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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral verificar quais são e como ocorrem os processos 

comunicacionais nas comunidades remanescentes de quilombo Quilombo do Areal e Família 

Fidélix, ambas situadas em Porto Alegre-RS, e como esses processos se aproximam ou se 

distanciam da teoria da comunicação organizacional. A partir do entendimento de grupos 

étnicos como organização social (BARTH, 1969) e dos estudos sobre comunicação 

organizacional, buscamos identificar características particulares da comunicação desenvolvida 

dentro de um contexto comunitário, seus conteúdos, objetivos e funções, procurando 

compreender como eles são influenciados pelo contexto de luta pela asseguração de seus 

territórios. A metodologia consiste em revisão bibliográfica sobre comunicação 

organizacional, observação participante e entrevistas em profundidade. Foram entrevistados 

dois membros de cada comunidade, escolhidos por terem posições de liderança e observadas 

duas reuniões da Associação de Moradores do quilombo Família Fidélix. O trabalho evidencia 

que as comunidades quilombolas, apesar de não serem usualmente enxergadas como uma 

organização pela sociedade, possuem várias características semelhantes a empresas e 

organizações tradicionais, como diferentes fluxos comunicacionais e preocupação com sua 

visibilidade. No que tange aos objetivos da comunicação, no entanto, os distanciamentos são 

mais eminentes, já que as comunidades quilombolas organizam-se primordialmente para 

obtenção de seus títulos de propriedade, sem metas econômicas ou estratégias de construção 

de imagem-conceito. 

 

Palavras-chave: Comunicação organizacional. Comunicação Comunitária. Comunidades 

quilombolas; Grupos étnicos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A comunicação, por meio de seus variados processos, ferramentas e técnicas, 

desempenha papel central na construção de qualquer organização social, viabilizando sua 

sobrevivência através de um contínuo processo de realimentação (KUNSCH, 2003). Muito se 

tem discutido e teorizado sobre a comunicação organizacional: seu conceito, instrumentos, 

técnicas, e, principalmente, sua relevância estratégica para o gerenciamento de empresas 

dentro de cenários políticos, sociais e econômicos tão inconstantes e desafiantes quanto os 

que vivemos hoje. 

A comunicação organizacional é realmente essencial a qualquer empresa que 

pretenda sobreviver no cenário contemporâneo, mas uma organização não é necessariamente 

uma construção com objetivos mercadológicos, e a comunicação não se encerra em ações 

técnico-midiáticas. Ela é multidirecional, dialógica e interativa, e precisa ser estudada e 

analisada em todas as suas instâncias, não somente em suas aplicações possíveis em meios 

massivos, publicitários ou de marketing. 

O presente trabalho surge da vontade de compreender processos comunicativos que 

acontecem fora dos aspectos formais da sociedade, dentro de organizações que não pertençam 

ao modelo mercadológico-capitalista, mas que ainda assim se utilizem deste fenômeno para 

construir, constituir e fortalecer suas práticas cotidianas. 

A partir desse contexto, os objetos empíricos escolhidos foram duas comunidades 

remanescentes de quilombos localizadas no município de Porto Alegre: o Quilombo Família 

Fidelix e o Quilombo do Areal. As comunidades quilombolas são organizações com grande 

carga histórica e discursiva, detentoras de uma trajetória de luta constante contra preconceitos, 

perseguições e desintegrações de posse, injustiças provenientes de setores dominantes e 

opressores. Elas utilizaram e continuam se utilizando da comunicação para sua articulação 

como grupo de resistência, e, atualmente, precisam da comunicação para dialogar sobre 

questões essenciais a sua sobrevivência como comunidade: sua identidade, seu território, a 

conquista de uma cidadania plena e também seu reconhecimento como quilombolas. 

As comunidades quilombolas contemporâneas deixam de lado qualquer sombra do 

sentido colonial do termo "quilombo". Mesmo nos tempos da escravidão, a resistência escrava 

não era rígida, mas sim fluída e estratégica. As atuais comunidades remanescentes de 

quilombo ressemantizam esse conceito, mostrando que os quilombos não eram, e nem são, 

unidades isoladas e insulares, são grupos em interação com a sociedade abrangente, com 

história e cultura dinâmicas. 
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Neste trabalho, as comunidades remanescentes de quilombo são analisadas através 

do conceito de grupo étnico de Fredrik Barth (1969), que as entende como uma identidade 

coletiva fundada tanto numa auto-definição consensual quanto em práticas político-

organizativas. Isso quer dizer que ao estudar estes grupos, não se deve deter-se na busca de 

elementos culturais concretos e históricos para a afirmação de suas identidades. O quilombo 

tem que ser analisado no presente, sua cultura tem que ser analisada pelos sentidos que ela 

mobiliza, pelo modo como é usada atualmente, e não por utilidades instrumentais. 

Barth vê os grupos étnicos como organizações sociais, que viabilizam novas formas 

de protagonismos políticos e estratégias de reconhecimento, de modo a pressionar e produzir 

visibilidade na arena política. Estes grupos se organizam ao redor da etnicidade comum não 

somente por relações de parentesco ou culturas comuns, mas porque acreditam que esta seja a 

melhor maneira de transformar um estigma depreciativo em instrumento de resistência frente 

aos processos de opressão. 

Partindo-se do pressuposto que comunidades quilombolas são grupos étnicos, e que, 

segundo Barth (1969), grupos étnicos são organizações sociais, o presente trabalho pretende 

verificar quais são os processos comunicacionais praticados pelas comunidades 

remanescentes de quilombo "Quilombo do Areal" e "Família Fidélix" e como eles se 

aproximam e se distanciam da teoria da comunicação organizacional. 

Através de entrevistas e observação participante, buscamos compreender quais são os 

traços distintivos da comunicação dessas comunidades no meio urbano na qual elas se 

inserem, descrevendo-os e comparando-os entre si e com a comunicação organizacional que 

ocorre dentro de organizações tradicionais. 

Apesar da produção científica sobre comunicação organizacional já ser extensa e 

bem estabelecida, os objetos das pesquisas ainda são, em sua grande maioria, organizações 

mercadológicas tradicionais. Mesmo o campo da Comunicação Comunitária, área que se 

aproxima mais do tema desta pesquisa, ainda não fornece o arcabouço teórico necessário para 

o desenvolvimento deste trabalho, pois acaba se focando em políticas públicas de 

comunicação ou em meios de comunicação de massa usados por comunidades, e não em 

verificar e analisar como acontece a comunicação dentro de grupos como os quilombolas. 

Os estudos antropológicos sobre comunidades remanescentes de quilombos também 

estão em crescimento, porém, através de nossas pesquisas prévias, não encontramos nenhum 

trabalho que se proponha analisar a comunicação destes grupos, especialmente sobre o viés 

organizacional.  

Entendemos, portanto, que a análise de processos comunicacionais comunitários 
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através da teoria da comunicação organizacional, objetivo deste trabalho, é válida pois traz 

ideias ainda muito pouco discutidas dentro das áreas abrangidas, que no futuro poderão servir 

de referência para outras pesquisas. 

Acreditamos que as comunidades que nos servem de objeto de pesquisa sejam locais 

privilegiados para se estudar a comunicação, pois esta ainda acontece, na maior parte do 

tempo, em sua acepção mais fundamental, no sentido de compartilhamento, de escuta do 

outro, de diálogo. 

[   ] o obj to     omuni    o n o s o os obj tos “ omuni  tivos”  o mun o  

mas uma forma de identificá-los, de falar deles – ou de construí-los 
conceitualmente. E aqui chegamos ao veio tocado por nossa indagação: 

quando se pergunta pelo objeto da comunicação, não nos referimos a objetos 

disponíveis no mundo, mas àqueles que a comunicação, enquanto conceito, 

constrói, aponta, deixa ver. (FRANÇA, 2010, p. 43) 

 

 Os habitantes destes locais se encontram em constante processo de reconstrução de 

suas identidades e conflitos com a alteridade, seja ela o Estado ou os próprios moradores das 

comunidades que se recusam a se identificar com a questão quilombola. 

As trajetórias das comunidades do Areal e a da Família Fidélix serão expostas no 

Capítulo 2, juntamente com uma breve introdução sobre o resgate do conceito de quilombo e 

a história da etnia negra no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Para discorrer sobre as 

comunidades que nos servem de objeto de pesquisa, utilizamos, além das informações 

colhidas em nossas entrevistas e observações, textos de pesquisadores que desenvolveram 

intensos contatos etnográficos com as mesmas: "Entre a Avenida Luís Guaranha e o 

Quilombo do Areal: estudo etnográfico sobre memória, sociabilidade e territorialidade negra 

em Porto Alegre/RS", dissertação de Olavo Marques (2006) e "Como funciona o pleito 

quilombola: etnografia da comunidade Família Fidélix (Porto Alegre/RS) em sua emergência 

como Remanescente de Quilombo", monografia de Alexandre Lima (2012) que compõe o 

Laudo Histórico-antropológico sobre a área, documento necessário para a produção do RTID 

(Relatório Técnico de Identificação e Demarcação). Ainda no Capítulo 1, desenvolvemos as 

ideias de Barth sobre grupos étnicos e organizações sociais e como elas foram aplicadas no 

presente trabalho. 

No terceiro capítulo adentramos nas questões teóricas sobre Comunicação 

Organizacional, desde os significados da palavra "organização" até os diferentes tipos de 

comunicação organizacional praticados nas empresas contemporâneas, passando por 

descrições de todos os processos que permeiam esta atividade e sua relevância estratégica. 

Aqui, utilizamo-nos de autores como Kunsch (2003), Scroferneker (2008) e Baldissera (2007, 
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2008, 2010). É este suporte teórico que irá embasar a pesquisa empírica realizada nas 

comunidades quilombolas. 

No quarto capítulo, retomamos a metodologia utilizada e mostramos os resultados 

encontrados com as entrevistas e a observação participante, descrevendo, então, como se dá a 

comunicação nas comunidades do Areal e da Família Fidélix em suas aproximações e 

distanciamentos da teoria da comunicação organizacional. 

Por fim, no quinto capítulo, encontram-se as considerações finais sobre o estudo 

desenvolvido e as principais inferências realizadas a partir da pesquisa. 
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2 COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBO 

 
Neste capítulo discorreremos sobre o desenvolvimento conceitual da palavra 

"quilombo", faremos uma pequena retomada da história da etnia negra no Rio Grande do Sul 

e da legislação sobre territórios quilombolas e, por fim, introduziremos as comunidades que 

servirão de objeto ao nosso estudo. 

 

2.1 Quilombos 

 

Quilombo é uma palavra de origem bantu
1
, que significa acampamento guerreiro ou 

fortaleza na floresta. Esse vocábulo vem sendo usado desde o período colonial brasileiro, e o 

conceito que ficou consolidado no imaginário popular foi o de uma unidade isolada e auto-

suficiente, constituída de escravos fugidos em resistência ao sistema escravista. 

Os quilombos deixam de existir juridicamente após o ato abolicionista, em 1888, 

porém muitos negros que viviam nesses lugares continuaram lá após a Abolição, e, com o 

tempo, as terras viraram local de referência para onde convergiram outros afro-descendentes, 

transformando-se assim, em comunidades negras. 

Mesmo com a liberdade civil conquistada com a revolução abolicionista, a situação 

dos negros no Brasil continuou praticamente inalterada até a primeira metade do século XX, 

quando setores dessa população começaram a se organizar de forma mais efetiva.  

 

Esta visão reduzida que se tinha das comunidades rurais negras refletia, na 

v r        “invisibili    ” pro uzi   p l  hist ri  ofi i l   uj  i  ologi   
propositadamente, ignora os efeitos da escravidão na sociedade brasileira 

(GUSMÃO, 1996) e, especialmente, os efeitos da inexistência de uma 

política governamental que regularizasse as posses de terras, extremamente 
comuns à época, de grupos e/ou famílias negras após a abolição conforme 

comprovam os estudos de Ciro Cardoso (1987). (SCHMITT; TURATT; 

CARVALHO, 2002, p.2) 

 

A primeira inovação, em termos jurídicos, sobre a situação do afro-brasileiro só 

ocorreu em 1988, quando o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias foi 

promulgado, postul n o qu  “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 

títulos r sp  tivos”  

A partir daí engendra-s  um   is uss o sobr  o qu  signifi   s r “r m n s  nt     

quilombo”        finição antiga da palavra é posta em questão. As características atribuídas 

                                            
1 Língua Africana. http://www.filologia.org.br/ivjnf/15.html (acessado em 08/11/13). 

http://www.filologia.org.br/ivjnf/15.html
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aos quilombos da época colonial não abarcavam mais a complexidade e a diversidade 

existentes nas novas comunidades quilombolas. As comunidades remanescentes de quilombo 

não resistiram em suas terras por terem ficado isoladas; pelo contrário, elas sempre se 

relacionaram intensamente com a sociedade ao seu redor, aguentando inúmeras formas de 

violência para permanecerem em seus territórios. 

Segundo as novas definições, os quilombos continuaram a existir após 1888. Eles se 

ressignificaram e, hoje, podem ser classificados como grupos que desenvolvem práticas de 

resistência para manter e reproduzir seus modos de vida em determinado local, ou seja, as 

comunidades remanescentes de quilombos s o “grupos so i is  uj  i  nti     étni   os 

 istingu   o r st nt     so i      ”  CORRÊA   0 0  p 9   S    ntig m nt   os   tivos 

lutavam pela sua liberdade, hoje os quilombolas lutam pelo seu direito à cidadania. 

Em 2003, com a publicação do decreto presidencial nº. 4.887/03, as comunidades 

negras adquiriram o direito de se auto-designar remanescentes de quilombos, facilitando ainda 

mais a titulação das terras. 

As repercussões dessa legislação no Rio Grande do Sul desencadearam os primeiros 

levantamentos dos territórios negros com possibilidades de auto-identificação como 

remanescentes de quilombos. Para um território que sempre foi visto como 

predominantemente branco, o alto número de comunidades dispostas a pleitar sua categoria 

jurídica de quilombolas no estado foi totalmente inesperado. 

O processo de reconstituições antropológicas que começou aí, mostrou que os ex-

escravos e seus descendentes estabeleceram e mantiveram domínios territoriais nos mais 

variados rincões do Rio Grande do Sul, preservando suas características singulares sob 

condições muitas vezes adversas. 

 

Os territórios dos remanescentes de quilombos do RS foram constituídos a 
partir de processos contraditórios, que abarcam, concomitantemente, a 

operacionalização de mecanismos de segregação racial e estratégias de 

resistência ao preconceito e ao aprisionamento da força e tempo de trabalho 
após a abolição. (RUBERT, 2009, p.168) 

 

A mão-de-obra escrava foi utilizada em todo o Rio Grande do Sul, mas a maior 

concentração era encontrada na região dos Pampas, onde os escravos trabalhavam nas 

charqueadas. Em Porto Alegre, o principal território negro foi a Colônia Africana, constituída 

por diversos arraiais ou arrabaldes, áreas de periferia que foram sendo ocupadas por escravos 

libertos à medida que o centro da cidade era higienizado para acomodar a crescente população 

de Porto Alegre. 
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No final do século XIX, Porto Alegre possuía 52 mil habitantes, e na visão 

da elite que se constituía alicerçada no comércio, os cortiços e as antigas 
casas com seus porõ s h bit  os p l s “ l ss s p rigos s”  b m  omo os 

becos, eram um entrave para a modernidade. As reformas atendiam a esta 

nova concepção burguesa, o centro deveria ser o lugar de conduta 

“ iviliz   ”    o pobr      spossuí o  r   onsi  r  o um s r irracional, 
portanto deveria habitar nos arrabaldes da cidade, segregado espacialmente. 

(GEHLEN, 2008, p. 26) 

 

A Colônia Africana era uma pequena área entre as atuais ruas Cabral e Castro Alves, 

situada nos fundos das chácaras das famílias Mostardeiro e Mariante (CORRÊA, 2010; 

GEHLEN, 2008,). Atualmente, o bairro chama-se Rio Branco e é habitado por famílias de 

alto poder aquisitivo. Na época, a nova denominação tentou apagar a imagem negativa do 

local. 

 

FIGURA 1: COLÔNIA AFRICANA (repro u  o Porto Hist ri  PH R vist  M s  r    9       

Fonte: autor desconhecido. https://www.facebook.com/PortoHistoria.PH/. Acessado em 16/11/13. 

 

As reformas urbanas que atingiram a cidade no início do século XX também fizeram 

surgir outros t rrit rios n gros: O Mont‟S rr t     Ch   r   M smo s p r  os 

geograficamente, essas comunidades possuíam uma rede de trânsito e sociabilidade, que 

resistia a ordem burguesa e seu projeto de modernização. 

Atualmente, Porto Alegre é sede de quatro comunidades quilombolas
2
: o Quilombo 

da Família Silva, primeiro quilombo urbano do Brasil, o Quilombo dos Alpes, o Quilombo do 

Areal e o Quilombo da Família Fidélix. 

                                            
2 http://www.palmares.gov.br/quilombola/#. Acessado em 7/11/13. 

https://www.facebook.com/PortoHistoria.PH/
http://www.palmares.gov.br/quilombola/
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O quilombo urbano da Família Silva foi fundado na década de 1940 por Naura 

Borges da Silva e Alípio Marques dos Santos, naturais de São Francisco de Paula e Cachoeira 

do Sul, que resolveram migrar para Porto Alegre. Ocupa hoje uma área de 4.445,71 no bairro 

Três Figueiras, um dos metros quadrado mais caro da cidade, onde residem 15 famílias. 

Durante muitos anos tiveram que resistir ao crescente saneamento urbanístico do entorno do 

seu território: construções de colégios, shoppings, avenidas e condomínios de luxo. Mesmo 

com provas de que a família já estava estabelecida naquele local desde quando ele era apenas 

“m to”  os Silv  j  tiv r m qu   nfr nt r qu tro   õ s      s propri   o   CORRÊA   0 0  

Foi só após uma tentativa traumática de despejo, em 2002, com intervenção 

ostensiva da Brigada Militar que a comunidade apresentou ao Ministério Público Federal uma 

demanda de regularização do território ocupado e do que foi perdido, através do artigo 68 do 

ADCT  A titul   o   finitiv     “r m n s  nt s    quilombo”  porém  s  veio em 2009 

(CORRÊA, 2010). 

O Quilombo dos Alpes é composto de 70 famílias, que vivem em um território 

situado entre os bairros Cascata e Teresópolis. A fundadora é Edwirges Francisca Garcia, 

chegada ao local nas primeiras três décadas do século XX. Nesse período, o arraial da Glória 

era um lugar seguro, com poucas vias de acesso. Mas com o avanço da ocupação do bairro, a 

família de dona Edwirges vai subindo cada vez mais o morro para se manter protegida. A 

comunidade ainda aguarda o processo de regularização da terra desencadeado a partir do seu 

auto- reconhecimento e do relatório antropológico, social e histórico que está sendo finalizado 

pelo corpo técnico ligado a parceria UFRGS/INCRA (GEHLEN, 2008). 

A história e características dos quilombos Areal e Fidélix, objetos de pesquisa desse 

trabalho, serão descritas em maiores detalhes nas próximas seções. 

 

2.2 Quilombo Família Fidélix 

 

A comunidade Família Fidélix está situada no Bairro Azenha, divisa com a Cidade 

Baixa, ao lado do Hospital Porto Alegre. É composta por 32 famílias, totalizando um pouco 

mais de cem pessoas. 

A maior parte dos moradores trabalha como funcionários de baixo posto em 

empresas privadas, como profissionais autônomos, faxineiras ou empregadas domésticas, com 

nível de rendimento mensal com média de dois a três salários mínimos. 
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FIGURA 2: Entrada do Quilombo Família Fidélix 

Fonte: Fotografia da autora 

 

A origem da comunidade parte de dois pontos: o núcleo comum fundador, 

proveniente da cidade de Santana do Livramento e as relações de parentesco e afinidade 

desenvolvidas em Porto Alegre. Essas origens, resumidas aqui, foram recuperadas por 

Alexandre Lima, em sua etnografia realizada em 2012, que faz parte do laudo antropológico 

necessário ao reconhecimento da Família Fidélix como remanescente de quilombo perante ao 

Estado. 

De acordo com as histórias resgatadas por Lima (2012), o núcleo fundador da 

Família Fidélix é composto de Sérgio Ivan dos Santos Fidélix, Milton Waldir Teixeira 

Santana e Hamilton Corrêa Lemos, originários de Santana do Livramento. Eles foram os 

primeiros a se estabelecerem e ocuparem o atual terreno, que, no final da década de 70, 

pertencia a prefeitura de Porto Alegre.  

Os três fundadores vieram para Porto Alegre em busca de melhores oportunidades de 

trabalho. Primeiramente, tentaram fazer carreira no futebol, mas essa profissionalização não 

foi possível pois precisavam de algo que desse ganhos imediatos. Foi assim que Milton e 

Sérgio ingressaram na Brigada Militar, conquistando estabilidade profissional. Na década de 

1970, frequentavam e residiam nas imediações da Ilhota
3
 e do Areal da Baronesa, em função 

                                            
3 “    ponto m is  xtr mo sul    Ci     B ix  [   ] qu   om  s  h i s  o Riacho formava uma verdadeira ilha, 
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da proximidade com o quartel. 

No início da década de 1980, Hamilton alugou um prédio na Rua Lima e Silva e ali 

fundou um bar, onde começaram a confluir oriundos de Santana do Livramento, na sua 

maioria negros. Foi nesse bar que se organizou um time de futebol amador dos santanenses, 

que começaram a jogar suas peladas em campo de areia, do outro lado do bar, na frente do 

Hospital Porto Alegre.  

Como ao passar do tempo a gente teve a necessidade de nos 

organizar, então a gente alugou um prédio aqui nos fundos que 
 r  o “v r n  o”   905  El  p ssou   s r ponto    r f rên i     

encontro nosso, dos santanenses [...] (Entrevista com Sérgio 

Fidelix, 18/9/2013).  
 

Dos fundos do bar, tiveram acesso ao terreno que hoje ocupam, e começaram a 

limpar o local para construir suas casas, deflagrando, então, o processo de ocupação, que ao 

longo do tempo foi agregando outras famílias não-santanenses que se estabeleceram no 

espaço. Segundo Sérgio, a busca por famílias que se identificassem com a causa foi necessária 

para a resistência no local. 

[...] agregar mais pessoas a ocuparem o espaço, também é viés 

 str tégi o p r    p rm nên i   „R  rut r‟ p r nt s   brir 

espaço aos interessados em também ocuparem, tem como fim 
 xplí ito  onquist r  orpo   for   p r  „r sistir‟  s  m    s 

(sempre presentes) de desagregação. (LIMA, 2012, p. 41) 

 

Mas a cidade de Santana do Livramento não foi o ponto de partida somente das 

relações sociais que fundaram a comunidade quilombola; Lima (2012) também resgata 

depoimentos sobre memórias da escravidão de alguns dos moradores, como Ticiano, chegado 

ao quilombo no início dos anos 2000, que ainda possui a carta de alforria de Belisária, bisneta 

de sua avó, Dona Marieva. “S gundo D. Marieva, esse documento foi sendo transmitido de 

mãe para filha, e mesmo com o fim legal do regime escravocrata, a carta foi cuidadosamente 

m nti   p los   s  n  nt s  omo signo    firm   o    lib r        utonomi  ”  LIMA  

2012, p.54)  

O pai de Sérgio Fidélix, um dos membros fundadores, Joaquim, também lembra do 

passado cativo de sua família. Suas avós eram escravas e viveram no distrito de Madureira, 

distante 20 km de Livramento, trabalhando nas estâncias das famílias Marques e Maciel. 

O terceiro relato resgatado por Lima (2012) vem da quilombola Mariana Edinalda, 

filha de Anagilda e neta de Anastácia, escrava fugida do cativeiro de Minas do Butiá. 

Anagilda, nascida na época da Lei do Ventre Livre, foi trazida para Santana do Livramento 

                                                                                                                                        
h bit    por g nt  muito pobr  ”  GEHLEN   008  
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para ser criada pela família Brochado, apesar de não ser mais escrava. A memória de 

Anagilda, lavadeira mãe de 14 filhos, ainda é muito presente nas narrativas de seus 

descendentes. 

Apesar destas narrativas fundadoras fortemente familiares, Lima (2012, p. 35) 

escreve qu   n ontrou n  F mili  Fi  lix um “grupo fun   o sob um sist m     r l  õ s 

b s   os n  soli  ri        r  ipro i    ”   sp  i lm nt   s  miz   s surgi  s  tr vés    

convivência nos bares e no futebol, que privilegia a afinidade sobre laços consanguíneos. 

A ascensão de novas lideranças na comunidade, as disputas e negociações em torno 

da enunciação do território, a relacionalidade do grupo daí observada. As relações que 

separam, diferenciadoras, e que mantém o ethos do grupo, onde as famílias não estabelecem a 

“ li n  ”  m trimoni l   m s outros tipos     li n  s por  fini      xpr ssos p lo “ qui to o 

mun o s    ”   LIMA   0     p  36   

Pela experiência do pesquisador na comunidade podemos perceber que a emergência 

 o pl ito quilombol  g rou um  mbi nt  “ omuni  tivo”   f rv s  nt   m novos tipos    

relacionamentos, novas hierarquias de lideranças, discussões e disputas, tensões de controle, 

m nipul  õ s      t gori s  P r  qu  pu  ss m s   propri r  o nom  “quilombol s”  foi 

necessária uma articulação entre os membros, uma nova forma de organização. 

Assim como as organizações tradicionais se estruturam em redes, a Família Fidélix 

também possui um sistema de redes de relacionamento dentro do seu território, que, ao 

mesmo tempo em que aproxima certos núcleos, impõe fronteiras que impedem um fluxo livre 

de sociabilidades e comunicação dentro da comunidade.  

Lim    s r v  um  séri     “r gr s so i is” qu  for m obs rv   s  ur nt  su  

pesquisa com a comunidade: existe uma forte cultura de compadrio entre os homens da 

Fidélix, baseada em vínculos de amizade e confiança. Estes vínculos geram algumas normas 

v l   s    r l  ion m nto    onvivên i    omo   “proibi  o”  o   s m nto  ntr  m mbros 

da comunidade; a resistência em aceitar novos membros que não sejam provenientes de 

Santana do Livramento, ou que não transitem pelos outros territórios dos Fidélix (o bar e o 

campo de futebol). 

Homens, os compadres, ocupam as ruas, tomam chimarrão, conversam longamente 

entre si sobre os mais variados assuntos, desde fofocas até a política quilombola, pertencem 

 o “públi o”  Mulh r s s  r s rv m   ntro      s   s  p ss m p l s port s  s  r string m   

cumprimentos e conversas rápidas. Se focam nos filhos, nos afazeres domésticos, nas 

r spons bili    s f mili r s  t m s u lug r no “priv  o” (LIMA, 2012). 

Estes comportamentos observados por Lima (2012) também foram percebidos 
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durante nossa pesquisa: na reunião que observamos, nenhuma mulher da Associação do 

Quilombo Família Fidélix estava presente, e, no geral, elas pareciam mais interessadas nas 

questões familiares do que nas questões políticas que envolvem a remanescência de quilombo. 

A gênese do pleito quilombola da Família Fidélix acontece no fim da década de 

1980, quando a comunidade vê seu território ameaçado devido a grandes empreendimentos 

imobiliários no local. Tem início, então, suas tentativas de mobilização e diálogo com os 

poderes municipais. Apesar de não sofrerem ameaças diretas, também não possuem nenhuma 

garantia de posse. 

Procuramos, anos depois, o prefeito. [...] Collares, e o Collares assinou com 

uma cedência pra nós. Mas só que a gente não sabia caminhar politicamente, 

então achava que só chegava lá, sentasse na prefeitura, e um tempo de 
conversa.. a Antônia Collares era a primeira dama do Estado e presidente 

do.. movimento.. MAPA.. Movimento Assistencial de Porto Alegre. Então 

ela como presidente nos deu uma cedência onde a gente... bom, a prefeitura 

não vai mais nos pertubar. [...] (Entrevista com Sérgio Fidelix, 18/9/203). 
 

Sérgio relata que a comunidade sofreu, durante anos, várias intimações, que eram 

contornadas com a ajuda do advogado que foi contratado pelos moradores. Foi trabalhando 

juntamente com este advogado, comparecendo nos espaços púbicos, que Sérgio tomou 

conhecimento do passado de resistência negra do local onde morava. 

Em 2003, Sérgio Fidelix propôs à comunidade a entrada no pleito quilombola, como 

forma de regularização do território. A ideia, no entanto, foi rejeitada pelo grupo, que ao 

discutir sobre o assunto, não conseguiu chegar a um consenso sobre ser ou não ser 

quilombola. 

Em 2006, uma ação conjunta entre o poder judiciário, o Departamento Municipal de 

Habitação (DEMHAB) e a Brigada Militar despejou seis núcleos familiares do local. Esse 

evento foi o estopim para a entrada da comunidade no pleito como remanescentes de 

quilombo, mesmo sem consenso entre os moradores, pois já havia uma Associação de 

Moradores com inserção e atuação na comunidade. 

 Uma das famílias despejadas ocupou parte de um galpão; as outras tiveram que 

deixar a comunidade, que em função de seu tamanho reduzido, não permite a construção de 

novas casas. 

Tendo denominado a comunidade sob seu sobrenome, Sérgio passa a ser reconhecido 

como líder comunitário dos Fidélix, organizando todas as atividades relacionadas a questão 

quilombola e negra, não só a nível local, como também estadual e nacional. 

 Esta liderança, no entanto, não é bem acatada por todos os membros da comunidade. 

Alguns   r  it m qu  o nom  “Fi élix”  st   p g n o um  ntigo hist ri o    lut s junto   
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prefeitura municipal que não envolviam a questão quilombola; outros pensam que, no futuro, 

a família detentora do nome pode vir a ter privilégios sobre o território.  

 

Os meios e níveis percorridos por Sérgio, na articulação política e simbólica 
de sustentação e instrumentalização do pleito quilombola da comunidade 

 omo um  “bo  i éi ”  s o form s    l gitim   o  xt rn     um nív l 

público. Mas não leva imediatamente a um reconhecimento interno ao nível 
do grupo: aqui a estrutura política e de conjuntura é dado por outras 

discussões e articulações. É possível perceber o grupo estruturado por 

segmentações, com mais detalhes e matizes de um intrincado jogo de cena 
político. Que a este nível diluí a narrativa de uma pretensa homogeneidade 

étnica. (LIMA, 2012, p. 81) 

 

Sérgio se pr o up   om   “im g m”  o quilombo  s b     importân i     l v r   su  

luta para fora dos limites de seu território. Porém, dentro da comunidade, ele não é 

plenamente reconhecido como líder. Para os que defendem a identidade quilombola, a 

sustentação do pleito e a posse do território dependem de reconhecimento externo, mas essas 

ambições, juntamente com a heterogeneidade social do grupo, levam a oposições políticas 

com diferentes entendimentos a respeito das categorias identitárias reivindicadas.  

Na reunião observada no dia 24/4/13, fica clara a divergência entre aqueles que se 

declaram quilombolas e aqueles que não aceitam a identidade imposta. Já no início da 

conversa, convocada pelo INCRA para que se aprovasse um novo mapa da comunidade que 

definisse o território pleitado, Sérgio Fidélix deixa claro que apenas os quilombolas teriam 

voz e voto naquela decisão. 

Sérgio também é presidente da Associação do Quilombo Família Fidélix, que foi 

criada logo após a entrada no pleito, com o objetivo de obter a titulação no menor tempo 

possível. Atualmente, ela é composta de seis membros: Sérgio Fidélix, presidente; Janete 

Benck, vice-presidente; Hamilton Lemos, tesoureiro; Antônio Barbané, segundo tesoureiro; 

Fabiana da Silva, secretária e Graziela Santiago, diretora social. (Entrevista Sérgio Fidélix, 

18/9/13). 

Segundo Sérgio Fidélix, a Associação busca reunir-se com os moradores do 

quilombo, mas devido aos conflitos causados por aqueles que não se identificam com a 

identidade quilombola, as discussões sobre a questão acabam acontecendo somente entre os 

membros da Associação, em conjunto com participantes de outros quilombos e movimentos 

sociais que apoiam a causa. 

 
“Eu sou m mbro    Fr nt  N  ion l Quilombol  [   ]  nt o  s noss s   õ s 

são baseadas mais é fora da comunidade, então a gente pega um membro de 

cada comunidade, fizemos nossas ações junto com, hoje, o Bloco de Luta, 
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porque já foi Pula Roleta, Ocupa Praça, a gente já teve junto com o Utopia e 

Lut    nt o   g nt  j  t v  junto  om b st nt    ”  Entr vist  Sérgio Fidélix, 

18/9/13). 

 

A Associação reúne-se toda terça-feira, às 19h, no Bar da Carla, estabelecimento 

localizado próximo à comunidade quilombola. Participam das reuniões não só moradores do 

quilombo da Família Fidélix, mas várias outras pessoas representantes de entidades ligadas a 

causa quilombola, como as citadas acima na fala de Sérgio. 

 

 

FIGURA 3: B nn r    “Asso i   o Comunit ri    Cultur l R m n s  nt s    Quilombo F míli  Fi élix”  A 

Associação não ocupa este local. 

Fonte: Fotografia da autora. 

 
Apesar de ter sido formada com a intenção de agilizar o processo de obtenção do 

título da comunidade, a Associação do Quilombo Família Fidélix articula-se hoje com 

diversos outros grupos, mobilizando-se em defesa de questões que ultrapassam a causa negra 

e quilombola, como a desapropriação das terras indígenas, o passe livre estudantil e o 

desalojamento de populações pobres de Porto Alegre devido a obras da Copa do Mundo de 

2014. 

Atualmente, a titulação do quilombo Família Fidélix encontra-se na fase de 
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Decretação/Encaminhamento
4
, esperando a publicação do decreto que regulariza os limites de 

seu território.  

 

2.3 Quilombo do Areal 

 

O quilombo do Areal ocupa um beco no bairro Menino Deus, chamado pelos 

moradores de Avenida Luís Guar nh   O t rmo “ v ni  ” v m    um  on  ito j   squ  i o 

da palavra, que significa um conjunto de pequenas casas de aluguel barato, forma de 

habitação comum nesta região da cidade durante o século XX. 

 

 

FIGURA 4: Entrada da Avenida Luiz Guaranha. 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

A comunidade se reconhece como legatária do Areal da Baronesa, antigo território 

negro de Porto Alegre, famoso por sua trajetória histórica ligada ao início da cidade, a música 

popular e ao carnaval de rua, e que teve grande parte da sua população removida para áreas 

periféricas da cidade. São aproximadamente 80 famílias, totalizando cerca de 400 pessoas, 

morando em casas antigas, cujas fachadas foram preservadas pelo seu valor histórico. 

No século XX, o areal ou arraial da Baronesa era um dos mais conhecidos de Porto 

                                            
4 http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-fundiaria/quilombolas. Acessado em 16/11/13. 

http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-fundiaria/quilombolas
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Al gr   “O Arr i l    B ron s   r  um   xt ns   r      t rr  qu  p rt n i    Jo o B ptist     

Silva Pereira, Barão de Gravataí, que ali mantinha uma chácara, onde construiu um palacete 

na década de vint   o sé ulo XIX ”  GEHLEN   008  p 35   

 

 

FIGURA 5: Solar da Baronesa, atual Cidade Baixa.  

Fonte: http://lealevalerosa.blogspot.com.br/2012/07/barao-do-gravatai-e-baronesa-do.html. Acessado em 

16/11/13. 

 

Segundo Fabiane Xavier, através da entrevista concedida, o espaço onde hoje se 

localiza o Quilombo do Areal era a casa de veraneio do Barão e da Baronesa, local em que 

 l s mor v m junt m nt   om s us  s r vos  A r si ên i  “ofi i l” o up v  o qu  hoj  é o 

prédio do Pão dos Pobres, fundação que ajuda crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade. 

Após a morte do Barão e da Baronesa, o local foi divido em lotes, e a situação do 

território se tornou insalubre. Ele foi ocupado por negros alforriados da senzala da chácara do 

Barão de Gravataí que passaram a trabalhar na região, desenvolvendo as atividades que 

haviam aprendido na época que eram escravos: lavar, passar e cozinhar. 

F bi n  t mbém  ont  qu  “Luís Gu r nh ”  r  o nom     um   ix iro-viajante, a 

primeira pessoa que resolveu arrumar os galpões do casarão para que eles pudessem ser 

alugados pela população de baixa renda da época. 

Com a crescente urbanização e higienização do centro da cidade, a população negra e 

empobrecida, que costumava morar em cortiços e porões que se mesclavam aos casarões dos 

barões, foi empurrada para áreas periféricas, os arraiais. O da Baronesa, no entanto, recebeu o 

apelido pejorativo de Areal, devido à quantidade demasiada de terra vermelha existente no 

local.  

Quanto ao território do Areal, afirmou que, nos escritos de cronistas e 
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memorialistas que descreviam a vida na cidade, tal território aparece sempre 

referido como perigoso e ameaçador, tendo sido inclusive alcunhado de 

Emboscadas por ser, no século XIX, uma área de chácaras, caracterizada 
pelo mato fechado e pelos capões, que servia, durante a escravidão, para o 

refúgio de negros fugidos [...] (MARQUES, 2006, 137).  

 

A elite da época sempre associou o Areal à desordem social, ao perigo, ao crime, 

vadiagem e prostituição. No final do século passado, o local também passou por processos de 

saneamento e reestruturação espacial, o que acabou expulsando a população negra de toda a 

Cidade Baixa. Migrando para estes territórios, os negros saíam do espaço visível do centro da 

cidade e constituíam novos territórios na periferia, no invisível, hoje locais como a Restinga e 

a Lomba do Pinheiro. Apesar dos processos de remodelação urbana e enobrecimento 

populacional que essa região da cidade viveu nos anos subsequentes, a Avenida Luís 

Guaranha permaneceu; seus moradores reconhecem e são reconhecidos como os legatários 

deste antigo território negro que era o Areal da Baronesa: "A única avenida que persiste até 

hoje – é avenida, não é rua, não é vila, não é beco, é avenida – a única que persiste é a nossa 

avenida, Avenida Luís Guaranha." (Entrevista com Fabiane Xavier, 25/9/13). 

Depois que Luís Guaranha morreu, suas posses foram doadas à Santa Casa de 

Misecórdia de Porto Alegre, e durante muitos anos os moradores da avenida pagaram aluguel 

a esta instituição. A preocupação com a permanência no local, só começou, no entanto, após 

um período de intensa especulação imobiliária, em que os habitantes da Luís Guaranha 

começaram a se ver rodeados de novas sedes de entidades governamentais de grandes cadeias 

de comércio. (Entrevista Fabiane Xavier, 25/9/13). 

Fabiane relata que foi nesse momento que eles perceberam que teriam que “se 

organizar pra gente poder ter voz, pra permanecer aqui”. Os moradores da comunidade 

pressionaram a prefeitura de Porto Alegre, o que acabou resultando em uma permuta: a Santa 

Casa, então dona do terreno, doou a área para a Prefeitura, que em troca cedeu um terreno na 

rua Sarmento Leite, que mais tarde viria a ser o Hospital Santo Antônio. 

Hoje, o Quilombo do Areal tem seu território em uma rua sem saída na fronteira 

entre os bairros Cidade Baixa e Menino Deus, e é formado pela mistura dos sobrados de 

alvenaria antiga do tempo da Baronesa do Gravataí com as novas moradias construídas ou 

“pux   s” p los  tu is mor  or s  Muitos  os mor  or s r si  m no lo  l h  v ri s  é    s  

e tem memórias vividas sobre o passado da região e sobre os processos de transformação do 

Areal. 

As residências são deterioradas, mas percebe-se que há diferentes níveis 

socioeconômicos coabitando o mesmo espaço. Os moradores, no entanto, em geral, são 
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pessoas pobres e afro-descendentes. Quase toda a área é de posse da Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre, mais especificamente do DEMHAB. 

 

 

FIGURA 6 :  Residências na  Aven ida Luiz Guaranha.  

Fonte :  Fot ografia  da  autora  

 

No Quilombo do Areal, 81% das famílias possuem uma renda total de até 4 salários 

mínimos mensais, e 25,4% delas se dizem atingidas pelo desemprego. Mais de 30% dos 

chefes de família nasceram no quilombo e ali permanecem, enquanto mais de 80% de seus 

conjugês nasceram fora da comunidade, revelando uma tendência de crescimento e 

incorporação de novos moradores. Seus integrantes trabalham como serventes, domésticas, 

policiais da Brigada Militar, entre outros. (GEHLEN, 2008) 

Assim como na comunidade Família Fidélix, a Areal também possuí divergências 

entre seus moradores, diferentes redes de relacionamento entre homens e mulheres, jovens e 

velhos, moradores antigos versus moradores mais novos, e principalmente entre vizinhos. 

Marques (2006), durante a realização de sua dissertação que tinha como objeto a Luís 

Guaranha, observa que: 

A rua é o local central na vida social Luís Guaranha: é nela que se dá o 

convívio lúdico, as brigas, as tensões; é o lugar de encontro e de visibilidade 

entre os moradores. Ali, no efervescente espaço público, se negocia a 

vivência coletiva, se constroem as redes de vizinhança, de compadrio e 
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solidariedade. Entretanto, há famílias que não habitam o espaço da rua, a não 

ser como passagem. (MARQUES, 2006, p. 72) 

 

Marques (2006) também ressalta a importância da “fofoca” como instrumento de 

circulação de informações e manutenção de redes e grupos dentro da comunidade. Segundo 

 l   p r  s   nt n  r   rtos  ssuntos   o “   igo     on ut ” qu  é v li o no Quilombo  o 

Areal, era necessário estar interado dos eventos que aconteciam no local, através da rede de 

comunicações informais.  

O processo de auto-reconhecimento como remanescentes de quilombos teve início 

em 1998, com o intuito de garantir a titulação das terras em nome da comunidade, já que os 

moradores temiam uma ação de despejo vinda da prefeitura. A partir do contato com a 

Fundação Palmares
5
 e encaminhamento da documentação referente à história da região, a 

comunidade se auto-reconheceu como quilombo urbano, recebendo o certificado no dia 3 de 

Junho de 2003. 

 Na entrevista realizada com os moradores, Alexandre Ribeiro, atual presidente da 

Associação, e Fabiane Xavier, secretária, relatam que logo após o início do processo alguns 

moradores não aceitaram a nova identificação, e que foram necessárias muitas reuniões e 

conversas até que todos entendessem e assimilassem o que o título realmente significava. 

Na pesquisa de Marques, feita em 2006, o autor escreve que a identidade quilombola 

não é consensual em meio à comunidade, e que existem discordâncias e conflitos sobre o 

título adquirido. Nossos entrevistados, no entanto, disseram que “hoje, graças a Deus, toda a 

 omuni     s   onsi  r  quilombol ” (Entrevista com Fabiane Xavier, 25/9/2013), e que 

tanto brancos quanto negros compartilham o sentimento de resistência e de orgulho de serem 

parte de uma comunidade remanescente de quilombo. 

Na época do início do pleito quilombola, o local possuía uma associação de 

mor  or s  qu    p s o pro  sso  r solv u mu  r s u nom  p r  “Asso i   o Comunit ri    

Cultur l Quilombo  o Ar  l”  A Asso i   o possui um  s    pr pri   o up n o um    s     

dois andares, dentro do próprio quilombo. 

 

                                            
5  Instituição pública  federal voltada para promoção e preservação da arte e da cultura afro-brasileira. 

http://www.palmares.gov.br/quem-e-quem/ (Acessado em 08/11/13). 

http://www.palmares.gov.br/quem-e-quem/
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FIGURA 7: Fachada da Associação Comunitária e Cultural Quilombo do Areal. 

Fonte: Fotografia da autora 

 

A Associação é composta por seis membros, dividos nos cargos de presidente, vice-

presidente, primeira secretária, segunda secretária, primeira tesoureira e segunda tesoureira. 

Ela  promove várias ações, voltadas especificamente para os moradores da Luís Guaranha: 

são realizadas palestras com profissionais da saúde, aulas de capoeira, oficinas de tricô e 

sabonete, etc. De acordo com nossos entrevistados, o principal objetivo da Associação é 

melhorar a qualidade de vida dos moradores do local, assistindo-os em seus problemas. 

Atualmente, a comunidade remanescente de quilombo do Areal aguarda a emissão 

do título de reconhecimento como comunidade quilombola, última etapa do processo, o que, 

segundo Alexandre Ribeiro, deverá acontecer ainda este ano. 

 

2.4 Grupos étnicos como organização social 

 

As comunidades quilombolas porto-alegrenses não nasceram por identificações ou 

semelhanças culturais entre seus membros; o acionamento da identidade étnica foi uma 

escolha deliberada frente a necessidades impostas. Os grupos já existiam, mas a organização 

em torno da etnia negra e da ancestralidade comum só foi realizada quando se percebeu que 

essa mobilização era a melhor estratégia para a continuação de suas comunidades. 
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Por muito tempo, as identidades culturais e étnicas foram vistas como pré-

constituídas, definidas em si mesmas a partir de características intrínsecas aos indivíduos que 

faziam parte de determinado grupo. Em algumas correntes, os grupos étnicos ainda são 

estudados em relação a conceitos de família, herança, isolamento geográfico e cultura, e são 

vistos como entidades estáticas, com essências definidas (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 

1998). 

Hoje, os antropólogos afirmam que a etnicidade não é algo estanque e estrutural, mas 

sim um processo fluído e muitas vezes contraditório. A etnia não é uma identidade 

fundamental do indivíduo, ela surge quando da acentuação do Eu em relação ao Outro, em 

campos semânticos onde existam oposições e alteridades, sociabilidade. A etnicidade se 

constrói na relação de autodefinição dos membros e pode ser ativada quando for conveniente. 

(POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998). 

A noção de fronteira étnica criada por Fredrik Barth (1969) é um elemento central na 

compreensão da etnicidade. Para que a noção de grupo étnico faça sentido, é necessário que 

os membros de um se deem conta das fronteiras do seu sistema social, e reconheçam que 

existe outro além das suas fronteiras; é mandatório existir uma dicotomia Nós/Eles.  Essas 

fronteiras não dependem da permanência de suas culturas, podendo ser produzidas e 

reproduzidas no decorrer das interações sociais e sendo manipuláveis pelos atores, que podem 

estendê-las ou contraí-las de acordo com o contexto. 

Segundo Poutignat e Streiff-Fenart (1998), a etnicidade não remete a alguma 

essência que se possua, e sim a um conjunto de recursos disponíveis, como um modo de 

identificação entre possíveis outros. Traços étnicos não são exibidos por acaso, mas 

manipulados estrategicamente no decurso de interações sociais, para exprimir solidariedade 

ou distância, para obter vantagens imediatas (DOUGLAS, 1975 apud POUTIGNAT; 

STREIFF-FENART, 1998, p.168). 

P r  B rth  “grupos étni os s o   t gori s     tribui  o   i  ntifi    o r  liz   s 

p los pr prios  utor s     ssim  têm     r  t rísti      org niz r int r  õ s  ntr   s p sso s” 

(1969 apud POUTIGNAT E STREIFF-FENART, 1998, p. 142). As comunidades 

remanescentes de quilombos estudadas aqui condizem com a teoria de Barth: são grupos 

sociais cuja identidade étnica os distingue do restante da sociedade, identidade essa que é a 

base para sua forma de organização, de sua relação com os demais grupos e de sua ação 

política.  

Atualmente, as comunidades quilombolas deixaram de ser estudadas levando em 

conta o conceito de quilombo como um lugar remoto, de refúgio, para serem vistas através 
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desta perspectiva criada por Barth. 

 
[...] falar de grupo étnico para descrever as comunidades rurais negras 

historicamente vinculadas aos quilombos (ou outras formas que lhe tenham 

 orr spon i o  n o   v  l v r à bus      “p qu n s  fri  s”  qu  po  ri  
remeter a uma ideia de resistência cuja contrapartida seria a conservação 

e/ou o retorno ao passado. (ARRUTI, 1997, p.20) 

 

A identidade quilombola é construída a partir da necessidade de lutar pela terra: 

confrontados com uma situação adversa, estes grupos ameaçados realçaram traços culturais 

que acharam relevantes para a ocasião. A identidade quilombola, até então estranha para essas 

comunidades negras, passa a significar uma arma essencial  na batalha pela sua sobrevivência 

material e simbólica, e é construída em relação profunda com os territórios que as 

comunidades ocupam. 

Devido a todas essas características, Barth (1969) sugere que devemos entender 

grupos étnicos como um tipo de organização social. Isso quer dizer que, quando analisamos 

uma comunidade étnica,  

 
[...] a análise deve recair sobre os mecanismos de criação e/ou manutenção 

de uma forma organizacional que prescreve padrões unificados de interação 

e que regula quem faz e quem não faz parte do grupo, além das relações 
entre aqueles que fazem parte e entre estes e aqueles que não fazem. 

(ARRUTI, 1997, p. 20) 

 

Nos apropriamos, então, do conceito de Barth para analisarmos o Quilombo do Areal 

e o Quilombo da Família Fidélix sob uma perspectiva organizacional, com o objetivo de 

compreendermos quais são as aproximações e os distanciamentos entre essas organizações 

sociais e a teoria que explica o funcionamento das organizações formais, mais 

especificamente da comunicação organizacional. 

 No próximo capítulo, descreveremos conceitos e tipos de organizações, aspectos 

processuais e interacionais, os relacionamentos entre seus atores e os fluxos de informação, as 

ferramentas e as estratégias da comunicação, com o intuito de, posteriormente, compararmos 

essas informações com os dados obtidos em nossas pesquisas de campo nos quilombos. 
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3 COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DAS ORGANIZAÇÕES 

 
Para respondermos ao problema proposto neste trabalho, precisamos conceituar o 

que é a comunicação organizacional. Para isto, neste capítulo, discorreremos sobre algumas 

no õ s    “org niz   o”  su s tipologi s     r  t rísti  s  p r    pois nos   t rmos m is 

especificamente nos conceitos, funcionamentos e sistemas da comunicação organizacional. 

 

3.1 Organizações no sistema social global 

 

Vivemos em uma sociedade em que as organizações são parte integrante de todas as 

dimensões das nossas vidas. O mundo contemporâneo possui múltiplas demandas sociais e 

mercadológicas, provenientes da abundância de informação e conhecimento, que só podem 

ser supridas com o aumento e diversificação das organizações. 

 

As origens e a evolução das organizações se fundamentam na natureza 

humana. O homem, como ser social, necessita do seu semelhante para 
satisfazer suas necessidades e completar-se, o que só é possível mediante 

uma interação de pessoas que buscam alcançar resultados pela conjugação 

de esforços (KUNSCH, 2003, p.21) 

 

Existem muitas definições para o conceito de organização, mas a maioria delas é 

um  v ri   o    “ grup m nto qu  pro ur   tingir obj tivos  sp  ífi os”  gir n o  m torno 

   p l vr s  omo “int r   o”   “ oop r   o”     o  sp  to  ol tivo   r l  ion l    r    

humana. A definição e as teorias sobre as organizações evoluíram de uma perspectiva 

essencialmente mecânica, que não admitia erros, para uma compreensão que aceita o 

desordenado, o imprevisto e o informal como parte formativa de qualquer organização.  

Até a década de 1960, as organizações, aqui entendidas como organizações formais-

mercadológicas, foram estudadas por uma linha de pensamento racionalista, que as concebia 

como estruturas racionalmente ordenadas, destinadas a fins específicos, com pouco ou 

nenhuma influência externa. A partir da década de 1970, as abordagens começam a se centrar 

na Teoria Moderna, na Teoria Crítica e na Teoria Naturalista. (SCROFERNEKER, 2006), que 

começaram a enxergar a organização por múltiplas perspectivas, não apenas administrativas. 

Apesar de todas essas definições não denotarem organização estritamente no sentido 

mercadológico-empresarial, atualmente, na linguagem cotidiana e até nos últimos estudos da 

 r    s   nt n   por “org niz   o”  qu l s qu  s o form is    ompl x s  Kunsch (2003) 

resume as definições expostas dizendo que as organizações  

 



32 

[...] constituem aglomerados humanos planejados conscientemente, que 

passam por um processo de mudanças, se constroem e reconstroem sem 

cessar e visam obter determinados resultados. São inúmeras as organizações, 
cada uma perseguindo os seus próprios objetivos, dotada de características 

próprias, comum a estrutura interna [...], mas dependente, como subsistema, 

de inúmeras interferências do ambiente geral, numa perspectiva sistêmica 

[...] (KUNSCH, 2003, p.27) 

 

M smo s b n o qu   qui “org niz   o” signifi   um   mpr s  form l  p r  b mos  

pelo que já foi descrito no capítulo anterior, que as comunidades remanescentes de quilombos, 

como grupos étnicos e organizações sociais, possuem todas essas características citadas por 

Kunsch (2003), e correspondem as definições mencionadas. Elas são constituídas de pessoas 

que se agruparam conscientemente, com um objetivo específico, e, ao longo do tempo, 

passaram por processos de construção e reconstrução, estão incluídas dentro da sociedade e 

são influenciadas por diversas variáveis do ambiente. 

A organização quilombola seria um sistema aberto, uma microssociedade, vista 

através de uma perspectiva holística, em relação com seu contexto. É impossível pensá-la de 

maneira mecanicista; o fator humano ocupa o papel principal, o que gera complexidade e 

ambiguidade em sua definição. 

Além dos conceitos, é importante também entender as tipologias das organizações. A 

maior parte das classificações baseia-se estrutura organizacional, hierarquia, burocracia, 

departamentalização, terceirização, arquitetura organizacional, entre outros. Assim, podemos 

ter organizações coercitivas, utilitárias ou normativas (classificação que baseia no tipo de 

controle exercido sobre os funcionários); organizações de benefícios mútuos, de negócios ou 

de bem-estar público; organizações produtivas, econômicas, de manutenção ou de adaptação. 

Antonio Cury (2000 apud KUNSCH, 2003) categoriza as organizações em 

tradicionais, modernas e contemporâneas. As organizações tradicionais são aquelas 

caracterizadas pela ênfase na burocracia, hierarquia autoritária, prática operacional centrada 

em tarefas, sob a égide da eficiência e da estrutura de poder central e vertical. 

Exemplos de organizações tradicionais são as que tinham como modelos funcionais o 

taylorismo e o fordismo, sistemas que funcionavam baseados em produção em massa, na 

economia de escala e numa grande estrutura vertical. A partir da década 1970 , este modelo 

passou a enfrentar uma série de problemas por causa da maior concorrência, da flutuação da 

demanda e das dificuldades em manter o índice de produtividade. 

Contrapondo-se a esses modelos, surge o toyotismo, que tinha como características 

elementos administrativos japoneses, como eficiência, qualidade e produção enxuta, além de 

envolvimento e comprometimento dos trabalhadores. O toyotismo contribui para revolucionar 
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os modelos de administração tradicionais, abrindo caminho para um novo formato 

organizacional, no qual o sistema hierárquico foi diminuído, a participação do trabalhador foi 

estimulada, o controle de qualidade foi fomentado e a gestão e a produção foram 

flexibilizadas (KUNSCH, 2003, p. 57). 

O novo conceito de organização aberta em rede que surge após o toyotismo tem 

como características principais a estrutura horizontal baseada na descentralização, na 

participação e na auto-coordenação das unidades. Esta nova arquitetura organizacional dá 

mais importância a comunicação, vendo-a como estratégica e gerindo-a de forma 

participativa. 

O sistema organizacional só se viabiliza graças ao sistema de comunicação que 

existe nele; sem esse sistema, que permite uma contínua realimentação, a organização entra 

em entropia e morre. Entender como funciona a comunicação, tanto a que ocorre dentro da 

organização, como que a acontece entre ela e seu meio ambiente, é essencial pois através de 

seus processos podemos definir e determinar suas condições de existência e as direções de 

seus movimentos. Logo, identificando as características da comunicação organizacional nas 

comunidades quilombolas, podemos também compreender outros tipos de discursos presentes 

ali: como os indivíduos acionam a categoria de remanescente de quilombo, como se 

identificam com a identidade negra/quilombola, como reagem às pressões externas em relação 

a seus territórios, etc. 

 

3.2 Comunicação organizacional: conceitos 

 

Assim como o conceito de organização, o conceito de comunicação organizacional 

não é algo unificado e entendido da mesma maneira por todos os autores que se debruçam 

sobre o assunto. As perspectivas e abordagens são das mais variadas, mas apesar de 

proporcionarem várias leituras e interpretações, as definições aqui expostas ainda entendem 

organização como a empresa formal, tradicional, mercadológica. Esta compreensão, não 

impede, no entanto, a aplicação deste termo em um novo campo de abrangência: as 

organizações sociais-étnicas. 

Goldhaber (1984 apud KUNSCH, 1997, p.68), define comunicação organizacional 

como 

um processo dinâmico por meio do qual as organizações se relacionam com 

o meio ambiente e por meio do qual as subpartes da organização se 

conectam entre si. Por conseguinte, a comunicação organizacional pode ser 

vista como o fluxo de mensagens dentro de uma rede de relações 
interdependentes. 
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Em uma perspectiva essencialmente mercadológica, Riel (1995 apud 

SCROFERNEKER   006  p  49   olo    omuni    o org niz  ion l  omo “r l  õ s 

públicas, estratégias organizacionais, marketing corporativo, propaganda corporativa, 

comunicação interna e externa [...] voltada para os públicos ou segmentos com os quais a 

org niz   o s  r l  ion      p n   ” 

A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), por sua vez, mesmo 

sendo uma entidade voltada exclusivamente a interesses corporativos, não menciona 

“prop g n  ”  “r l  õ s públi  s” ou “m rk ting” n    fini  o qu   pr senta em sua página 

na internet: [...]a comunicação organizacional se mostra como um campo de conhecimento, 

cada dia mais abrangente, que tem uma forte intersecção entre o objeto de estudo da teoria das 

organizações, as organizações em geral e a teoria da comunicação humana.
6
 Neste contexto, a 

comunicação organizacional é um metassistema social e tecnológico – que tem como objeto 

de estudo os processos comunicacionais, no âmbito das empresas e das instituições, suas redes 

de relacionamento e sociedade – definido dinamicamente a partir de suas inter-relações com 

os conhecimentos e as práticas das Ciências Sociais, das Ciências Humanas, das Ciências 

Exatas e das Ciências Biológicas.  

Para Restrepo (1995 apud SCROFERNEKER, 2006, p. 49) a comunicação dá forma 

à organização, fazendo-a ser o que é. Ele estabelece quatro dimensões do processo de 

comunicação organizacional: comunicação como informação, como divulgação, como 

formação e como participação. 

A dimensão operacional é o que configura as operações da organização, seu sistema 

normativo, seus princípios e políticas, sustentando suas práticas. A dimensão de divulgação é 

a que torna pública, dá a conhecer as informações circulantes. A formativa é a geradora de 

relações, reforça os processos culturais e a socialização, através de rituais e celebrações, por 

exemplo. Por fim, a dimensão da participação completa o ciclo ao dar a palavra ao outro, 

escutando-o e reconhecendo-o, estabelecendo vínculos de compromisso entre os indivíduos 

que fazem parte da organização. 

Esta definição de Restrepo é válida para nosso trabalho pois pode ser aplicada a 

qualquer organização, uma vez que não enfatiza aspectos como divisões em departamentos, 

marketing ou mídias. Em algum nível, podemos encontrar características das quatro 

dimensões dentro das comunidades estudadas, já que elas utilizam-se da comunicação como 

informação, divulgação, formação e participação. 

                                            
6 http://www.aberje.com.br/. Acessado em 07/11/13. 

http://www.aberje.com.br/
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Em estudos mais recentes, a comunicação organizacional é estudada em relação com 

a Teoria da Complexidade, por autores como Kunsch (2006; 2003), Baldissera (2008), 

Marchiori (2008; 2006), Curvello (2008; 2007), entre outros. No Paradigma da 

Complexidade, a comunicação organizacional não é vista como linear, instrumental ou 

tecnicista; admite-se as incertezas que obviamente acontecem quando se trata de um 

fenômeno que lida com organizações de diferentes naturezas, culturas, relacionamentos 

interpessoais e funções instrumentais ou estratégicas. 

Para Baldissera (2008, p. 165), sob a ótica da Complexidade, a Comunicação 

Org niz  ion l é “o pro  sso     onstru  o    isput     s nti os no âmbito  as relações 

organizacionais”  O  utor  vi  n i  qu    r l   o  ntr  org niz   o    omuni    o é 

essencial, pois a organização é feita de sujeitos em articulação comunicacional, construindo e 

reconstruindo significados. 

A quantidade de definições existentes na literatura da área demonstra que não existe 

uma única teoria acerca do assunto, e que, apesar de as tentativas de teorização se centrarem 

nas organizações tradicionais, ainda há espaço e possibilidades para se discutir comunicação 

organizacional fora das abordagens empresarias e corporativas. 

Autoras como Margarida Kunsch e Cecília Peruzzo (1982) já dedicaram-se bastante 

a essa abordagem que tenta desvincular as Relações Públicas do sistema capitalista, focando-

se na comunicação popular, alternativa e comunitária. O próprio campo das Relações Públicas 

comunitárias está em pleno desenvolvimento, uma vez que as empresas vêm adquirindo senso 

de responsabilidade social. 

Kunsch, em 1997, já ressaltava que 

 
Nossa proposta é no sentido de que se adote essa expressão [comunicação 

organizacional], que, além de abranger todo o espectro das atividades 

comunicacionais, apresenta maior amplitude, aplicando-se a qualquer tipo de 

org niz   o   n o s  àquilo qu  s   h m  „ mpr s ‟  KUNSCH   997  p  
69) 

 

A comunicação organizacional é, antes de tudo, um subcampo da comunicação 

(BALDISSERA, 2008a). Logo, é equivocado pensar que ela possa ser simplificada para dar 

conta de ideias de mercado e economia, ou reduzida a assessorias de imprensa e publicidade, 

relações públicas ou marketing corporativo.  

Para além das necessidades de planejamento e gestão da comunicação, existem 

fluxos multidirecionais que só podem ser observados no cotidiano da organização. Esses 

fluxos podem não seguir os meios formais, mas mesmo assim podem completementá-los e 



36 

agilizá-los. A comunicação, afinal, ocorre entre indivíduos; os planos e programas de 

comunicação desenvolvidos por uma determinada organização são parte da comunicação, mas 

não correspondem a totalidade dos processos comunicativos. 

 

3.2.1 Comunicação organizacional: características e processos  

 
Para analisarmos e compreendermos como funciona a comunicação dentro das 

organizações, é necessário levar em conta todos os fluxos de dados existentes nelas, não só os 

formais. O nosso objeto de pesquisa não pode ser enquadrado nesta formalidade, só podendo 

ser compreendido a partir do momento que o relacionamos ao seu contexto histórico, 

considerando o conjunto de seus processos e estruturas. Também é preciso ressaltar a 

importância da interdependência entre as organizações e sua integração com o mundo externo, 

uma vez que nenhuma estrutura social consegue ser auto-suficiente. 

O processo de comunicação nas organizações envolve os elementos básicos dos 

estudos das teorias da comunicação (emissor, canal, receptor), mas também possui um 

importante aspecto relacional.  

 

[...] a comunicação permeia a vida organizacional, e viabiliza, com isso, a 
construção da cultura e da identidade. O processo comunicativo permitiria 

uma visão construtivista da realidade organizacional, a partir das múltiplas 

interações mediadas pelas ações histórica, social e política. Assim, a 

comunicação moldaria a organização (CURVELLO, 2002, p.7) 

 

Além da dimensão relacional, também é preciso considerar que as organizações estão 

inseridas em um contexto complexo e com resultados imprevisíveis. Na comunicação, a visão 

mecanicista também não se aplica: não se pode ter a ilusão de que todos os atos 

comunicativos serão automaticamente aceitos e respondidos da forma como foram 

intencionados. 

[...] a comunicação ultrapassa a ideia do planejado, organizado; a possível 

aparente ordem da comunicação organizacional guarda em si a tensão 
ordem/desordem, estabilidade, (des)organização/dispersão/reorganização de 

sentidos. (BALDISSERA, 2010, p.171) 

 

Os processos comunicacionais que, dentro das organizações, burlam ordens e 

disciplinas, tendem a ser desconsiderados da comunicação organizacional, classificados como 

não relevantes. Porém, mesmo não sendo centrais, esses processos exercem forte influência 

sobre as atividades formais, muitas vezes ressignificando-as; devem ser vistos, portanto, como 

importantes constituintes da comunicação organizacional. 
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Os ruídos são inerentes ao processo comunicativo. Não existe nada sem 

ruído. Essa é uma questão imanente ao signo, exatamente constituído de 

opacidade e intransparência e potencial mal-entendimento. Não há garantias 
na produção da mensagem, não há garantias na mensagem, não há garantias 

na sua recepção (PINTO, 2008, p. 86). 

 

As organizações são formadas por pessoas, e pessoas possuem comportamentos 

específicos e individuais. Essa característica impõe barreiras, e cria diferentes níveis e fluxos 

comunicacionais dentro das organizações.  

Segundo Kunsch (2003, p. 75) existem quatro tipos de barreiras na comunicação 

organizacional: as pessoais; as administrativas/burocráticas; o excesso e a sobrecarga de 

informações; e as informações incompletas ou parciais. Nas comunidades estudadas, 

encontramos todos os tipos de barreiras, principalmente no quilombo Família Fidélix, onde 

encontramos um ambiente permeados de conflitos entre os que se consideram e os que não se 

consideram quilombolas. 

As barreiras pessoais provêm da personalidade, do estado de espírito, das emoções e 

valores dos indivíduos em determinado contexto. A atuação e o processamento de informação 

das organizações, juntamente com fatores como distâncias físicas, relações de poder e status, 

podem impor barreiras administrativas e burocráticas.  

A falta de seleção e prioridades confunde o público e cria as barreiras de excesso de 

informações: proliferação de papéis, reuniões desnecessárias e crescentes números de meios 

de comunicação fazem com que as pessoas não consigam absorver e assimilar tudo que se 

passam em seu ambiente social. Por fim, as comunicações incompletas e parciais constituem 

mais uma barreira na comunicação organizacional. São encontradas nas informações 

fragmentadas, distorcidas ou sujeitas a dúvidas, nas informações não transmitidas ou 

sonegadas, etc. 

T mbém s o b rr ir s  n ontr   s n   omuni    o org niz  ion l   “ u i  o 

seletiva; juízo de valor; credibilidade da fonte; problemas de semântica; filtragem; linguagem 

intragrupal;  if r n      st tus; pr ssõ s  o t mpo;   sobr   rg  n s  omuni   õ s ” 

(KUNSCH, 2003, p. 76). 

Outro fator importante para a análise da comunicação organizacional são os níveis. 

Divididos em intrapessoal, interpessoal, organizacional (interdepartamental, interunidades, 

ambiental) e tecnológico, os níveis caracterizam as diferentes formas de comunicação que 

podemos encontrar nas organizações.  

O nível intrapessoal depende da capacidade cognitiva de cada indivíduo, de como ele 

adquire, processa e consome informações. No nível interpessoal se analisa a comunicação 
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entre os indivíduos, como se afetam, regulam e controlam uns aos outros. O nível 

organizacional trata das redes de sistemas de dados e dos fluxos que ligam entre si os 

membros da organização e esta com o meio ambiente. Já o nível tecnológico preocupa-se com 

a utilização de ferramentas mecânicas e eletrônicas, e como elas produzem, armazenam, 

processam, traduzem e distribuem informações. (THAYER, 1976 apud KUNSCH, 2003, p. 

81). Em nossos objetos de pesquisa encontramos, principalmente, os níveis intra e 

interpessoal, uma vez que a maior parte da comunicação ocorre de forma oral e informal. Os 

níveis organizacionais e tecnológicos também estão presentes, mas de forma menos 

acentuada. 

Outro fator formativo do sistema de comunicação das organizações são as redes 

formais e informais, que convivem simultaneamente e são, ambas, imprescindíveis para o 

bom funcionamento da organização. 

A comunicação formal é a que procede da estrutura organizacional propriamente 

dita, é a comunicação administrativa, que se relaciona com o sistema expresso de normas que 

regem o comportamento, os objetivos e as estratégias que conduzem as responsabilidades dos 

trabalhadores.  

O sistema formal de comunicação de toda organização – o conjunto de 

canais e meios de comunicação estabelecidos de forma consciente e 

deliberada – é suplementado, no decorrer de pouco tempo, por uma rede 
informal de comunicações, igualmente importante, que se baseia nas 

relações sociais intra-organizativas e é uma forma mais rápida de atender as 

demandas mais urgentes e instáveis. (KUNSCH, 2003, p. 83) 

 

Portanto, a rede informal surge para suplementar os canais formais por ser muito 

mais tática e ágil, podendo até mesmo modificar a estrutura sistematizada existente. O sistema 

informal surge das relações sociais entre as pessoas, e por isso, muitas vezes se orienta para 

objetivos pessoais, e não somente para aqueles propostos pela organização. 

 

[...] há intenção nas instâncias produtoras das mensagens, mas também há 
intenção nas instâncias receptoras dessas mesmas mensagens, na medida em 

que somos vítimas do nosso próprio discurso, já que meus signos fazem 

parte de um repertório que vou adquirindo ao longo da vida (PINTO, 
2008,p.87) 

 

A conversa, a livre expressão do pensamento, as manifestações dos trabalhadores 

sem o controle da direção administrativa são algumas expressões da rede informal, que, nos 

últimos anos, tem sido ainda mais facilitadas com a adoção da internet como meio de 

comunicação dentro da organização. 

Mesmo possuindo associações de moradores, que seriam uma estrutura formal, a 
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maior parte da comunicação nas comunidades quilombolas acontece de forma informal. As 

associações e seus membros servem mais como coordenadores do que líderes, e mesmo que 

controlem uma parte dos níveis comunicionais,  st  qu li     m is “form l” n o p rm i   s 

trocas de informação cotidianas dos moradores. 

Além das redes, os fluxos comunicacionais também conduzem a comunicação dentro 

de uma organização, e podem ser descendentes ou verticais, ascendentes ou horizontais. 

Identificamos fluxos nas comunidades quilombolas, porém de maneira diferente da descrita 

na teoria abaixo. Como os objetos da pesquisa não possuem uma hierarquia, no sentido de 

importância e poder, não temos como apontar fluxos entre posições superiores e inferiores. As 

características específicas dos fluxos comunicacionais nas comunidades estudadas serão 

descritas com mais detalhes no terceiro capítulo. 

Na comunicação descendente ou vertical o fluxo corre de cima para baixo: as 

informações provêm da direção para os subalternos. Na maior parte das organizações, é desta 

maneira que fluem as comunicações administravas oficiais. A comunicação ascendente ocorre 

quando pessoas situadas em posições inferiores na hierarquia organizacional enviam 

informações para a cúpula, através das mais variadas formas e ferramentas. A importância 

desse fluxo depende fundamentalmente da cultura e da filosofia da organização; quanto mais 

aberta e flexível, maior será a intensidade da comunicação ascendente. 

No fluxo horizontal ou lateral a comunicação ocorre no mesmo nível, entre pessoas 

situ   s  m posi õ s hi r rqui  s s m lh nt s  “Qu n o b m  on uzi    po    ri r 

condições bastante favoráveis a uma otimização de recursos e do desempenho org niz  ion l” 

(KUNSCH, 2003, p. 85), além de coordenar esforços e incentivar o desenvolvimento de 

interesses mútuos. 

Ainda temos os fluxos transversais e circulares, tendência das organizações orgânicas 

e flexíveis. Incentivando uma gestão mais participativa e integrada, essas organizações 

encorajam que a comunicação aconteça em todas as direções, perpassando todas as instâncias 

setoriais. Quanto maior for a aproximação interpessoal da organização, maior a possibilidade 

da eficiência dos fluxos transversais e circulares. 

Oliveira e Paula (2008) incluem mais duas classificações importantes: fluxos 

informacionais e relacionais.  

 

Os fluxos informacionais representam todos os atos e instrumentos utilizados 

para transmitir informações de caráter institucional ou mercadológico. Já os 
fluxos relacionais são oportunidades de encontro que promovem 

compartilhamento de ideias entre interlocutores, como reuniões, eventos e 



40 

face-a-face. (OLIVEIRA E PAULA apud MATTOS, 2008, p.19) 

 

Para processar e transmitir todas estas informações, as organizações se valem de 

diversos meios e veículos. Com base na classificação de Charles Redfield (1980 apud 

KUSNCH, 2003, p.87), dividimos-os em orais (reuniões, entrevistas), escritos (panfletos, 

relatórios, quadro de avisos), pictográficos (mapas, fotografias, diagramas), escrito-

pictográficos (cartazes, gráficos), simbólicos (bandeiras, luzes, sinais), audiovisuais (vídeos 

institucionais, televisão corporativa) e telemáticos (intranet, e-mail, telefone celular).  

Todos estes níveis, fluxo e meios existem para que as organizações comuniquem-se 

com alguém. O conceito de público é muito caro à comunicação organizacional e 

imprescindível para que se compreenda o processo comunicacional.  

Os públicos de uma organização são grupos espontâneos ou formais que estejam, 

direta ou indiretamente, interessados na organização e dispostos a iniciar um diálogo com ela 

(FORTES, 2003). Listar e classificar estes públicos é imprescindível para a organização 

contemporânea pois cada grupo possui um interesse distinto e modos diferentes de reagir as 

informação que a organização divulga e ao que a opinião pública fala sobre ela. 

Uma boa comunicação organizacional preocupa-se em criar canais de diálogo com 

seus públicos, interpretando suas diferenças e captando seus anseios, não apenas agindo 

retroativamente, mas criando oportunidades de livre discussão e sempre procurando coincidir 

interesses. 

Existem diversas classificações de públicos: elas podem ser baseadas no grau de 

importância, dependência, interferência, participação, proximidade, etc. A definição mais 

utilizada e aceita pelas escolas brasileiras, e também a mais criticada e talvez já defasada, é a 

que classifica os públicos em interno, externo e misto. (FRANÇA, 2008). 

O público interno é, basicamente, constituí os p los  mpr g  os    org niz   o  “O 

público interno é aquele que apresenta claras ligações socioeconômicas e jurídicas com a 

 mpr s  on   tr b lh   viv n i n o su s rotin s   o up n o  sp  o físi o    institui  o ” 

(FRANÇA, 2008, p.39). 

O público  xt rno “é  qu l  qu  n o  pr s nt   l r s lig  õ s so io  onômi  s   

jurídicas com a empresa, mas que interessa à instituição por motivos mercadológicos, 

políti os   so iol gi os”  FRANÇA   008  p  4    po  n o s r jorn list s   utori    s 

governamentais, líderes políticos ou de opinião, associações, consumidores, etc. 

O públi o misto  por su  v z  é  qu l  qu  “ pr s nt   l r s lig  õ s 

socioeconômicas e jurídicas com a empresa, mas não vivencia as rotinas da empresa, e não 
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ocupa espaço físico da institui  o”  FRANÇA   008  p  44   Compõ m  ss  públi o 

familiares dos empregados, fornecedores e acionistas. 

Como já mencionamos, esta é uma classificação que, apesar de ainda ser muito 

utilizada, não possui critérios sólidos uma vez que cada autor determina aletoriamente quem 

são os grupos que compõem cada categoria. França (2008) prefere classificá-los em essenciais 

ou não essenciais, baseado em níveis de dependência. Essa classificação de França, no 

entanto, foi criada para empresas que já possuem extensivos mapeamentos de seus públicos, 

preocupações mercadológicas com a efetividade de sua comunicação, planos diretores 

estratégicos. 

Neste trabalho, portanto, utilizaremo-nos apenas do conceito de público externo e 

interno, sendo interno os habitantes das comunidades quilombolas e externos as outras 

organizações, instituições e indivíduos que se relacionam com elas, já que as nossas 

organizações-étnicas não possuem tantos públicos quanto uma organização tradicional, nem o 

mesmo nível de sistematização dos mesmos. 

 

3.2.2 Comunicação Organizacional: Função estratégica 

 

As organizações contemporâneas são incitadas a obedecer regras impostas pela 

competição mercadológica, como a necessidade de obter uma imagem pública positiva e 

ganhos com a comunicação que é feita para seus públicos internos e externos. Esse 

movimento depende do gerenciamento de ações estratégicas e processos de comunicação, 

para que se fidelizem clientes, consumidores e cidadãos. 

Esse processo é complexo e frágil, e exige planejamento, gestão, avaliações 

permanentes e investimentos em estruturas, mídias, eventos, produtos e mensagens capazes de 

amplias sua visibilidade e formar uma imagem que condiga com sua identidade institucional, 

e que também seja rentável. 

A noção de identidade é central para a compreensão das organizações, e em 

particular, dos processos de comunicação e relacionamento organizacional contemporâneos, 

tanto nas organizações tradicionais quanto nas analisadas aqui. As comunidades quilombolas 

foram criadas a partir dessa identidade compartilhada, do auto-reconhecimento como 

remanescentes de quilombo. No entanto, a identidade é um conceito em constante atualização 

– ela já foi compreendida como algo permanente e essencial, mas hoje sabe-se que não existe 

 p n s “um ” i  nti        sim várias identificações, contraditórias, transformadas 

continuamente pelos sistemas culturais que nos rodeiam. (BALDISSERA, 2007).  
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Essa permanente tensão é a possibilidade de os sistemas se regenerarem, 
atualizarem-se no complexus ecossistêmico. Assim, ao mesmo tempo, a 

organização, como sistema auto-eco-organizado, fecha-se estrategicamente 

para construir-se e instituir-se como uma dada coerência/ordenação 
identitária frente ao outro (sua alteridade), e abre-se para, em 

tensões/disputas com sua alteridade (de qualquer qualidade), atualizar-se 

(regenerar-se) e tornar-se mais complexa em relações dialógico-recursivas. 

(BALDISSERA, 2007, p. 232) 

 

Hoje, as comunidades Areal e Família Fidélix são palco de emergência de 

particularismos e identidades locais no meio de um cenário urbano cada vez mais complexo, e 

a assunção desta identidade quilombola afirma sua diferença em relação a homogeneização 

dos espaços que os cercam. 

A identidade pós-moderna não pode ser afastada da ideia da diferença: somos o que 

o outro não é. A identidade está na alteridade, e vice-versa, uma construindo a outra, em 

permanente tensões e transições. Uma vez que a identidade não é unificada, e sim 

fragmentada, cada momento pede que uma identidade, ou identificação, seja utilizada. Neste 

contexto, assume importância o papel que o sujeito desempenha em determinada situação 

sociocultural, em oposição a noção de personalidade.  

 

A identidade atualiza-se como força que, a um só tempo, 

mantém as várias possibilidades identificatórias juntas, 
amalgamadas, coesas, tecidas, e, por outro, permite que uma 

dada identificação (ou mais) se manifeste. (BALDISSERA, 

2007, p. 234). 
 

Assim como a identidade dos sujeitos, a identidade organizacional é híbrida, formada 

por processos dialógicos, cruzamentos e interações, compreendendo uma multiplicidade de 

processos identificatórios. Além das articulações internas, a identidade organizacional 

também sofre influência das trocas que faz com seu ambiente. 

Esses processos identificatórios são constituídos de constantes movimentos de 

abertura e fechamento, assimilação e resistência. Dependendo da negociação, a organização 

pode se mostrar dinâmica e flexível, ou impenetrável, determinando, assim, as fronteiras de 

sua identidade. Mas se a identidade é tão volátil e múltipla, como as organizações conseguem 

gerar identificações com seus públicos? 

Necessita-se de públicos (que também não são uma coisa só, mas muitos sujeitos 

individuais) identificados com a organização, mas o espaço identificatório é difícil de ser 

descrito e apreendido. Dominar a multiplicidade de possíveis aderências identificatórias exige 

esforço, e por isso as estratégias organizacionais que dependem da criação de uma identidade 
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são tão frágeis. 

As organizações, então, precisam agir em diversos níveis para superar esse quadro 

complexo. Primeiro procuram, dentro de seus públicos de interesse, pressupostos básicos de 

comportamento, os traços mais centrais das identidades destes grupos, aqueles que já não 

podem mais ser questionados. Posteriormente, as informações sobre esses valores são 

transformadas em estratégias de comunicação e identificação, de modo que a organização seja 

reconhecida como identidade-referência.  

É importante ressaltar que os sujeitos constroem suas percepções sobre as 

organizações levando em conta todas as informações que recebem, oficiais ou não. A questão 

não é tentar monopolizar e unificar discursos, mas saber como costurar todos estes sentidos e 

colocar-se como mediadora perante o público. 

 

[...] sobre a ideia de que a identificação exige alguma semelhança, os 
processos de comunicação são planejados e materializados como portadores 

de características da identidade organizacional (verdadeiros ou não, 

contando que aos olhos do público pareçam verdadeiros), características 

essas que traduzem, de alguma forma e em algum nível, os próprios valores 
dos públicos a que se destinam as mensagens. (BALDISSERA, 2007, p.242) 

 

Assim, a comunicação, dentro de uma organização, passa a ser estratégica quando 

começa a ser utilizada como uma ferramenta para o cumprimento da missão, da conquista dos 

objetivos organizacionais, e quando suas ações são estreitamente ligadas a um determinado 

significado para seus diferentes públicos. Este é um aspecto que ainda está em 

desenvolvimento nas comunidades estudadas: apesar de terem consciência da importância da 

comunicação como estratégia para maior visibilidade, os líderes das comunidades ainda não 

possuem ações concretas voltadas a este objetivo, apesar de já exisitirem planejamentos, 

como descreveremos no capítulo a seguir. 

No cenário organizacional contemporâneo, a comunicação só tem sentido se for 

estratégica: ela não pode ser estar direcionada apenas para a dimensão tangível dos produtos e 

serviços, mas deve direcionar-se também para a formação de um conceito, de uma 

identificação em torno da qual mantém seus vínculos internos e estabelece relacionamentos 

com os diferentes setores da sociedade. 

Outro aspecto que permeia as estratégias comunicacionais das organizações 

contemporâneas é a tentativa de formação de uma imagem organizacional. Imagem não é a 

mesma coisa que identidade, mas sim uma construção realizada a partir da relação da 

identidade (organização) com o outro (alteridade). A imagem seria um conjunto de 

informações, conceitos e noções compartilhados por uma coletividade sobre uma organização 
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(GOMES, 2004). 

Tal imagem é resultado de um processo de criação de sentido que deriva, em grande 

parte, do que é comunicado pela organização, das informações, fontes e experiências obtidas, 

dentre outras coisas, a partir de serviços e produtos. No entanto, não há "fórmula" para uma 

construção de uma imagem ideal, que atenda as demandas de visibilidade da sociedade atual:  

 
[...] não há garantias de que a idealização de uma determinada imagem 

conceito quando do planejamento e da implantação de ações estratégicas 

(particularmente as de comunicação), resulte na institucionalização de tal 
imagem conceito. (BALDISSERA, 2008b, p. 194) 

 

A construção da imagem-conceito é uma disputa entre o que me dizem e o que eu 

percebo, entre o lugar de oferta e o lugar de construção. Ela é permanentemente atualizada 

pela alteridade através de tensões dialógicas entre sua cultura, saberes prévios, subjetividades 

e expectativas.Portanto, segundo Baldissera (2008b) nessa relação tem-se que uma identidade 

(organização) tenderá a ter várias imagens-conceito construídas pelos diversos outros 

(públicos) num processo de construção que se realiza através de negociações, disputas, 

estimulações, percepções etc. 

Para tentar organizar essa profusão de signos emitidos pelas imagens-conceito, as 

organizações tendem a desenvolver diversas estratégias com o intuito de harmonizar sua 

comunicação, de forma que as todas as informações recebidas pelo público, sejam elas 

formais ou informais, sejam convergentes em uma mesma mensagem. 

Kunsch (2003) acredita que a melhor maneira de se criar essa sinergia é unindo 

diferentes áreas em projeto de comunicação organizacional integrada, juntando a 

comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação interna e a 

comunicação administrativa. Em nossa análise feita no próximo capítulo, procuramos 

identificar, em nossos objetos, de que maneira estas quatro áreas se manifestavam nas práticas 

e processos comunicacionais quilombolas. 

 
Esta deve constituir uma unidade harmoniosa, apesar das diferenças e das 

peculiaridades de cada área e das respectivas subáreas. A convergência de 

todas as atividades, com base numa política global, claramente definida, e 

nos objetivos gerais da organização, possibilitará ações estratégicas e táticas 
de comunicação mais pensadas e trabalhadas com vista na eficácia. 

(KUNSCH, 2003, p.150) 

 

A comunicação administrativa ocorre dentro da organização, viabilizando todo o 

sistema organizacional e o fluxo de informações que permitem à organização maior eficiência 

e controle dos seus recursos, relacionando-se com os fluxos, os níveis, e as redes formal e 
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informal da comunicação. 

A comunicação interna acontece paralelamente a circulação normal da comunicação, 

mas ela é planejada, com objetivos bem definidos e estratégias delineadas de modo a envolver 

a totalidade do público interno, compatibilizando os interesses dos funcionários com os da 

organização. 

A comunicação mercadológica tem como objetivo divulgar publicitariamente os 

produtos e serviços da organização, procurando atender as demandas traçadas pelo plano de 

marketing e utilizando-se de uma série de ferramentas de comunicação persuasiva para 

conquistar o consumidor. 

A comunicação institucional, por fim, é responsável pela construção e manutenção 

de uma imagem e identidade corporativas fortes e positivas de uma organização, buscando, 

com isso, influenciar a sociedade na qual está inserida. A comunicação institucional não deve 

reduzir-se a uma simples divulgação de produtos e marcas, mas sim compartilhar a missão, a 

visão, os valores, as filosofias e as políticas da organização com os públicos. 

Atualmente, outro elemento central à função estratégica da comunicação 

organizacional é a internet. Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação, é crescente o número de organizações que trabalham para integrar seus modelos 

administrativos à comunicação digital. 

A comunicação digital facilita e dinamiza a construção de qualquer processo de 

comunicação integrada, pois proporciona uma troca de informações mais rápida, 

personalizada e interativa do que qualquer outra ferramenta disponível nas organizações. 

Além disso, para organizações sociais, como as analisadas neste trabalho, a comunicação 

digital é a opção menos custosa para se atingir a opinião pública, e que a que possibilita maior 

estreitamento entre o "eu" e o "outro". 

A legitimação e a visibilidade das organizações agora se estabelecem em um novo 

nível de relacionamento, pois os sujeitos tem mais acesso à informação e a compartilham de 

forma diferenciada.  

[...] a Internet traz alternativas de construção da visibilidade diante dos 

públicos como o site institucional, por exemplo, um veículo no qual a 
instituição expõe-s   om “su s pr pri s p l vr s”  o qu l propor ion   

estrategicamente, o acesso direto às estruturas, valores e propósitos 

construídos ao longo de sua trajetória. Até pouco tempo atrás, era necessário 
que as informações institucionais passassem pelo filtro das mídias 

tradicionais (televisão, rádio e mídia impressa) no processo de construção da 

visibilidade pública. (BARICHELLO; STASIAK, 2008, p.3) 

 

As mídias digitais são primordiais para a autonomia comunicacional e para a 
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inserção de organizações normalmente não-competitivas nas disputas de poder que permeiam 

a sociedade contemporânea. A comunicação digital permite o gerenciamento ativo do 

processo comunicacional, permitindo que a organização controle todas as instâncias da 

transmissão da mensagem, desde sua produção e veiculação até a mensuração de seu retorno. 

A internet transforma as representações dos indivíduos sobre a realidade, e, 

consequentemente, sobre instituições e organizações que até então só eram representadas 

através da mídia hegemônica, dando poder de voz legitimação à causas que, antes do seu 

surgimento, dificilmente seriam reconhecidas. 

A retomada histórica e conceitual sobre comunicação organizacional feita até aqui 

nos deram a base para a análise que será apresentada no capítulo seguinte, no qual 

descreveremos os dados obtidos nas comunidades quilombolas sobre comunicação 

organizacional, comparando-os com a teoria exposta até aqui com o objetivo de verificarmos 

quais caracterísicas podemos encontrar nessas organizações-étnicas e quais não estão 

presentes. 
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4 COMUNIDADES QUILOMBOLAS COMO ORGANIZAÇÕES: APROXIMAÇÕES 

E DISTANCIAMENTOS  

 

Neste capítulo destacamos a análise empírica das informações obtidas durante a 

pesquisa, traçando paralelos com a base teórica sobre comunicação organizacional que 

expomos no capítulo anterior. 

Para responder os objetivos de nossa pesquisa, resgatamos os dados sobre as 

comunidades quilombolas do Areal e da Família Fidélix descritos aqui a partir de duas 

técnicas metodológicas diferentes: entrevista em profundidade e observação participante. 

A entrevista em profundidade é uma técnica qualitativa que explora um assunto a 

partir da busca de informações, percepções e experiências do informante, para que assim 

possamos analisá-las e apresentá-las de forma estruturada. 

Tecnicamente a entrevista é entendida como a situação na qual uma pessoa, com um 

conjunto de perguntas preestabelecidas, conduz a outra pessoa a responder essas determinadas 

perguntas. 

O objetivo da entrevista em profundidade é obter respostas intensificadas. Os dados 

colhidos são resultados da análise e interpretação do pesquisador, em um diálogo inteligente e 

crítico com o contexto. Essa técnica permite um aprofundamento em determinados assuntos.  

S gun o Du rt    006  p  63    s  ntr vist s “possibilitam ainda identificar 

problemas, microinterações, padrões e detalhes, obter juízo de valor e interpretações, 

caracterizar a riqueza de um tema e explicar fenômenos de  br ngên i  limit    ”  

Foram entrevistados dois membros de cada comunidade: No Areal, Alexandre 

Ribeiro e Fabiane Xavier, presidente e vice-presidente da Associação Comuniatária e Cultural 

Quilombo do Areal, respectivamente, ambos no dia 25 de Setembro de 2013. No Fidélix, 

entrevistamos Sérgio Fidélix, presidente da Associação do Quilombo Família Fidélix, no dia 

18 de Setembro de 2013, e Janete Benck, vice-presidente, no dia 16 de Outubro de 2013. 

Estas pessoas foram escolhidas pois são os líderes e responsáveis pelas suas respectivas 

associações, tendo assim, maior conhecimento sobre os processos e práticas comunicacionais 

que ocorrem nas mesmas. 

As entrevistas foram semi-abertas, com roteiro (Anexo A) baseado no "Questionário 

de Pesquisa Institucional", elaborado por Margarida Kunsch (2003) no livro Planejamento de 

Relações Públicas na Comunicação Integrada. Escolhemos este questionário como suporte por 

acreditar que ele nos forneceria condições para um conhecimento amplo de nossas 
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"organizações", cobrindo desde questões estruturais até informações específicas sobre tipos de 

comunicação.  

Obviamente, ele foi elaborado para pesquisas dentro de empresas formais, mas como 

nosso objetivo neste trabalho é diagnosticar a comunicação das comunidades quilombolas sob 

uma perspectiva organizacional, acreditamos que o roteiro das perguntas deveria baseado no 

arcabouço teórico sobre comunicação organizacional já estabelecido. Assim, o adaptamos 

para apreender a realidade da organização estudada, que não está estruturada como as 

tradicionais, usando apenas os itens principais e eliminando tópicos que diziam respeito a 

produtor, serviços ou situações econômicas e de marketing. 

A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza 

os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e 

ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar. É um elemento 

básico de investigação científica, utilizado na pesquisa de campo e se constitui na técnica 

fundamental da Antropologia. 

A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de 

objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam 

seucomportamento. Desempenha papel importante nos processos observacionais, no contexto 

da descoberta, e obriga o investigador a um contato mais direto com a realidade.  

Para Mann (1970, p.96), a observação participante é uma "tentativa de colocar o 

observador e o observado do mesmo lado, tornando-se o observador um membro do grupo de 

molde a vivenciar o que eles vivenciam e trabalhar dentro do sistema de referência deles". 

As observações participantes foram realizadas durante duas reuniões da Asssociação 

de Moradores, nos dias 24/4/13 e 15/10/13, somente na comunidade Família Fidélix. 

Inicialmente, nossa proposta era acompanhar reuniões das associações nos dois locais, porém 

o Quilombo do Areal não realizou reuniões ou eventos no período delimitado para a pesquisa, 

o que tornou inviável a observação neste local. 

As observações tinham como objetivo identificar as dinâmicas de tomadas de decisão 

das associações, quais eram os locais de fala dos participantes, a existência ou não de 

hierarquias, os conteúdos discutidos, em suma, elementos que poderiam ter sido esquecidos 

ou omitidos nas entrevistas. 

Após a coleta dos dados, procuramos encontrar na fala dos entrevistados e nas 

situações observadas processos e práticas comunicacionais que se assemelhassem áquelas 

descritas pela teoria da comunicação organizacional, além de características peculiares a estas 

organizações étnicas que se distanciassem da literatura sobre o tema.  
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 Nas próximas seções, descrevemos quais são e como ocorrem os processos 

comunicacionais encontrados no Quilombo do Areal e no Quilombo Família Fidélix, 

identificando seus conteúdos, objetivos e funções, contrastando esta comunicação quilombola 

com a comunicação corporativa e também ressaltando as diferenças que existem entre as 

próprias comunidades. 

 

4.1 Comunidades quilombolas podem ser uma organização?  

 

Como já vimos no Capítulo 3, existem diversas visões sobre o conceito de 

organização entre os autores da área. A linha racionalista vê as organizações como estruturas 

racionais, com fins específicos, enquanto a linha organicista as concebe como organismos 

vivos, que possuem a capacidade de evoluir, e ainda existem várias outras tentativas de 

diferenciações entre "organização", "organização social", "organização formal" e 

"instituições". 

Apesar de a maior parte dos conceitos descreverem uma organização como um 

aglomerado humano, construído conscientemente para realizar determinados objetivos, que 

pode se transformar e evoluir constantemente, o termo ainda é majoritariamente usado para 

designar apenas empresas formais, que possuem uma sede, funcionários, organogramas, 

objetivos mercadológicos. 

Pode-se perceber, no entanto, que as comunidades analisadas aqui preenchem os 

requisitos de uma "organização": elas são formadas de indivíduos que, conscientemente, 

construíram uma estrutura que lhes possibilitasse atingir um objetivo da maneira mais eficaz 

possível. Seu objetivo, porém, não é o lucro ou algum tipo de influência na sociedade, mas 

conseguir a segurança do seu território e conquistar uma qualidade de vida mínima para os 

habitantes dele. 

Na história da formação das comunidades relatada no Capítulo 2, podemos ver que 

essa denominação "quilombola" nem sempre esteve presente como identidade; a identificação 

étnica foi escolhida como melhor estratégia quando os moradores destes territórios 

perceberam que estavam ameaçados. A identidade étnica, então, foi uma das identificações 

possíveis que foi manifestada de acordo com a situação sociocultural. 

 

Tornou-se possível chegar-se a tais resultados [...] graças à formulação de 

grupo étnico não mais em termos culturais, stricto sensu, senão como um 

tipo    org niz   o  Sublinh  B rth qu   “ on  ntr n o-nos no que é 
socialmente efetivo, podemos ver os grupos étnicos como uma forma de 

org niz   o so i l”  [   ] N  m  i    m qu  os  g nt s s  v l m    
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identidade étnica para classificar a si próprios e os outros para propósitos de 

interação, eles formam grupos étnicos em seu sentido de organização 

(OLIVEIRA, 1976, p. 18) 
 

As comunidades remanescentes de quilombo podem, então, encaixar-se nas 

definições de organização que partem da teoria administrativa, e também podem ser definidas 

como organizações a partir da teoria antropológica desenvolvida por Barth, que conceitua 

grupos étnicos como organizações sociais. 

Mas será que essas comunidades se reconhecem como organizações? De acordo com 

nossas entrevistas, sim. Sérgio, Janete, Alexandre e Fabiane, líderes de suas comunidades, 

entendem a importância da estrutura organizacional para o melhor desenvolvimento das 

mesmas. 

Sérgio Fidélix acredita que a Associação do Quilombo da Família Fidélix é uma 

organização, e que é importante estar organizado para "lutar por um ideal" (Entrevista Sérgio 

Fidélix, 18/9/13). Alexandre Ribeiro diz que é preciso estar organizado para "atender as 

demandas" (Entrevista Alexandre Ribeiro, 25/9/2013), e Fabiane Xavier também assegura que 

sem a Associação a comunidade não iria funcionar. 

Os líderes das duas comunidades veem suas associações de moradores como 

organizações. Essas associações possuem uma estrutura semelhante com a de uma 

organização tradicional, sendo compostas de presidente, vice-presidente, secretária, segunda-

secretária e tesoureiro. 

 

Entendemos por estrutura organizacional "as distribuições, em diversos 

sentidos, das pessoas entre posições sociais que influenciam as relações de 
papel entre essas pessoas" (BLAU, 1974, p. 12). Essa definição simples 

exige uma ampliação. Uma implicação da definição é a divisão de trabalho: 

atribuem-se às pessoas tarefas ou trabalhos diferentes dentro das 

organizações [...] as posições que as pessoas ocupam possuem normas e 
regulamentos que especificam, em graus variáveis, como seus ocupantes 

devem comportar-se nessas posições. (HALL, 1984, p. 37) 

 

Existem várias outras visões divergentes sobre o tema, porém, como não temos como 

objetivo nesta pesquisa aprofundarmo-nos na teoria das organizações e da administração, 

usaremos este conceito de Hall para procedermos nas descrições sobre as estruturas 

organizacionais presentes nas comunidades quilombolas. 

De acordo com Hall (1984, p.38), as estruturas organizacionais atendem três funções 

básicas: atingir metas; coagir os indivíduos a um lugar determinado dentro da organização, 

para que se minimize variações individuais; e, em terceiro lugar, criar contextos onde o poder 

possa ser exercido, as decisões possam ser tomadas e as atividades possam ser executadas sem 
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contestação. 

O objetivo primordial das comunidades quilombolas é a asseguração do seu 

território. As divisões departamentais e hierárquias que foram criadas com as associações de 

moradores não tem como objetivo a obtenção de metas econômicas ou coerção de 

funcionários. Existem contextos espaciais e temporais em que decisões são tomadas, e 

pessoas que são responsáveis por estas decisões, mas existem mais diferenças do que 

semelhanças em relação à divisões tradicionais quando se trata de estrutura organizacional. 

As associações de moradores foram criadas para agilizar e organizar o pleito 

quilombola, e, apesar de nem todos os moradores fazerem parte dessas associações, podemos 

observar que existem funções específicas que regulam o dia-a-dia dessas "organizações". 

No Quilombo do Areal, a Associação funciona como um centro de coordenação das 

demandas da comunidade, uma aglutinação de esforços para resolver os problemas que 

surgem no cotidiano dos moradores:  

 
A gente montou uma reunião de rede, que acontece uma vez por 

mês, aonde a gente levanta as demandas da comunidade, leva 

pra reunião de rede, chama as secretarias pertinentes para 
aquelas demandas para a resolução dos problemas. Dessa forma 

a gente já conseguiu resolver muita coisa. (Entrevista Fabiane 

Xavier, 25/9/13). 
 

Percebemos que não há uma estrutura nos moldes que entendemos usualmente, uma 

organização dividida entre presidente e funcionários, mas que foi sim construída uma espécie 

de divisão de tarefas. Fabiane Xavier, sendo a secretária, recebe as reclamações e sugestões 

dos moradores e depois as repassa para outra "unidade", que seriam as secretarias do Estado. 

A estrutura organizacional aqui não serve para por um funcionário "no seu lugar", e sim para 

coordenar demandas que de outra maneira talvez não viessem a ser solucionadas. 
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FIGURA 8: Organograma da Associação Comunitária e Cultural Quilombo do Areal.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
No quilombo do Areal, a hierarquia da Associação parece ser apenas uma 

formalidade, uma vez que os entrevistados relatam que não existem regras sobre o que cada 

um pode ou não pode fazer, e que todos tem o direito de falar, sem que a opinião de um seja 

mais valorizada que a de outro. Também não existe muita rotatividade nos cargos: Alexandre 

já está há 6 anos como presidente. 

Já na Família Fidélix, a questão da autoridade está mais visível na fala dos 

entrevistados. Em comparação com as atividades que ocorrem no quilombo do Areal, a 

associação do Fidélix parece ser mais fechada às necessidades da comunidade e as opiniões 

de moradores não-membros, talvez devido aos conflitos existentes no local em relação a 

identidade quilombola. Como alguns indivíduos ainda não se reconhecem como quilombolas, 

eles também se recusam a aceitar Sérgio como "presidente" da comunidade. 
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FIGURA 9: Organograma da Associação Quilombo Família Fidélix. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Sérgio, primeiramente, diz que hoje em dia esse problema não existe mais, e que 

compreende as razões pelas quais algumas pessoas não se identificam com a questão 

quilombol    iz n o qu   ss s mor  or s   h m qu  “v o t r qu  volt r pro tron o” 

(Entrevista Sérgio Fidélix, 18/9/13). Ao longo da entrevista, no entanto, ele oscila entre a 

r sign   o  “t nho qu     it r   op  o   l s”        s onfi n    om os “novos” mor  or s  

 iz n o qu  n o s b  qu m s o  ss s p sso s   qu  “  i  i  deles é não fazer parte, mas eles 

qu r m fi  r”   

Na reunião observada no dia 15 de Outubro, uma das pautas foi a remoção destes 

"invasores" que "não se preocupam com a cultura". Sérgio comenta que não gostaria de ter 

que fazer isso, mas que removê-los é necessário.  

O clima no Quilombo do Areal, por sua vez, parece isento de conflitos. Fabiane 

Xavier comenta que todos os moradores tem orgulho de morarem no quilombo, e que também 

estão envolvidos com a resistência e com a luta. A associação promove atividades 

frequentemente, que contam com grande participação da comunidade. Mesmo quem não é 

membro da Associação participa das decisões, e é incentivado a dar opiniões sobre qualquer 
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assunto que envolva a vida do grupo. 

Os moradores do Areal se identificam e se sentem satisfeitos em fazer parte desta 

organização, além de serem incentivados a participar dos processos que envolvem o dia a dia 

da comunidade. 

Para além do ambiente interno, as comunidades quilombolas também são 

influenciadas diretamente por variáveis externas econômicas, políticas, sociais, legais e 

culturais, que tanto podem fornecer oportunidades ou ameaças para sua atuação e 

sobrevivência. Elas também se relacionam com diversas instâncias governamentais federais, 

estaduais e municipais, e da sociedade civil, como o INCRA, a Fundação Palmares, o 

DEMHAB, a FASC, etc. 

Compreender o ambiente no qual as organizações se inserem é crucial para que se 

entenda o que se passa nelas e com elas, e consequentemente, para analisarmos e 

descrevermos seus processos e práticas de comunicação. O ambiente afeta todas as etapas do 

desenvolvimento de uma organização, especialmente as novas formas organizacionais, que, 

segundo Hall (1984), tem mais chance de não sobreviverem devido à natureza 

intrinsecamente conservadora da sociedade. 

As comunidades remanescentes de quilombo são extremamente vulneráveis ao 

ambiente, uma vez que são formadas com base em uma lei que ainda abre amplas margens de 

interpretação e que é constantemente ameaçada por projetos de emenda à constituição que 

tentam modificar ou revogar o artigo 68. Ademais, parte da sua população é pobre e 

dependente do Estado, não só para ser reconhecida como comunidade, mas para, literalmente, 

sobreviver. Mesmo assim, os dois grupos analisados reagem às pressões ambientais de 

maneiras bem diferentes. 

 

[...] uma organização seleciona os aspectos do ambiente com que irá lidar. O 
processo de escolha é afetado pelos processos de seleção das outras 

organizações com que ela mantém contato. Ao mesmo tempo, é claro, os 

vínculos interorganizacionais são afetados pelas pressões ambientais [...] as 
organizações vão construindo ou inventando seus ambientes. (HALL, 1984, 

p.) 

 

Mesmo sendo organizações do mesmo "tipo", localizadas na mesma cidade, as duas 

comunidades têm percepções opostas sobre seus ambientes: enquanto no quilombo Família 

Fidélix, as relações com os governos municipais e federais são conflituosas, e há uma 

tendência de articulação com outros movimentos e causas sociais além da questão 

quilombola, no quilombo do Areal as relações com o Estado são benéficas e nem os membros 
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da Associação, nem os habitantes em geral, tendem a se engajar em lutas políticas com outras 

entidades. 

A seguir apresentamos diagramas que mostram as principais instituições que foram 

citadas durante as entrevistas: 

 

 

 

FIGURA 10: Relacionamentos com o ambiente externo – Fidélix. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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FIGURA 11: Relacionamentos com o ambiente externo – Areal. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
No momento em que decidem se auto-identificar como remanescentes de quilombo, 

estas comunidades são atravessadas constantemente pelo Estado, que confere direitos mas 

também exige o cumprimento de uma série de etapas legais-burocráticas para o 

reconhecimento e legitimação institucional dessa demanda. Ambos os pleitos já duram cerca 

de 10 anos, e durante esse tempo, os entrevistados narram vários tipos diferentes de encontros. 

Dentro do quilombo da Família Fidélix, as trocas com o Estado são controversas. 

Sérgio comenta que a luta dos quilombolas é invisível, e relata confrontos diretos com o 

INCRA: "A gente já ocupou várias vezes o INCRA, aonde não se vê o resultado, aonde o 

diretor ou representante aqui do estado no INCRA, diz, descaradamente, em entrevista 

gravada, que ele está enrolando nós." (Entrevista Sérgio Fidélix, 18/9/13). 

Sérgio também diz não se sentir representado por nenhum órgão público que trata da 

questão quilombola. Ele inclusive menciona a CONAQ (Coordenação Nacional das 

Comunidades Quilombolas) como um "inimigo", dizendo que ali dentro existem "[...] 

correntes do governo, porque são postos ali, são cadeiras [...] ficam engessados", ressaltando 
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o quão difícil é o diálogo com o governo. 

Talvez por causa dessa decepção com os membros do Estado que deveriam lhes 

representar e proteger, a associação da Família Fidélix tenha se voltado tanto a ajudas 

externas de outros movimentos e organizações não ligados ao governo, como a Frente 

Quilombola RS, o Bloco de Luta e o Coletivo Catarse. São eles os principais aliados dos 

habitantes da Fidélix na luta pelo reconhecimento e pela asseguração do seu território. 

 

Então as nossas ações são baseadas mais é fora das nossas 

comunidades, então a gente pega um membro de cada 
comunidade, fizemos as nossas ações junto com, hoje, o Bloco 

de Luta, porque já foi Pula Roleta, foi Ocupa Praça, a gente já 

teve junto com o Utopia e Luta, então a gente teve junto com 

bastante [...] (Entrevista Sérgio Fidélix, 18/9/13). 

 

Os líderes do Quilombo do Areal, por contraste, não relatam nenhum conflito com o 

Estado:  

 
[...] conflito com nenhuma secretaria, a gente não tem. A gente 
chega, a gente conversa, as portas sempre abertas. Se a 

secretária não pode te atender a gente vai direto na.. acima da 

secretária, entendeu.. as portas tão sempre abertas. Conflito a 
gente não tem [...] nada que não se resolva com conversa. 

(Entrevista Alexandre Ribeiro, 25/9/13). 

 

Para os habitantes da comunidade, o Estado é um importante beneficiador e prestador 

de serviços. Através das já citadas reuniões de rede, os moradores do Areal conseguem 

melhorias nas necessidades básicas de sua comunidade. As secretarias municipais também são 

parceiras da comunidade, trabalhando dentro da associação, oferecendo cursos, oficinas e 

palestras principalmente para jovens e idosos:  

 

A gente tem diversas atividades durante a semana, a gente tem 

ali na Associação oficina de tricô, crochet e tear, a gente tem 

atendimento para as idosas da comunidade, em parceria com a 
FASC [...] a alfabetização de jovens e adultos, em parceria com 

a SME, a gente tá sempre buscando... (Entrevista Fabiane 

Xavier, 25/9/13). 
 

Apesar de estarem conscientes da dificuldade do processo de reconhecimento, e da 

luta de outras comunidades que ainda temem por seus territórios, a comunidade do Quilombo 

do Areal parece voltada muito mais a seu público interno do que aos relacionamentos 

externos. Eles não se envolvem com nenhum outro movimento social e seu relacionamento 

com as outras comunidades quilombolas, ainda que estável, não é muito constante. Sua maior 
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preocupação é realmente construir um ambiente agradável para se viver dentro dos limites da 

comunidade. 

 

FIGURA 12: Banners com informaçõe sobre os quilombos de Porto Alegre, cedidos pela prefeitura para o 

Quilombo do Areal. Ficam pendurados dentro da sede da Associação.  

Fonte: Fotografias da autora. 

 

Todas essas informações sobre estrutura, clima, cultura e ambiente organizacional 

nos ajudam a examinar os fatores que afetam o envio, o recebimento, a percepção e a 

interpretação das comunicações dentro das comunidades quilombolas. Na próxima seção, 

descrevemos componentes mais específicos da comunicação organizacional: redes, fluxos, 

níveis, ferramentas e estratégias. 

  

4.2 Como se processa a comunicação organizacional em uma comunidade quilombola?  

 

A comunicação das comunidades quilombolas não segue planejamentos, decisões de 

gestores ou regras de departamentos, no entanto, nela podemos encontrar semelhanças com a 

comunicação que ocorre em organizações formais: redes, níveis, fluxos, instrumentos e 

estratégias são características apresentadas na teoria da comunicação organizacional que 

identificamos nas organizações sociais pesquisadas aqui.  

Logicamente, esses sistemas não se mostram óbvios e facilmente enxergáveis; eles 

estão difusos, permeados pelos contextos históricos e culturais que são presença forte nas 

comunidades quilombolas. Entretanto, um fazer comunicacional não formalizado não quer 

dizer pior ou menor potência comunicativa: em todo processo comunicativo há fraturas, e 



59 

essas fugas podem fornecer um sentido mais importante que algo planejado. 

A comunicação que ocorre dentro destes grupos tem elementos muito mais 

individuais do que organizacionais (HALL, 1984, p. 132), porém, o próprio ato de estruturar-

se como uma comunidade ou como uma associação, faz com que estas pessoas dependam de 

processos de comunicação. 

[...] a comunicação é extremamente importante nas organizações e 
segmentos organizacionais que precisam lidar com a incerteza, que são 

complexos e que têm uma tecnologia que não permite rotinização fácil. 

Tanto as características externas quanto as internas afetam a centralidade da 
comunicação. Quanto mais uma organização se orienta para pessoas e ideias, 

mais importante se torna a comunicação. (HALL, 1984, p.133) 

 

As comunidades quilombolas do Areal e da Família Fidélix não possuem tecnologia 

de ponta nem grandes máquinas; elas lidam constantemente com a interferência 

governamental e foram construídas por e para pessoas, com o objetivo de assegurar a 

segurança e o território destas. Logo, acreditamos que a comunicação é, sim, central e 

essencial a estes grupos. 

 

4.2.1 Redes formais e informais 

 

A comunicação dentro de uma organização flui por meio de duas redes: a formal e a 

informal. A rede formal é formada por um conjunto de canais e meios de comunicação 

estabelecidos de forma consciente e deliberada, manifestações enquadradas na estrutura 

organizacional e legitimadas pelo poder hierárquico. (KUNSCH, 2003; WELS, 2005). 

A rede informal emerge das relações entre as pessoas, é manifestada 

espontaneamente, através de redes de boatos ou fofocas, conversas, livre expressão de 

pensamentos (WELS, 2005). 

As duas convivem simultaneamente, e são igualmente importantes para as 

organizações; a rede informal muitas vezes é mais ágil e flexível, permitindo que as decisões 

sejam tomadas mais rapidamente. 

Como não encontramos nenhuma estrutura hierárquica nos quilombos, além das 

associações de moradores, é difícil identificar as redes formais. O sistema formal de 

comunicação, tanto no Areal quanto no Fidélix, provém apenas de reuniões realizadas pelas 

associações de moradores, quando estas desejam repassar informações ao resto dos habitantes. 

No Quilombo do Areal, não existe uma rede formal de comunicação no sentido de 

comunicação administrativa. A associação recebe e repassa informações    “org niz   o” 

quilombola, mas elas não são provenientes de um sistema expresso de normas ou de um poder 
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burocrático. 

Já no quilombo da Família Fidélix, percebemos que até existe uma tentativa de 

formalização das decisões por meio da associação, mas ela é suplantada pela rede informal, 

ou seja, pelas pessoas que não fazem parte da associação ou que não se identificam com a 

identidade quilombola e que, portanto, não se importam com o que é discutido pela 

organização. 

 

4.2.2 Fluxos e níveis 

 

Dentro dessas redes, encontramos os fluxos comunicacionais, que são os sistemas 

que conduzem a comunicação dentro de uma organização, podendo ser descendentes, 

ascendentes, horizontais, transversais ou circulares.  

Os fluxos descendentes são aqueles que partem da administração da organização para 

os subalternos, caracterizando-se principalmente como comunicação administrativa oficial 

(KUNSCH, 2003). Não encontramos este tipo de fluxo nas comunidades analisadas: como 

não existe nenhuma cúpula diretiva formal, também não existem comunicações "oficiais", de 

cima para baixo, mesmo dentro das próprias associações. Os entrevistados relatam, e também 

percebemos nas observações, que as falas de todos os membros têm o mesmo valor, não 

estando o presidente em algum nível hierárquico que lhe dê permissões de dar ordens para o 

restante dos participantes. 

Os fluxos ascendentes acontecem quando pessoas em posição inferior numa estrutura 

organizacional enviam informações à cúpula, por meio de diversos instrumentos (KUNSCH, 

2003). Novamente, sem hierarquias definidas, não podemos dizer que existe uma 

comunicação "de baixo para cima". 

Intracomunidade e intercomunidades, concluímos que existem apenas fluxos 

horizontais: comunicações que ocorrem no mesmo nível. Como os membros das associações 

não se consideram líderes ou gestores de ninguém, toda a comunicação flui entre iguais, 

havendo apenas uma coordenação de atividades e transmissão de informações, e não 

tentativas de imposição de ordens ou normas. 

Já se analisarmos a comunicação das comunidades com outras organizações, 

principalmente governamentais, notamos características diferentes em cada um deles. 

Enquanto no quilombo do Areal, a comunicação parece correr em um fluxo horizontal, dado o 

bom relacionamento entre este e o governo, no quilombo da Família Fidélix, o emissor 

“Est  o” p r     st r situ  o num nív l hi r rqui o sup rior    n o or  ns s m qu  os 
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receptores tenham a liberdade de responder. 

 

4.2.3 Meios de comunicação 

 

A maior parte da comunicação que ocorre dentro das comunidades quilombolas do 

Areal e da Família Fidélix é baseada principalmente na oralidade. Diferentemente das 

organizações formais, onde existem materiais escritos, audiovisuais, murais, cartazes, 

campanhas por e-mail, etc, a comunicação nos quilombos ocorre, majoritariamente, face a 

face, por meio de conversas ou reuniões. 

No Quilombo do Areal, a associação promove reuniões, porém elas não possuem 

periodicidade, acontecendo apenas quando há algum assunto para resolver. 

 

[...] se tem uma dúvida... tomar uma decisão a respeito de uma casa... a gente 
conversa, vê a melhor situação, vamos tentar resolver. Mas reuniões assim, 

de fazer seguidamente, a gente não tem como, ia ficar muito complicado da 

gente tá sempre ali. E eu acho que tem que se resolver... muitas reuniões não 
resolvem nada. Tu fica só na conversa, conversa, e não tem andamento. 

Então a gente é mais do resolver. Se pintar a solução, a gente já resolve. 

(Entrevista Alexandre Ribeiro, 25/9/13). 

 

Já na Família Fidélix, as reuniões acontecem todas as terças-feiras, às 19h, no Bar da 

Carla, onde são discutidas as pautas que surgiram durante a semana. Essas reuniões, no 

entanto, não são exclusivas para membros da Associação, e envolvem representantes de 

outros movimentos sociais, como a Frente Quilombola RS
7
, e de mídias independentes que 

promovem a causa quilombola, como o Coletivo Catarse
8
.  

Na reunião observada no dia 15 de Outubro, estavam presentes 12 pessoas. O 

primeiro passo foi a assinatura da ata, contendo o nome de todos os participantes. Um 

membro do Coletivo Catarse e uma participante da Frente usavam laptops para registrar as 

pautas que estavam sendo discutidas. 

Sérgio foi o primeiro a falar, sendo seguido pelo advogado Onir Araújo, defensor dos 

territórios quilombolas, e posteriormente por um membro da Frente Quilombola RS. Os 

assuntos discutidos foram variados, indo desde as invasões no território dos Fidélix até o 

planejamento da criação de várias equipes dentro do grupo, cada uma responsável por uma 

tarefa específica (criação de um blog, arrecadação de fundos, divulgação da cultura negra em 

                                            
7 Parte da Frente Nacional em Defesa dos Territórios Quilombolas. 

https://www.facebook.com/FrenteQuilombolaRs. Acessado em 11/11/13. 
8 “A C t rs  é um  ol tivo     omuni    o org niz  o nos prin ípios  o  oop r tivismo      utog st o      

  onomi  soli  ri  ” www.http://coletivocatarse.com.br. Acessado em 11/11/13. 

https://www.facebook.com/FrenteQuilombolaRs
http://www.http/coletivocatarse.com.br
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escolas, etc). 

Apesar de ocorrer de maneira muito mais informal do que em uma empresa (a 

conversa estava acontecendo em um bar, os assuntos muitas vezes divergiam para tópicos 

paralelos), o saldo da reunião pareceu ser positivo. Todos eram incentivados a dar suas 

opiniões, mesmo que poucos tenham dominado a maior parte da conversação. Reclamações e 

sugestões eram bem aceitas, e, no fim, todos chegaram a um consenso sobre quais seriam os 

próximos passos do grupo. 

As duas comunidades também utilizam-se de meios escritos, como cartazes, 

principalmente para a divulgação de reuniões e eventos sobre a questão quilombola. No 

Quilombo do Areal, observamos cartazes escritos a mão, fixados na parede da sede, com 

aviso sobre as atividades que ocorreriam naquela semana. Ao lado, um cartaz com a 

programação de atividades do Dia da Consciência Negra, promovido pela prefeitura de Porto 

Alegre. 

 

FIGURA 13: Cartazes afixados na janela da sede da Associação do Quilombo do Areal.  

Fonte: Fotografia da autora. 

 

Na observação que realizamos em abril no Quilombo Família Fidélix, um quadro 

colocado na entrada da comunidade avisava os moradores sobre a reunião que seria realizada 

naquele dia. Nas visitas seguintes que fizemos ao local, no entanto, o quadro tinha sido 

retirado do local. 
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FIGURA 14: Quadro avisando os moradores sobre a reunião da Associação, na entrada do quilombo.  

Fonte: Fotografia de Wesley Grijó. 

 

A Internet é outro meio de comunicação essencial às comunidades, e, novamente, elas 

utilizam-se desta ferramenta de maneiras bem distintas.  

O Areal possui uma página no Facebook
9
, gerenciada principalmente por Alexandre, 

que posta conteúdos relacionados às atividades do quilombo e também mensagens de 

motivação e auto-ajuda, como mostram as figuras abaixo. 

 

                                            
9 https://www.facebook.com/quilombo.doareal 

https://www.facebook.com/quilombo.doareal
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FIGURA 15: Postagem na página do Quilombo do Areal, acessada no dia 23 de Outubro.  

Fonte: www.facebook.com/quilombo.doareal 

 
 

 

FIGURA 16: Postagem na página do Quilombo do Areal, acessada no dia 23 de Outubro.  

Fonte: www.facebook.com/quilombo.doareal 

 
 

http://www.facebook.com/quilombo.doareal
http://www.facebook.com/quilombo.doareal
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Já a Família Fidélix utiliza-se, principalmente, de páginas de terceiros, como o já 

citado Catarse, o Bloco de Luta ou a Mídia Ninja, todos coletivos independentes. São eles que 

divulgam as atividades das quais o quilombo irá participar, como ocupações e manifestações. 

Eles também possuem um grupo fechado no Facebook, usado para discussão, divulgação de 

informações e planejamento das próximas atividades do quilombo, como foi notado na 

reunião observada no dia 15/10. Este grupo é compartilhado com membro da Frente 

Quilombola RS. 

 

 

FIGURA 17: Postagem sobre quilombolas na página do Coletivo Catarse, acessada no dia 23 de Outubro.  

Fonte: www.facebook.com/coletivocatarse 
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FIGURA 18: Aviso de plenária na página da Frente Quilombola RS, acessado no dia 23 de Outubro.  

Fonte: www.facebook.com/frentequilombolars. 

 

Mesmo não sendo utilizada de maneira planejada ou estratégica, a internet é um meio 

revolucionário para essas comunidades. Elas obviamente desejam transmitir suas mensagens, 

porém não tem como conseguir espaço na mídia, e também não conseguem ser sua própria 

mídia - não tem dinheiro para fazer jornais e eventos corporativos. A internet é o único meio 

que permite que eles sejam agentes de significado, emissores diretos de suas mensagens, sem 

que elas sejam mediadas por outros canais que poderiam distorcer suas informações. 

Sérgio Fidélix diz que: 

[...] quando a gente vai pra alguma ação e publica ali [no 
Facebook] que convoca alguém, aparecem mil, duas mil 

pessoas, mas tu vai ver, no final das contas, tem 500 pessoas. 

Mas é um modo de dizer que estão alertas, é um modo de dizer 

que o protesto deles é silencioso. Porém, faz barulho." 
 

Os quilombos analisados aqui também possuem, juntamente com o Conjunto 
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H bit  ion l Lupi ínio Ro rigu s  um “Proj to Piloto  m Comuni    o Comunit ri    

Quilombol ” p r    impl nt   o    um  r  io  omunit ri   Amp r  os n  l i 9.621
10

, de 

1998, que garante o direito a comunicação, programação e transmissão, a rádio tem como 

objetivo: “  pro u  o   publi    o   smistifi    o     istor õ s   s inform  õ s sobr  

localidades e territórios midiaticamente marginalizados e oprimidos, assim como a criação 

dialógica de saberes e conhecimentos  omunit rios  urb nos  rur is   n  str is   or is ” 

O projeto ainda está em fase de planejamento, mas demonstra que os quilombolas 

têm conhecimento sobre seus direitos em relação à comunição, e reconhecem que a rádio 

pode ser uma importante ferramenta para lhes tirar do silêncio e qualificar sua atuação diante 

das opressões. 

 

4.2.4 Comunicação Organizacional Integrada 

 

Toda organização é permeada de diferentes modalidades comunicacionais, que, 

juntas, formam o fenômeno que viemos chamando de comunicação organizacional. Já 

ressaltamos nas seções anteriores que nossos objetos de pesquisa possuem comportamentos 

comunicacionais bastante distintos: enquanto uma volta suas práticas para públicos externos e 

busca articulações com outras organizações; a outra dirige seus esforços para seu público 

interno, mantendo relacionamentos distantes com o ambiente externo. 

Para Kunsch (2003), a comunicação organizacional deve funcionar de maneira 

sinérgica, com todas estas modalidades convergindo de maneira integrada. A autora divide a 

comunicação organizacional em quatro grandes áreas: comunicação administrativa, interna, 

institucional e mercadológica, defendendo que a organização só conseguirá se comunicar 

eficazmente com a sociedade se todas elas agirem de maneira conjugada. 

A comunicação administrativa “é aquela que se processa dentro da organização, no 

âmbito das funções administrativas; é a que permite viabilizar todo o sistema organizacional, 

por meio de uma confluência de fluxos e redes." (KUNSCH, 2003, p.152). Para se administrar 

qualquer tipo de organização, um contínuo processo de comunicação é necessário. A 

comunicação administrativa canaliza o fluxo de informações ao planejamento e controle dos 

diversos recursos da organização, de maneira que ela possa atingir seus objetivos. Tanto a 

Família Fidélix quanto o Quilombo do Areal se valem dessa modalidade de comunicação; 

acreditamos que a maior parte da comunicação organizacional das duas comunidades seja 

administrativa: são simples trocas de informações entre as pessoas, sem planejamento ou 

                                            
10 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9612.htm. Acessado em 07/11/13. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9612.htm
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estratégias, apenas com o objetivo de organizar tarefas cotidianas que permitem que a 

organização funcione e progrida.  

A comunicação interna, por sua vez, é " [...] um setor planejado, com objetivos bem 

definidos, para viabilizar toda a interação possível entre a organização e seus empregados, 

usando ferramentas da comunicação institucional e até da comunicação mercadológica [...] " 

(KUNSCH, 2003, p.154). Essa modalidade de comunicação desenvolve programas de ação 

voltados para o pessoal interno, de modo a compatibilizar interesses e estimular o diálogo e a 

troca de informações. 

Podemos perceber alguns elementos da comunicação interna nas comunidades 

quilombolas, principalmente no Areal. A promoção de atividades como oficinas e palestras 

mostra que ali dentro existe um esforço para viabilizar a interação entre todos os moradores e 

deixá-los bem informados sobre a realidade do quilombo e da sociedade onde vivem: "tudo 

que a gente [a associação] pode orientar e encaminhar, a gente faz." (Fabiane Xavier, 

25/9/13). 

Já no quilombo da Família Fidélix, é possível encontrar mais traços da comunicação 

institucional, que é aquela  

 

[...] responsável direta, por meio da gestão estratégica das relações públicas, 

pela construção e formatação de uma imagem e identidade corporativas 
fortes e positivas de uma organização. A comunicação institucional está 

intrinsecamente ligada aos aspectos corporativos institucionais que 

explicitam o lado público das organizações, constrói uma personalidade 
creditiva organizacional e tem como proposta básica a influência político-

cultural na sociedade onde está inserta. (KUNSCH, 2003, p.164) 

 

Nessa comunidade, a preocupação é muito mais de difundir informações sobre as 

filosofias e práticas da organização à opinião pública do que de harmonizar interesses da 

organização com os dos "empregados". As alianças da associação da Fidélix com outros 

movimentos e coletivos sociais são claramente uma tentativa de maior visibilidade e 

capacidade de influência político-social. 

 

Mas é da nossa visão, da nossa luta, porque parece que a nossa luta é 

invisível, parece que não existe índio, parece que não existe quilombola. 
Então a gente busca mais, através desses movimentos, erguer a nossa 

bandeira, dizer que nós existimos, que nós estamos aí. (Entrevista Sérgio 

Fidélix, 18/9/13) 

 

Claramente, aqui não existe programa de relações públicas que possa ser comparado 

ao de uma empresa, mas, durante nossa pesquisa, observamos que existe a tentativa de criar 



69 

algo mais formalizado em relação à comunicação institucional. Na reunião observada no dia 

15/10, Sérgio Fidélix, juntamente com outros membros da Associação e pessoas pertencentes 

a Frente Quilombola RS, discutiram sobre a criação de uma equipe de comunicação, cujo 

objetivo seria a divulgação da causa quilombola e das atividades da Frente, especialmente 

pela internet. 

Os participantes também conversaram sobre a importância de potencializar contatos 

dentro de outras comunidades quilombolas, para fortalecimento destes territórios. Um dos 

presentes na reunião comenta que é necessário "transformar todo mundo em um agente 

multiplicador" para que haja resistência. 

Por fim, temos a comunicação mercadológica, "responsável por toda a produção 

comunicativa em torno de objetivos mercadológicos, tendo em vista a divulgação publicitária 

dos produtos e serviços de uma empresa" (KUNSCH, 2003, p. 162). Não temos como traçar 

paralelos entre essa modalidade de comunicação organizacional e a comunicação que ocorre 

nas organizações quilombolas, uma vez que estas não vendem nenhum produto ou serviço. 

 

4.2.5 Identidade e Imagem 

 

A noção de identidade é essencial às comunidades quilombolas, mesmo rodeada de 

tantos conflitos, uma vez que é ou já foi contestada por parte de alguns moradores nos dois 

quilombos. Todos os indivíduos que ali vivem se articularam ao redor desta ideia de 

identidade cultural e étnica, para que pudessem fazer valer seus direitos e legitimar a 

ocupação de seu território. Ao se declararem como quilombolas, estas pessoas explicitaram 

que possuíam uma identidade diferente daquelas que os cercavam. 

Como já explicitamos no primeiro capítulo, por uma perspectiva barthiana, a 

identidade étnica destes grupos é menos um conteúdo inato destes grupos e mais uma maneira 

de organização social e diferenciação entre "nós" e os "outros". 

Segundo Hall (2000), a identidade não é algo fixo e unificado, e os indivíduos estão 

mudando constantemente. "O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

i  nti    s qu  n o s o unifi    s  o r  or    um „ u‟ coer nt ”   HALL   000  p  3   A 

cada situação que vivenciamos, assumimos um novo papel, construindo e reconstruindo nossa 

identidade. 

Como uma organização é formada de indivíduos, logicamente a identidade 

organizacional também será da qualidade do instável e do fragmentado. A identidade de uma 

organização, assim como a dos sujeitos, só se forma em relação a sua alteridade, isto é, as 
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outras organizações. Ao afirmar que é de determinada forma, a organização também afirma 

qu  n o é    outr   t nsion n o o “ u”  om o “n o- u”  potencializando suas diferenças em 

relação às outras organizações, demarcando fronteiras. 

A imagem, por outro lado, "é definida como o reflexo da identidade, se traduz em 

como os outros veem a organização, respondendo à indagação de como somos vistos” 

(ALMEIDA; NUNES, 2007, p. 267). A imagem se forma na mente dos públicos a partir de 

percepções, experiências e vivências que o indivíduo tenha compartilhado com a organização, 

sejam elas planejadas consciente por esta ou não. 

Ela também não é um construto estável ou que possa ser manipulado pela 

organização; assim como a identidade, a imagem possui caráter provisório, mudando de 

acordo com os contextos. 

Os quilombolas estão plenamente conscientes de suas identidades e imagens. Eles 

têm orgulho da identidade negra, e ao mesmo tempo, sabem os preconceitos que a imagem do 

negro ainda enfrenta. 

A gente quer buscar o nosso resgate histórico, a nossa participação, a nossa 
contribuição pro Estado não está tendo... o que o negro representou no Rio 

Grande do Sul? É a mão-de-obra, a estrutura, o alicerce do Rio Grande do 

Sul é pelo negro, então me deixaram  passar essa coisa aí pra... eu me boto a 

frente, eu, mas eu não sou eu, eu sou parte desse bloco, né, de luta pela 
igualdade. (Entrevista Sérgio Fidélix, 18/9/13) 

 

A fala de Sérgio Fidélix explicita a preocupação dos quilombolas com a 

representação do negro e de sua história, e também mostra como o presidente da Associação 

dos Fidélix tem consciência de que as identidades só são construídas em relação com a 

alteridade. Todos os entrevistados mostraram essa preocupação com a imagem que os 

“outros”  st o t n o sobr  o movim nto quilombol   

Sérgio também comenta sobre sua preocupação com "dados distorcidos" que possam 

ser publicados através da página do quilombo no Facebook. Ele diz que tem muito cuidado na 

hora de escrever qualquer coisa sobre a comunidade, "fico pensando o que os outros vão ler, e 

se lerem vão me xingar..." (Entrevista Sérgio Fidélix, 18/9/13). Isso demonstra que, mesmo 

que as associações e as comunidades quilombolas não tenham um planejamento de imagem 

que possa ser comparado ao das organizações formais, elas possuem, mesmo em nível 

individual, a consciência de que estão sendo julgados pela alteridade. 

Além disso, os entrevistados também mostraram-se cientes da relevância de suas 

identidades e da cultura negra. Fabiane Xavier ressalta que: "a gente tem que passar isso 

[cultura], tem que passar que tu lutando, tu consegue". Sérgio, quando perguntando se havia, 
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no quilombo do Areal, a preocupação de "passar uma mensagem para fora, uma imagem dos 

quilombolas", respondeu: "Sim, a nossa imagem real, temos essa preocupação... porque 

chegar e encontrar qualquer um na nossa comunidade, para falar sobre nossa comunidade, a 

gente não acha isso certo." (Entrevista Sérgio Fidélix, 18/9/13). 

Esta fala mostra, ao mesmo tempo, o entendimento e o desentendimento sobre o 

conceito de imagem por parte de Sérgio Fidélix. Ele tem consciência da importância de se ter 

um  “bo  im g m” p r nt    opini o públi    m s t mbém acredita que exista algo como a 

“im g m r  l”  um mo  lo i   l     omuni    o  pro utor – receptor) que não produza 

ruídos e seja capaz de transmitir ao público exatamente a mensagem intencionada da 

comunidade. 

As duas comunidades têm a visão de se tornarem referências sobre a cultura negra na 

cidade de Porto Alegre. Fabiane Xavier, do Quilombo do Areal, diz que: “[   ]  ss   r   [ o 

quilombo] passa a ser uma área de interesse cultural da cidade    Porto Al gr ”   Janete 

Benck, do Família Fidélix, ressalta: “[   ]   noss  vont    é torn r  qui um ponto     ultur   

um ponto    r f rên i  pro n gro       um ponto    turismo  por qu  n o?”  

Reproduzimos abaixo um quadro que sintetiza as principais características 

organizacionais e comunicacionais compiladas na pesquisa e descritas aqui. 

 

 Quilombo do Areal Quilombo Família Fidélix 

Estrutura e Clima 

Organizacional 
 A Associação é a 

estrutura 

organizacional mais 

formal. 

 Há pouca 

rotatividade. O atual 
presidente, 

Alexandre, está no 

cargo há seis anos. 

 Não existe estrutura 

clara de autoridade. 

As decisões são 

consensuais. 

 Todas as decisões 

passam pelos 

membros da 

Associação, mas os 

moradores são 
incentivados a 

participar do dia-a-

dia da comunidade. 

 Existe diálogo e 

conversa entre a 

“ ir tori ”   os 

 A Associação é a 

estrutura 

organizacional mais 

formal. 

 Há pouca 

rotatividade. Sérgio, 
atual presidente, 

ocupa o cargo há 6 

anos. 

 Clima conflituoso. 

Alguns moradores 

ainda não aceitam a 

identidade 
quilombola e a 

atitude de Sérgio de 

nomear a comunidade 

com o sobrenome de 
sua família. 

 Sérgio se identifica 

como líder. Alguns 

moradores 
questionam sua 

autoridade. 

 A Associação parece 
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“fun ion rios”  A 

Associação não tenta 

cetralizar o poder. 

 Clima positivo. Os 

moradores se 
identificam com a 

“org niz   o”   s  

sentem satisfeitos em 
fazer parte dela. 

fechada a sugestões 

externas, talvez 

devido ao conflito 

entre os moradores da 
comunidade. 

Análise Ambiental  Possuem grande 

conhecimento 

legislativo. 

 São adaptados 

perante o contexto 
macroambiental: não 

relataram 

divergências com 
entidades externas. 

 Oportunidades e 

Ameaças: o Estado é, 

ao mesmo tempo, 
aliado e inimigo. É 

ele quem providencia 

a titulação, mas 

também quem atrasa 
a segurança e o 

desenvolvimento da 

comunidade. 

 Ambiente interno: 

existe harmonia entre 

os “públi os 

internos”    

comunidade. Os 
entrevistados não 

reconhecem conflitos 

ou inimizades. 

 Possuem grande 

conhecimento 

legislativo. São 

representados pelo 
advogado Onir 

Araújo, do 

Movimento Negro 
Unificado. 

 Reagem ao contexto 

macroambiental: 

mencionam relações 
conflituosas com 

várias instâncias 

governamentais. 

 Oportunidades e 

Ameaças: o Estado é, 
ao mesmo tempo, 

aliado e inimigo. É 

ele quem providencia 
a titulação, mas 

também quem atrasa 

a segurança e o 

desenvolvimento da 
comunidade. 

 Ambiente interno: 

existem 

antagonismos entre 
os moradores. Os 

entrevistados relatam 

brigas e atritos entre 
os “públi os 

int rnos”  

 
Comunicação no âmbito das 

organizações 

• Não existe uma rede 

formal de comunicação no 

sentido de comunicação 

administrativa. A Associação 
recebe e repassa informações 

   “org niz   o” quilombol    

mas elas não são provenientes 
de um sistema expresso de 

normas. 

• O fluxo de 
comunicação é 

majoritariamente horizontal: 

 A Associação, que 

seria o emissor 

formal no processo 

de comunicação, 

tenta centralizar as 
decisões sobre a 

comunidade, mas é 

suplantada pela rede 
informal. 

 O fluxo de 

comunicação é 

majoritariamente 
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moradores Associação  

Estado. 

• Os entrevistados não 

relataram barreiras 
comunicacionais. 

• Os principais meios 

de comunicação utlizados são 
orais (conversas informais e 

reuniões). Possuem uma 

página do Quilombo no 
Facebook, atualizada pela 

vice-presidente da 

Associação. 

• Dá prioridade a 
“Comuni    o Int rn ”: os 

moradores da comunidade 

são incentivados a dar 
sugestões; suas 

reinvindicações são 

escutadas. 

• Existe identidade e 
tentiva de criação de uma 

imagem. 

horizontal: 

Associação  Estado 

e outros movimentos 

sociais. 

 Os conflitos internos 

impedem um diálogo 

aberto. Existem 

barreiras na 
comunicação com 

públicos externos: os 

entrevistados 
ressaltam que o 

Estado não os escuta. 

 Os principais meios 

de comunicação 

utlizados são orais 
(conversas informais 

e reuniões). Utilizam 

meios digitais de 
terceiros: suas 

atividades são 

promovidas em 

páginas de outros 
movimentos sociais 

na Internet (Bloco de 

Luta, Mídia Ninja, 
Catarse). 

 Dá prioridade a 

“Comuni    o 

Institu ion l”: lig -se 
a outros movimentos 

sociais de modo a 

fortalecer sua causa. 

 Existe identidade e 

tentativa de criar uma 
imagem. 

 
FIGURA 19: Quadro Síntese sobre Comunicação Organizacional nas comunidades quilombolas Areal da 

Baronesa e Família Fidélix.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.3 Que modelo de comunicação organizacional existe em uma comunidade quilombola? 

 

As teorias sobre comunicação organizacional já passaram por diversas perspectivas. 

Desde os anos 1970, quando se desenvolveram as teorias Moderna, Naturalista e Crítica, até o 

início dos anos 2000 e os estudos da teoria Pós-moderna, o arcabouço teórico da área evoluiu 

muito, porém, mesmo hoje, a maioria dos autores continua considerando a comunicação como 

um mero instrumento dentro das organizações. 

Mas e quando a comunicação é praticada dentro de uma organização social-étnica, 
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sem departamentos, líderes, planejamento, estratégias e meios de comunicação tecnológicos? 

Nas comunidades estudadas aqui não encontramos processos comunicacionais 

planejados, divisões formais entre comunicação institucional, interna ou de marketing, 

estratégias de divulgação, emails ou murais. Mas nelas reside a comunicação no seu sentido 

mais elementar, que é a de compartilhamento de ideias e informações, construção e disputa de 

sentidos, interação dialógica. 

A comunicação organizacional das comunidades do Areal e da Família Fidélix 

desafia a concepção de comunicação como mero instrumento de legitimação de poder, 

controle e gestão corporativos. 

Alguns autores da área, como Mattos (2008), já questionam-se sobre os problemas da 

interface da comunicação organizacional com a área administrativa 

 

[...] a realização de interfaces com quaisquer áreas de conhecimento não 
pode perder de vista que o emprego de aportes teóricos, conceituais e 

metodológicos oriundos de outras ciências deve ser trabalhado para 

enriquecer e ampliar o quadro de análise e compreensão dos processos e das 

práticas comunicacionais e não para subsumir questões específicas da 
comunicação organizacional. (MATTOS, 2008, p. 34) 

 

Baldissera (2008), ao estudar a comunicação organizacional sob a perspectiva da 

complexidade, também preocupa-se em entendê-la fora da fala autorizada e dos processos 

formais e tangíveis, ações que possam ser mensuradas. 

 

Diz r qu  s  tr t      omuni    o qu  s  r  liz  no “âmbito   s r l  õ s 

org niz  ion is”  onsist m  m r  onh   r qu  o lug r   ss   omuni    o 
não se reduz a espaços físicos bem delimitados, hierarquias estabelecidas, 

desejos de imagem-conceito, campanhas bem elaboradas, tampouco obedece 

decisões de gerentes/diretores; trata-se de fluxos de sentido, 
multidirecionais, dispersivos/organizados/organizadores, realizados em 

relações formais/oficiais e/ou informais/não-oficiais. A comunicação 

organizacional assume, pois, diversas qualidades de conteúdo e forma, a 

partir das condições e contexto de produção, realização e interlocução. 
(BALDISSERA, 2008, p. 169) 

 

Acreditamos que a comunicação organizacional das comunidades remanescentes de 

quilombo analisadas neste trabalho deve ser compreendida por este viés, que não prioriza 

funcionários ou clientes, mas que veja a comunicação como formativa de todas as 

organizações, e que, portanto, evidencie a relevância da reflexão sobre relacionamentos e 

articulações entre quaisquer indivíduos. 

Para compreender a comunicação - não só a praticada nas comunidades quilombolas, 

mas especialmente nestes contextos - é preciso apreender todas as variáveis sociais, 
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linguísticas, políticas e culturais que são incorporadas pela organização, deixando-se de lado 

modelos lineares. 

Podemos perceber a relevância da comunicação para esses grupos na fala de nossos 

entrevistados: no Areal, temos o exemplo da reunião de rede, iniciativa que já trouxe mais 

qualidade de vida para vários moradores do local; e na Famíia Fidélix, a articulação com 

outros movimentos sociais. Essas práticas parecem estar mais perto dessa comunicação 

organizacional que deixa de lado instâncias tecnicistas e gerenciais e tenta ser mais um 

"processo por meio do qual um ambiente comum é criado e a partir de onde os interlocutores 

produzem sentido" (LIMA, 2008, p. 114). 

A realidade comunicacional do Areal e da Família Fidélix, assim como qualquer 

realidade comunicacional, é cheia de conflitos, incertezas e rupturas e não há pesquisas, 

mensuração, feedback ou nenhuma tentativa de regulamentação ou aprimoramento dessa 

realidade 

Não queremos, com isso, dizer que os moradores das comunidades quilombolas não 

entendem o papel da comuni    o ou qu  n o s  import m  om su s “r put  õ s”  Como 

demonstramos nas falas dos entrevistados expostas neste capítulo, eles são conscientes da 

visibilidade de sua causa e das consequências de suas falas e das falas dos outros sobre eles.   

Seja por desconhecimento de técnicas que promovam maior eficiência ou por falta de 

recursos, os atores dessas comunidades assumem os ruídos da sua comunicação, tendência 

contrária à atual, em que todos os aspectos da sociedade querem parecer cada vez mais 

assépticos e organizados, porém, tornando-se, paradoxalmente, menos transparentes. 

O campo da comunicação organizacional pode ser cada vez mais interdisciplinar, e 

suas interfaces com outras áreas de estudo já estão sendo analisadas por autores tanto de 

Relações Públicas como da comunicação em geral. Para Dennis Mumby, autor norte-

americano, a comunicação organizacional deve servir para entendermos  

 

como os membros da organização constroem comunicativamente o 

organizing no nível da vida organizacional cotidiana. Em outras palavras, 

compreender as organizações é uma questão de entender como membros se 
envolvem coletivamente em processos de produção de sentido por meio de 

práticas de comunicação e de que maneira, como resultado, as realidades 

organizacionais são construí  s ”  MUMBY   009  p   97  
 

Se começarmos a pensar as organizações não somente como lugares nos quais as 

pessoas trabalham, e sim como práticas e formas pelas quais as pessoas se organizam, as 

comunidades quilombolas são um objeto inesgotável de sistemas de comunicação e 

significação, identidades e discursos a serem estudados.  



76 

As comunidades quilombolas podem não ser uma organização no sentido de um 

espaço delimitado, regido por hierarquias, estratégias e decisões de gerentes e diretores, mas o 

grupo de indivíduos que as compõem foi resultado de uma organização consciente em torno 

   um  i  nti      omp rtilh     Est  “form  org niz  ion l”  s  ju   n   oor  n   o   s 

atividades do seu cotidiano e no relacionamento com o exterior, com as pessoas que os 

ajudam e também com aquelas que tentam oprimi-las. Sua realidade organizacional é 

construída também pela comunicação, que cria e possibilita estes processos descritos aqui, ao 

construir sentidos, possibilitar diálogos e colocar as comunidades quilombolas em relação 

com o seu redor. 
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5 CONCLUSÃO 

 
A questão dos remanescentes é dinâmica e conflituosa, uma atividade em constante 

(re)significação. As comunidades quilombolas são processuais, e qualquer tentativa de 

apreensão de suas características é apenas um recorte no tempo e no espaço. Ser uma 

comunidade quilombola envolve estruturas e relacionamentos peculiares, etnias, história, 

política – e também, como mostramos aqui, comunicação. 

Esse trabalho teve como premissa uma tentativa de enxergar a comunicação 

organizacional em contextos em que ela normalmente passa despercebida. Nosso objetivo 

inicial era mapear e descrever os processos comunicacionais praticados por essa população, 

   mo o qu  pu éss mos “ nqu  r -l ”  omo uma organização, e afirmar que, sim, a teoria e 

a técnica da comunicação organizacional (e das Relações Públicas) poderiam ser aplicadas a 

cenários não-mercadológicos. 

No entanto, ao entrar em contato com realidades e indivíduos tão diferentes, as 

indagações sobre o papel da comunicação e das relações públicas apenas se proliferaram. O 

qu  s ri   ss  lug r “org niz   o”? Quais são as "comunicações", as formas de interações 

específicas de um contexto organizacional? Qual a função da comunicação neste contexto 

organizacional? 

Ao tentar entender estes grupos sob uma perspectiva comunicacional organizativa, 

percebemos que essa análise específica, mesmo que aqui ela tenha sido posta em prática de 

forma simples e descritiva, serviu não só para compreendermos a importância da 

comunicação para estas comunidades, mas principalmente para começarmos a pensar como a 

comunicação as constitui. 

 

Deetz, citado por Reis e Costa (2007, p. 57), entende que a comunicação é 

potencialmente capaz de produzir uma perspectiva distinta de análise do 

so i l  t n o  m vist  qu   l    not     xpli it  “  r l vân i   os sist m s 
int rlo utor s    int r   o  m v ri s  r  s    vi   so i l”  E  qu n o 

aplicada aos objetos de outras áreas de conhecimento, a Comunicação pode 



78 

propiciar um olhar pr prio sobr  os obj tos   ss s outros   mpos ” 

(MATTOS, 2008, p. 23) 

 

Os quilombolas do Areal e da Família Fidélix se organizaram ao redor de um 

discurso e de uma identidade – acreditamos que sua construção e existência como 

“ omuni    s r m n s  nt s    quilombo” possui  iv rsos  l m ntos  omuni   ion is   

organizativos que merecem mais aprofundamentos em relação à pesquisa. 

Não queremos dizer, de maneira alguma, que o atual estado da arte das Relações 

Públicas e da Comunicação Organizacional, com ênfase na abordagem administrativa, seja 

menos merecedor em termos de produção de conhecimento, pois assim estaríamos negando 

uma dimensão fundamental deste universo.   

Nosso objetivo era ressaltar que não é possível compreender a comunicação nas 

comunidades quilombolas somente com base nas dimensões administrativas e operacionais da 

comunicação organizacional, na base epistemológica administrativa - são necessárias outras 

interfaces.  

No entanto, as comunidades têm vontade de se organizar, e poderiam se beneficiar 

com as técnicas gerenciais, planejamentos estratégicos e programas de comunicação 

organizacional integrada. Se as Relações Públicas priorizarem o status de cidadão, e não de 

cliente, elas podem ser capazes de mobilizar socialmente as pessoas - e a mobilização é um 

ato de comunicação. 

Com o trabalho empírico realizado, percebemos que é possível a abertura do campo 

da Comunicação Organizacional de modo que ele englobe grupos e práticas que, atualmente, 

não são considerados organizações. Fazendo isso, as Relações Públicas também se 

expandiriam, e teriam como objetivo facilitar todas as interações sociais, e não só trocas 

comercias entre empresas e seus stakeholders.  As comunidades quilombolas podem, e 

deveriam ser, um novo objeto para a comunicação e um novo público para as Relações 

Públicas. 

Acreditamos que aproximar a comunicação organizacional de contextos 

comunitários deve servir para extrairmos desses lugares inferências que contribuam para uma 

teoria geral da comunicação, não para nos concentrarmos em fechá-lo e fazer manuais 

operacionais de como a comunicação deve funcionar ali dentro. O referencial das Relações 

públicas deve ser ampliado para englobar contextos comunitárioos, numa vísão critica e 

emancipadora de cidadania. 

Esperamos que esse trabalho contribua ainda para que as comunidades estudadas 
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reflitam sobre seus processos de comunicação, e os aprimorem, de modo que eles sejam cada 

vez mais interativos, transformadores e populares; esperamos também publicizar a causa 

quilombola, a destruição dos territórios e da cultura negra, a higienização das cidades, 

liberando-os  o  stigm     “ s r vo humilh  o” p r  r ss lt r   m  ontr st   o h roísmo    

resistência à opressão que já dura décadas. 

Gostaríamos que este trabalho mostrasse a outros estudantes de comunicação e de 

Relações Públicas que o caminho corporativo não é o único a ser seguido, e que há outros 

espaços para botarmos em prática o que aprendemos. 

Por fim, ressaltamos que este trabalho foi apenas um primeiro passo no entendimento 

das realidades organizacionais e comunicacionais das comunidades remanescentes de 

quilombo. Ainda possuímos muitas dúvidas em relação aos nossos objetos e sobre o papel da 

comunicação e das Relações Públicas nestes contextos, que infelizmente não puderam ser 

respondidas aqui devido ao escopo e aos objetivos de nosso trabalho.  

Quais são os fatores comunicacionais que interferem na emancipação destes sujeitos, 

que ampliariam sua cidadania, que os assegurariam de seus direitos? As relações públicas, 

exercidas de maneira comunitária, podem intervir sobre essas realidades, transformá-las, criar 

uma sociedade mais justa e democrática? Acreditamos que sim, e esperamos, no futuro, 

contribuir com as respostas destas e de outras tantas perguntas, construindo uma comunicação 

comunitária que dê voz e liberdade a todos aqueles que hoje não as possuem. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A -  ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

ATRIBUTOS: 

1. Sexo: 

2. Idade: 

3. Profissão: 

4. Escolaridade: 

5. Estado civil: 

6. Renda: 

7. Cor:  

 

ROTEIRO GERAL: 

 História do quilombo; 

(data da fundação, fundadores, motivos da criação, identidade quilombola) 

 Cotidiano;  

(o que fazem, onde trabalham, o que consomem, como passam seu tempo livre) 

 “Clima organizacional”  

(como acontece a convivência no quilombo, nível de satisfação dos moradores com o local, 

possíveis conflitos) 

 “Estrutura organizacional” 

(quais são as hierarquias presentes, quais são os centros de poder, níveis de autonomia ou 

dependência, regras, normas, valores, processos de tomada de decisões) 

 “Análise Ambiental” 

(influências de variáveis externas ao quilombo, relacionamento com outros quilombos e 

instuições do estado) 

 Comunicação 

(redes formais e informais, fluxos de informações, barreiras, canais oficiais, ferramentas, 

públicos, identidade e imagem, relações com a imprensa) 


