as formas de 

manuten9白o e atualiza頭o das fronteiras e tnicas da comunidade negra da "Chacara das 

Rosas" se processaram a partir do entendimento de que esse modo particular de 

compartilhar o espa9o e as experincias esta articulado com outros processos sociais 

mais abrangentes 

Dentre estes destacamos o de etnog白neSe de grupos negros em situa「o de 

conflito territorial. A atua9白o de antrop〇logos, militantes do movimento negro, entre 

outro mediadores, junto a essas comunidades tem introduzido novos valores e atributos 

que possibilitam uma mudan9a de identidade 

A transforma,o de territorios negros em "quilombos urbanos", embora a 

legisla9白o n白o contemple essa categoria, sinaliza um movimento poltico onde esses 

grupos buscam o direito de ter direitos e de, se necessario, fazer com que estes sejam 

criados nos mesmos moldes das experi色ncias de lutas das comunidades negras rurais 

A atualiza,o da identidade 白  tnica dessas coletividades se coloca como uma 

rea9白o a a9ao invisibilizadora da sociedade englobante. Como vimos, esse processo 

de invisibilidade se reflete na forma como se constituem historicamente as identidades 

nacional, regional e local que sublinha a a9ao de determinados grupos - trabalhadores 

livres brancos - em detrimento de outros - negros e l ndios. Dizer que a memoria dos 

negros foi exclulda da historia tradicional n白o significa, no entanto, que estes n白o 

sejam percebidos no cotidiano e que n白o sejam formuladas representa96es sobre eles 

E o que podemos depreender das entrevistas com o ex-prefeito da cidade de Canoas e 



com os vizinhos de bairro da comunidade da "Chacara", na medida em que eles 

reconhecem a exist白ncia de um territorio negro que se mantem ao longo dos anos 

Essa percep9白o se constitui de forma preconceituosa e estigmatizadora como a 

denomina,o externa de "Planeta dos Macacos" n白o deixa duvidas 

Por outro lado, ela nao e aceita passivamente pelo grupo que elabora a partir de 

seus prprios termos uma nomina9ao nativa que fala, tambem, sobre sua liga9ao com 

um territorio: a "Chacara das Rosas", o pessoal da "Chacara' 

Esse territorio se caracteriza, contempOrafleamente, por sua ocupa9aO 

residencial tendo em vista que outras formas de sociabilidade extrapolam sua 

dimens6es como a quest白o da religiosidade para os evangelicos, ou ainda as 

atividades profissionais 

A rela,o do grupo com o territorio se processa a partir do entendimento que 

este e uma "heran9a" de famIlia, e que portanto pertence aos seus herdeiros. Todos os 

que habitam aa rea possuem rela9oes de parentesco entre si, mas nem todos sao 

considerados e se consideram "herdeiros". Dentre estes est白o os filhos de J.M.G.J. e 

R.B.J.. Para os demais resta a categoria de "parente". E atraves das solidariedades 

prestadas a eles pelos "herdeiros", justificadas pelas rela加es de parentesco que sua 

inclusao no territ〇rio e permitida. A solidariedade e tnica se efetiva pelo manejo das 

no96es de parentesco incluindo essas pessoas na lOgica de reciprocidade e auxlio - 

「1latuo. 

Quando nos debruamos sobre a forma como a comunidade se apropria do 

espa9o em que vive identificamos distin96es entre "evangelicos" e "de religio" no que 

se refere a distribui9ao das casas e o cercamento dos patios. Alem disso, o material 
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que e utilizado na constru9ao das residencias corresponde ao prestIgio e for9a poltica 

de seus habitantes no grupo 

A casa de "Na9白o"e um local sagrado para os "de religio" e um ambiente "tabu" 

para os evangelicos nos remetendo as concep9oes distintas que os mesmos elaboram 

sobre este espa9o. Essa forma de manifesta9白o religiosa define externamente o grupo 

uma vez que as igrejas evangelicas frequentadas por alguns de seus moradores estao 

distantes e a intera9白o com outras coletividades locais conforma essa ideia de 

homogeineidade da comunidade, apesar de suas distin加es internas 

A religiosidade e um campo de articula9白o com outros grupos e tnicos com os 

quais partilham codigos culturais, mas as diferen9as nao sao de todo minimizadas 

No caso dos "de religio", ainda que ocorra uma comunhao em termos de cosmologia 

do culto, ha um conflito latente entre os filhos de santos negros e pobres, a mae de 

santo. e os brancos de camadas medias que frequentam a terreira 

Entre os "evangelicos" podemos perceber que ha um compartilhamento de 

identidade religiosa com outros grupos, mas existe a possibilidade da constitui9ao de 

uma identidade tnica pela promo9ao da auto-estima e sensibiliza「O quanto a 

situa叩es de desigualdade. A vincula卿o da identidade negra com uma religiosidade 

especfica e ,e nesse sentido, um aspecto que buscamos problematizar. Os elementos 

culturais a serem acionados como definidores das fronteiras variam conforme o 

repertorio dos grupos em intera・o. A fixa9ao na persistencia de um determinado 

elemento nao seria um ran9o de uma concep9白o substantivista, essencialista da 

identidade negra? Nao seria possvel pensar no plural? Acredito que sim, e acho que o 

exemplo da "Chacara das Rosas" demonstra que a op卿o religiosa nao e um obstaculo 

para a conscientiZa9aO do grupo em termos e tnicos mas que essa pode ocorrer de
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diversas formas. Outrossim, tanto "evangelicos" quanto os L'de religiao", bem como os 

outros grupos com os quais interagem em termos religiosos creem no poder do feiti9o 

da magia operados pelos cultos afro1braSileir0S 

Em virtude da recorrencia de casamentos intraraclaiS e do fato dos conjugeS 

serem recrutados dentro dos grupos de sociabilidade relacionados a parentela, este se 

coloca como um setor de restri9ao interetnica no qual imperariam um conjunto de 

proscri9oes sobre as situa9oes socaiS que impendem a intera9ao. Todavia, e resultado 

de, por um lado a tendencia que os integrantes da comunidade tem de buscar parceirOS 

dentro do seu grupo de cor e, por outro, na resistncia que os grupos brancos tem em 

estabelecer uni6es com pessoas da comunidade 

O grupo, embora tenha cisoes religiosas internas, tem parametros que definem 

claramente a perten9a a coletividade: a identifica9ao e tnica, o parentesco e a 

territorialidade que e exercida de forma comunitaria e que se justifica pela percep9ao de 

"herana" 

Os criterios externos, produzidos pela vizinhan9a sao: a identifica
卿oe tnica, o 

estilo de vida, condutas moralmente reprovaveis e degradantes. Em alguns momentos 

sao invocados o parentesco e o batuque como religiao. A rela9ao com a terrae vista 

na maioria das vezes como aproprta9aO 

Comparativamente os u nicos criterios coincidentes nas formula9oes 
intra e extra 

grupais sao: a identifica9ao tnica e o parentesco. Enquanto que os demais poderiam 

ser divididos entre parametros negativos e positivos, os primeiros sendo formulaaos 

pela vizinhan9a e os u ltimos pela propria comunidade. No entanto, os seus sentidos so 

podem ser devidamente compreendidos na medida em que estao em rela9ao, se 

constituem em oposi9ao. Nao significando nada por si so,
o mas remetendo a um
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complexo jogo onde a identidade do grupo se forja nesse movimento de atribui9ao 

externa e interna Os grupos e tnicos nao podem ser tomados como unidades e tnicas 

reais mas como categorias que codificam uma teia de rela9oes. Esses elementos 

acionados no contexto de intera9ao remetem a uma ideologia racial operante na 

sociedade brasileira e a um racismo peculiar que discrimina utilizando - se de outros 

tropos como cor ou posiro social 

Os moradores da "Ch acara" acionam a descend6ncia para integrarem-se ao 

movimento do quilombo de GravataI,
I mas devido a inexistncia de outras instancias 

que promovam a integra9ao, a comunhao das parentelas, os interesses economicos 

produzem conflitos e redefini卯eS sobre quais critrios serao determinantes para a 

conforma9白
o da identidade de "remanescentes". A persistencia no territorio passa a ser 

acionada pela parentela de Gravatai como elemento central para a identidade 

quilombola 

O contexto - reconhecimento da posse precaria da terra, experlencla 

organizativa em Gravata, contatos com CODENE e MPF, e o caso da Famllia Silva - e 

fundamental para compreender o processo de questionamento da comunidade da 

"Chacara" no sentido de adotar a identidade quilombola a nvel local. Neste cenarto 

composto agora por novos agentes com os quais o grupo passa a interagir
ー  

movimento negro, CODENE, MPF, advogados, entre outros - s白o introduzidos novos 

elementos para a configura9ao da identidade e tnica do grupo e que sao apropriados 

num processo de defini9ao cia melhor estrategia a ser adotada para garantir os direitos 

territoriais dessa coletividade 
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