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RESUMO 
 
Este artigo é parte integrante de uma pesquisa antropológica, 
realizada na Comunidade Quilombola de Abacatal, que se 
propôs compreender a relação dos abacataenses com o 
trabalho. Pretende-se, aqui, discutir o modo como organizam 
suas referências e perspectivas identitárias nas interações 
estabelecidas com aqueles que identificam como os “de dentro” 
e os “de fora”, e mostrar como o Estado, por meio de ações de 
políticas públicas e sociais de cultura, mobilizadas por 
representações homogeneizadoras dessas populações, 
interfere nessa relação. Presumo que os abacataenses 
apontam caminhos para desnaturalizar categorias e 
compreensões acerca dos territórios tradicionais presentes em 
diversos setores da sociedade. 
 
Palavras-chave: Políticas públicas. Comunidades tradicionais. 
Identidade.  
 
ABSTRACT 
 
This article is part of an anthropological research conducted in 
the Abacatal Quilombo Community, that proposed to 
understand the relationship of abacataenses  with work. It is 
intended here to discuss the way they organize their references 
and identity perspectives on interactions that are established 
with those who they identify as the "insiders" and "outsiders", 
and show how the State, through social and culture public 
policy steps, mobilized by representations that aim to 
homogenize these populations, interferes in this relationship. I 
presume that abacataenses point to ways of denaturing 
categories and understandings about the traditional territories 
present in various sectors of society. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Abacatal é uma terra de herdeiros, atravessada pelas regras de parentesco e de 

organização social, as quais são expressivas do modo como os abacataenses dinamizam o 

lugar habitado, isto é, como se constitui em território de um grupo étnico. Localizada às 

margens do rio Uriboquinha, que desemboca no rio Guamá, a oito quilômetros do centro da 

cidade de Ananindeua-PA e a 16 quilômetros da capital. Abacatal, é um lugar preservado 

sob muitos conflitos internos e externos como lugar de trabalho e de residência de um 

grupo, dedicado por longo tempo, exclusivamente, às atividades agroextrativistas. 

Atualmente, além do extrativismo ainda mantido, porém em menor proporção, seus 

moradores dedicam-se à agricultura, decidem o que cultivar de forma autônoma e, ao 

mesmo tempo, inserem-se nas pluriatividades oferecidas pelos setores urbanos. 

A localidade originou-se no processo de ocupação da Amazônia nos séculos XVIII e 

XIX. Lugar que surge da participação de homens e de mulheres africanos escravizados, 

inseridos na organização da agricultura comercial que se ligava diretamente à Belém do 

Grão-Pará (ACEVEDO; CASTRO, 2004). No ano de 1999, seus moradores receberam o 

Título Coletivo da Terra, amparado pela Constituição Federal de 1988, em seu Art. 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que confere direitos territoriais aos 

“remanescentes de quilombos” que estejam ocupando suas terras. 

Mesmo hoje, com a posse do Título Definitivo da Terra de “comunidade 

remanescente de quilombo”, Abacatal não se livrou das tensões e múltiplas ameaças de 

invasão às suas terras pelos grupos privados. Os abacataenses sabem que a condição de 

“remanescentes” também constitui uma ameaça a esses grupos, pois as terras legalmente 

protegidas impedem, de certo modo, que esses grupos avancem com seus negócios. O 

título de “comunidade remanescente de quilombo” também trouxe para dentro da 

comunidade políticas públicas sociais e culturais, as chamadas “políticas afirmativas”, ali 

conduzidas, a meu ver, a partir de entendimentos estáticos sobre “africanidade” e 

“trabalhador negro rural”, que não correspondem, contudo, à compreensão da relação entre 

“trabalho”, “trabalhador rural” e “comunidade quilombola” para os abacataenses, bem como 

às suas expectativas sobre essa relação. A condução dessas políticas tem configurado 

outro tipo de problema para eles, como discutirei adiante.  

 

2. OS ABACATAENSES E O “VAI-E-VEM” 



 
 

                  

Devido a proximidade com o centro urbano que, por um lado, torna mais fácil o 

deslocamento e o acesso a serviços públicos (escolas, hospitais, prefeitura e judiciário), às 

transações comerciais e políticas, aos espaços de lazer, às oportunidades de emprego e às 

possibilidades de novas alianças matrimoniais, por outro, faz com que se sintam 

“ameaçados” por essa proximidade, principalmente, porque consideram a vida urbana como 

desencadeadora da violência, como dizem: com o progresso vem sempre a desgraça. 

Percebem que o apelo ao consumo promovido pela cidade tem “virado a cabeça” das 

crianças e dos jovens e, por conta disso, são vistos pelos adultos como “gente gastadeira” e 

“geração desinteressada”, porque não tem dinheiro que chegue e porque, conforme 

observam, não têm aquele interesse pelas coisas de antigamente. Enquanto eles, crianças e 

jovens, sempre veem suas idas à cidade como um passeio e o gasto com roupas, telefones 

celulares, perfumes e sapatos, dizem que faz parte de suas necessidades, porque, como 

dizem, não é bacana andar desarrumado.  

O “dentro” e o “fora”, desse modo, constituem um processo articulado de fluxos de 

práticas e de bens econômicos, simbólicos e sociais diversificados, sendo um substrato para 

a (re)construção de novas configurações e identidades dos abacataenses e de diferentes 

códigos simbólicos de afiliação e de pertencimento em um mesmo grupo. Contudo, nessa 

mobilidade simbólica, não estão isentos das peculiares ambiguidades, ambivalências e 

paradoxos. As referências identitárias, entretanto, quanto a estar inserido em uma 

“comunidade rural  quilombola”, sob contato cotidiano com o espaço urbano, são 

dinamizadas de acordo com interesses e escolhas dos abacataenses, ora sob rupturas, ora 

sob continuidades (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006). E tudo sendo intercambiado pelas 

suas incursões, inserções e exclusões nesse vai-e-vem “de dentro para fora” e “de fora para 

dentro”, marcado por seus itinerários e reeditado nas jornadas traçadas no tempo, as quais 

são reveladoras da relação terra e trabalho. 

 

A “entrada” da política pública  

 

Nos últimos seis anos, no mês de novembro, a Prefeitura Municipal de 

Ananindeua-PA, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza atividades alusivas à 

“Semana da Consciência Negra”. Essas atividades envolvem oficinas de “recriação”: teatro 

de “reencenação dramática” de contos africanos; penteados “afros”; capoeira e modelagem 

(escultura em cerâmica), apresentação de grupos religiosos de matriz africana e oficinas de 

geração de renda com a produção de objetos artesanais. Nessa intenção de reunir 



 
 

                  

elementos entendidos como sendo próprios de uma “cultura africana”, observei que uma 

dada interpretação da “mistura” e da “autenticidade”  ecoava nessas propostas 2.  

Em Abacatal as gradações da cor da pele não servem para marcar diferenças e 

percepções que as pessoas têm de si e dos outros, aquelas acionadas pela nossa ideologia 

racial, no entanto, para os abacataenses, não é a pele de cor mais escura que afirma a 

ascendência africana, mas a forma como vêm se organizando ao longo de tempos pela 

experiência do trabalho e com os conhecimentos que mobilizam para viver nesse lugar. Por 

isso, não veem a “mistura” como enfraquecimento de suas lutas, como pensam “os de fora”, 

alheios às suas causas. Em uma conversa com uma senhora, mencionou o comentário de 

um comerciante explorador de pedra e areia nos arredores de suas terras: esses aí dizem 

que são quilombolas, querem isso, querem aquilo porque são preto, não são nada de preto, 

são tudo é misturado.  

A ideia de “pureza racial” nas origens dessas comunidades é algo que nunca existiu 

em qualquer circunstância, pois, no Brasil, assim como, na África, os quilombos se 

organizaram com a participação de diversos grupos étnicos (MUNANGA, 1995/1996 e 

SLENES, 2011). Contudo, essas propostas, chegam para os abacataenses como políticas 

públicas e sociais, pautadas na ideia de “resgate cultural”, acionadas pelo poder público na 

implementação das chamadas “políticas afirmativas”, combinadas com as ações de 

“responsabilidade social”3. Nesses encontros, estratégias são mobilizadas para “ensinar” um 

certo modo de ser quilombola, por meio de políticas de educação e de cultura, que 

compreendo como uma superação de problemas causados pelas “misturas”, os quais 

impedem os abacataenses de serem vistos pelos “de fora” como “afro-brasileiros” e de eles 

mesmos assim se identificarem. Contudo, faço a inferência de que existe uma via de mão 

dupla: de um lado, discursos e práticas governamentais, de outro, os reais interesses e 

entendimentos dos abacataenses. 

A maioria das oficinas objetiva capacitá-los para desenvolver o “espírito 

empreendedor” com vistas à geração de renda, todavia, a proposta imprime uma 

“identidade quilombola” sob relações autoritárias, comumente identificadas pelos 

                                                           
2
 Com base nas discussões de Gonçalves (2001), não estou afirmando que tais políticas são apenas 

mistificadoras de elementos culturais considerados como singulares desse grupo étnico, mas 
considero a presença de “objetos” “auráticos” e “não-auráticos” em suas intenções de construção de 
uma identidade “étnica”.  
3
 Como sabemos nunca se falou tanto em “empreendedorismo”, “espírito empreendedor” e 

“trabalhador pró-ativo” como nas duas últimas décadas. Estes termos estão aliados à ideia de 
“responsabilidade social” que chegou ao Brasil nos anos 90 sob o impulso do momento político de 
abertura econômica do país. O ingresso de capitais norte-americano e europeu trouxe consigo o 
discurso moral da “responsabilidade social” às empresas, orientando “o atendimento às demandas da 
sociedade, na perspectiva de progresso, desenvolvimento humano e melhoria das condições de vida 
da população”. Sendo uma forma de a empresa privada restituir à sociedade o que dela é apropriado, 
por meio de investimento na área social (REIS, p. 282 e 283, 2007). 



 
 

                  

abacataenses como sendo “de cima para baixo”, pois não são chamados para discutir a 

temática e o formato das oficinas. As temáticas, pensadas pela equipe técnica, reforçam 

representações cristalizadas de elementos (pensados como) da cultura africana e de uma 

ideia de “resgate cultural”, calcada no sentido de “pureza” com referência no passado. 

Penso que sejam estratégias assistencialistas, tutelares e racistas na construção de uma 

“negritude” endereçada, não mais ao “negro improdutivo”, como são vistas essas 

populações pelos olhos do mercado, mas sim, para aquele que se quer pró-ativo na esteira 

do controle social e do capital. 

Foi divulgado no jornal eletrônico e impresso do município de Ananindeua, no 

dia 19 de novembro de 2011, uma matéria sobre um Colóquio para discutir o tema 

“População Quilombola” envolvendo as oficinas referidas. O jornal destacou: “o objetivo é 

refletir e fomentar a cultura negra e a história dos remanescentes de quilombo. ‘É 

fundamental que esta comunidade conheça suas raízes e possa ressignificar a sua cultura’, 

destacou o representante da Secretaria de Cultura de Ananindeua”4. O folder de divulgação 

fazia a seguinte referência: “com o objetivo de divulgar e refletir sobre a cultura afro-

brasileira e suas transformações na contemporaneidade, o Colóquio vai trabalhar ações 

dentro da comunidade que resgatam a identidade e a cultura quilombola”. 

Durante a abertura do evento de culminância das oficinas, realizadas na escola 

de Abacatal, o representante da Secretaria de Cultura iniciou seu discurso dizendo que 

todo o trabalho desenvolvido foi para “levar o conhecimento” e “mostrar a identidade” 

àquelas pessoas, no sentido de “resgatar a cultura”, sendo também lembrado como uma 

política do governo federal. Citou o artigo 68 da Constituição Brasileira de 1988 que trata 

do reconhecimento do direito ao patrimônio material e imaterial aos “remanescentes de 

quilombos”, associado a outros ordenamentos de defesa da diversidade cultural dos povos 

e, ainda, a Lei nº 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-

brasileira na escola básica e observou que a Prefeitura se sentia realizada por estar 

cumprindo as recomendações e orientações governamentais.  

Naquele momento, o poder público se colocava na posição de protagonista, 

afinal ele estava ali para ser autor, isto é, “promover o resgate”, “levar o conhecimento” e 

“mostrar a identidade”, reservando aos abacataenses a posição de tutelados. Essas 

oficinas não são novidade para os abacataenses, que, além do interesse pelo “resgate”, 

têm sido usadas também com o intuito de desenvolver o empreendedorismo entre eles. 

Servem, sim, como momentos lúdicos, de lazer e descontração, mas não como o esperado 

                                                           
4
 No discurso proferido foi possível também observar uma releitura atravessada dos ideais levados a 

cabo pelo movimento negro dos anos 70/ 80, muito bem analisados por Motta Maués, Negro sobre 
negro: a questão racial no pensamento das elites negras brasileiras, tese (Doutorado em Sociologia), 
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro/IUPERJ. 



 
 

                  

pelos organizadores, que é uma identidade afro-brasileira assumida por essas pessoas, 

“libertas da ignorância e da rudeza”5.  

É comum ouvir, entre os professores da escola de Abacatal, o comentário de 

que não sabem o porquê de as oficinas não vão prá frente, uma vez que os participantes 

não disseminam os conhecimentos obtidos, não adotam as tranças, não se interessam 

pela capoeira e não dão continuidade aos empreendimentos de confecção e venda dos 

artesanatos e bijuterias. Essa expectativa gerou dois tipos de opiniões divergentes entre as 

mulheres abacataenses mais militantes: uma que defende o uso dos cabelos crespos para 

afirmar a identidade de afrodescendente e com o intuito de criticar as mulheres que alisam 

os cabelos, e outra que faz a defesa do direito de usar os cabelos do jeito que for 

confortável para a pessoa, alegando que o alisamento dos cabelos não significa a negação 

de ser negro. 

Pareceu-me que o problema maior reside no fato de tais estratégias pautarem-se 

em representações folclorizadas da cultura negra no Brasil, por isso, sustentam uma 

imagem do negro como objeto exótico e de contemplação (LEITE, 1999). E, ainda, por 

meio da ideia de que essa população precisa elevar-se à categoria de produtiva, sendo 

capaz de gerar renda para si; ao se pretender romper com o habitus que orienta o trabalho 

por outras lógicas de relações de produção que, por sua vez, não são as mesmas lógicas 

do mercado6. No entanto, o habitus é compreendido como a causa da pobreza onde vivem. 

É, portanto, como se a incorporação desses elementos, de uma dada “africanidade”, 

garantissem aos abacataenses a “pureza” quilombola, tão posta em dúvida pelos 

opositores. E, ainda, movidos pelo espírito do homem pró-ativo, pudessem fazer jus aos 

direitos7. Não está em jogo, portanto, para os abacataenses, a assimilação desses valores 

                                                           
5
 Neste ponto são pertinentes os constructos teóricos de Hobsbawm (1997), de Hall (2002) e as 

reflexões de Chauí (2004, p. 9) para investigarmos centros originários de fruição da representação do 
negro como aquele que sempre precisará ser civilizado que, para a autora, encontra-se no mito 
fundador do Brasil a partir de 1500. “Um mito fundador é aquele que não cessa de encontrar novos 
meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias, de tal modo que, quanto mais 
parece ser outra coisa, tanto mais é a repartição de si mesmo”. Quando o poder público insiste na 
ideia de “negritude”, qual diferença deseja ver mantida? A resposta pode ser pensada com base em 
Ortiz (1988) ao analisar a ideologia nacional brasileira no que diz respeito à definição de uma 
identidade nacional “mestiça” que desencadeou projetos homogeneizadores. Neste sentido, também 
cabem as elaborações de Elias (2011) acerca do “processo civilizador ocidental” que provocou o 
desenraizamento da cultura africana em nosso solo, bem como refletir sobre a concepção de “espírito 
empreendedor” no atual momento econômico que, por sua vez, não ser portador deste espírito 
significa ser “atrasado”, uma espécie de “estado selvagem”.  
6
 Habitus, segundo Bourdieu (1990), em sua conhecida proposição é um sistema de disposições 

duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento 
como uma matriz de percepções e de ações dos agentes, tornando possível a realização de 
diferentes tarefas, porém conservando elementos de uma mesma “forma de ser”. 
7
 Olhar para as “comunidades quilombolas” como lugar de negros que perderam suas raízes e que 

não conseguiram marcar uma posição no modelo de produção do mercado, expressa a ideia de 



 
 

                  

e ícones culturais para que continuem suas lutas. Pois as oficinas não oferecem segurança 

econômica e eles não se identificam com a representação de um negro estilizado: usando 

tranças, roupas coloridas, cultuando as religiões de matriz africana e jogando capoeira.  

No processo de interação cada vez mais próximo entre campo/cidade, as 

crianças e os jovens experimentam e formulam novos modelos e padrões alternativos de 

consumo, de comportamento, de estética do corpo, sexualidade, ou seja, cada vez mais 

cedo integrantes do público infantil e juvenil, de ambos os sexos, formulam novos planos e 

projetos de vida, redefinem identidades, valores, escolhas (STROPASOLAS, 2012)8. 

Contudo, também é possível dizer que muito da construção desses novos modelos, 

“gostos” e “estilos de vida”, são constituintes de uma “distinção” baseada em valores da 

“cultura dominante” que passam a imprimir nas suas relações com aqueles abacataenses 

que não experimentam o espaço “de fora” e seus elementos simbólicos do mesmo modo 

(BOURDIEU, 1990).  

A etnografia possibilitou identificar um conjunto de semióforos9 mobilizado pelas 

crianças nas suas relações sociais, que guardava a riqueza de uma “africanidade” 

incrustada no pretérito e recriada no presente; contudo, não estavam relacionados entre os 

ícones acionados pela estratégia de “resgate” da política pública. Em contato com os 

adultos mais envolvidos com a Associação e com os funcionários da escola, por várias 

vezes ouvi seus lamentos quanto à perda dos valores culturais que os uniam no passado, 

visualizada no descaso dos jovens com o trabalho da agricultura10 e no comportamento 

                                                                                                                                                                                     
“resgate” dessa estratégia governamental e a concepção, que ainda faz eco, de um africano primitivo, 
preguiçoso e atrasado (RODRIGUES, 1977). 
8
 Uma reflexão que também não pode ser deslocada desse processo é a representação positiva que 

se faz do “urbano” , em oposição à representação negativa que se tem do “rural”, como reflete 
Carneiro (2012, p. 33): “Grosso modo, podemos reconhecer, sobretudo na sociologia de tradição 
industrial (a americana e a alemã), uma tendência à valorização do urbano, que é considerado como 
espaço da civilização, do progresso e da modernidade, enquanto que o rural cabe o estigma do 
atraso, da tradição e do estático”. Sendo, como projetou a Modernidade, a mudança pensada no 
sentido rural-urbano (STROPASOLAS, 2012). E, ainda, como discute o autor: “A reprodução da 
hierarquia rural/urbano se realiza a partir de construções estigmatizantes, em que morar no campo 
representa inferioridade social e cultural [...]. O público que vive sua infância e juventude nas 
comunidades rurais é afetado por uma imagem pejorativa do mundo rural, isto é, a vinculação desses 
territórios com o atraso e o isolamento social e a identificação das crianças, adolescentes e jovens 
como ‘colonos’, ‘roceiros’, ‘peões’” (2012, p. 157).  
9
 “Um semióforo é, pois, um acontecimento, um animal, um objeto, uma pessoa ou uma instituição 

retirados do circuito do uso ou sem utilidade direta e imediata na vida cotidiana porque são coisas 
providas de significação ou de valor simbólico, capazes de relacionar o visível e o invisível, seja no 
espaço, seja no tempo, pois o invisível pode ser o sagrado (um espaço além de todo espaço) ou o 
passado ou o futuro distantes (um tempo sem tempo ou eternidade, e exposto à visibilidade, pois é 
nessa exposição que realizam sua significação e sua existência” (CHAUÍ, p. 12, 2004).  
10

 As reflexões de Stropasolas (2007, p. 288-289) são esclarecedoras deste aspecto: “A recusa por 
parte dos jovens em assumir a profissão de agricultor (a) é explicada, entre outros fatores, pela 
percepção de inferioridade desse papel no contexto da sociedade”. Para o autor, também se deve 
considerar “relações ambíguas e muitas vezes conflituosas de solidariedade, subordinação e 
autonomia que perpassam as relações de parentesco e de sociabilidade dos jovens”. 



 
 

                  

parecido com os “de fora”. Presumo que o discurso do “resgate” promovido pela política 

pública também impregna sentimentos de perda com sentido catastrófico entre os 

abacataenses.  

Pude questionar essa ideia da “perda” quando percebi que as crianças  

intercambiavam entre si aspectos particulares da vivência diária dessas comunidades11, 

como os códigos da “dádiva” (dar-receber-retribuir), balizadores de suas relações sociais 

no tempo (MAUSS, 2003); buscando nos contos, nas lendas, nos mitos, nas crenças, nas 

crenças religiosas, nas brincadeiras, explicações para seus atos (“fazer” e “não fazer”); 

mobilizavam conhecimentos ao integrarem natureza e cultura. Assim, reelaboravam, 

atualizavam, os constructos da ciência do concreto (LÉVI-STRAUSS, 2011); mantinham 

uma corporeidade muito expressiva, onde se fundiam performance, estética, musicalidade 

e oralidade.  

Para as famílias, o que interessa é socializar as crianças para aprenderem a 

estabelecer relações com a terra, seja pelo trabalho, seja pela moradia, pois, mesmo sendo 

desejo maior o emprego na cidade, nunca soube de um abacataense que fazia planos para 

ir embora de Abacatal. Assim, ser abacataense não significa ser um trabalhador rural, mas  

o saber lidar com a terra é conhecimento básico. Este conhecimento, para eles, alimenta a 

luta pelo território e evita que passem necessidades nos longos períodos de falta de 

emprego.  A identidade, portanto, se afirma na condição de ser membro de um grupo com 

características singulares, que se diferencia dos “de fora”, mas que também se iguala. Em 

Abacatal a vida coletiva é reconstruída no tempo, nas relações interétnicas e nas 

negociações com o Estado, sobrepõe-se às estratégias de uma “negritude”, de um 

“trabalhador negro rural” homogeneizado pelas políticas sociais (e por outras leituras) que 

lhes são endereçadas. O modo, portanto, como querem continuar vivendo expressa uma 

africanidade não reconhecida, invisibilizada12. 

Os discursos das lideranças políticas atuantes na Associação dos Moradores, 

quando direcionados a representantes do poder público e a técnicos de instituições 

públicas, voltam-se à reivindicação de políticas estruturantes, como: empregos dignos na 

cidade; cursos técnicos variados; cursos universitários para os filhos, como: medicina, 

enfermagem, serviço social, direito, turismo, agronomia e engenharia ambiental. Contudo, 

                                                           
11

 Cito os estudos de Amaral. Remanescentes das comunidades dos quilombos no interior da 
Amazônia – conflitos, formas de organização e políticas de direito à diferença. Cadernos do CEOM - 
Ano 22, nº 30 – Políticas Públicas: memórias e experiências.  
12

 São oportunas as reflexões de Leite (1999, p. 137) “A terra é o que propicia condições de 
permanência, de continuidade das referencias simbólicas importantes à consolidação do imaginário 
coletivo, e os grupos chegam por vezes a projetar nela sua existência, mas não têm com ela uma 
dependência exclusiva”.  



 
 

                  

esta autonomia, nas percepções dos “de fora”, vincula os abacataenses à categoria de 

trabalhadores improdutivos, pois estão em desacordo com as perspectivas do mercado, e o 

fato de quererem acessar os postos de trabalho na cidade e de inserir novas frentes de 

trabalho em Abacatal- a pluriatividade -, faz com que sejam vistos e rotulados não mais 

como população rural, e sim, como urbanos. 

Tais observações possibilitaram fazer a crítica ao conceito de cultura, a partir 

dos constructos teóricos formulados por Sahlins (1997, p. 43), aquele revestido atualmente 

de defesa às “diferenças”, porém, ainda, pensado sob o tom ideológico do colonialismo: a 

cultura concebida como “um modo intelectual de controle que teria como efeito ‘encarcerar’ 

os povos periféricos em seus espaços de sujeição, separando-os permanentemente da 

metrópole ocidental progressista”. Isto é, de uma civilidade que não lhes diz respeito. Neste 

sentido, é possível falar de um modo mais geral, em acordo com este autor: “a idéia 

antropológica de cultura, por conspirar para a estabilização da diferença, legitimaria as 

múltiplas desigualdades — inclusive o racismo — inerentes ao funcionamento do 

capitalismo ocidental”. 

O modo como os abacataenses demonstraram que querem continuar vivendo, 

muito explica que ser “comunidade tradicional”, “comunidade quilombola”, “comunidade 

remanescente”, “comunidade rural”, “terra de pretos”, não é nenhuma camisa de força, ao 

contrário, são possibilidades de se construir processos de reorganização das referências e 

das perspectivas identitárias que manipulam por meio de uma “moral do reconhecimento”, 

uma identificação. É, portanto, um modo constituído na relação entre moral e ética, que 

pressupõe “exercício de liberdade nas ações de incorporações de identidades” e 

capacidade de escolha de identidades de conformidade com diferentes interlocutores em 

diversos espaços de interação (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2002, p. 22-55) que, para 

Abacatal, acontece em um movimento histórico entre “os de dentro” e “os de fora”. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise, portanto, buscou consonância com o conceito contemporâneo de 

quilombo, que tem como premissa a ideia de que essas populações – livres - tomam o 

território como suporte de sua identidade sociocultural (O’DWYER, 2002). A diversidade 

cultural, neste caso, é vista como subsidiária dos direitos territoriais, que são direitos a 

viver de um determinado modo (ARRUTI, 2008). Neste sentido, presumo que Abacatal 

aponta caminhos para desnaturalizar categorias e compreensões acerca dessas 

populações veiculadas por diversos setores da sociedade, as quais, por sua vez, pautam 

políticas e demais ações do Estado. Como dito inicialmente, a pesquisa se constituiu em 



 
 

                  

um exercício constante de questionamento dessas representações impressas nos 

discursos e nas ações dos sujeitos (FOUCAULT, 2006) encarregados de promover 

políticas de “resgate cultural” em defesa da “identidade quilombola”, bem como, de 

interpretação do modo como os abacataenses as identificam.   

As reflexões de Sahlins (2006) situam-se na direção de um esclarecimento de 

que “culturas diferentes implicam historicidades diferentes”, e essa assertiva possibilita a 

análise que liberta os “quilombolas” das ideias homogeneizadoras produzidas muitas vezes 

pela historiografia e intercambiadas pelos preceitos legais, que tentam uniformizar e 

cristalizar as histórias de constituição dos quilombos pelos exorados de uma origem 

comum, formação no sistema escravocrata e pelos parâmetros de um diminuto sentido de 

“remanescentes”13 para negar direitos.  

Almeida (2002) delineia essas elaborações a partir das representações jurídicas 

de autores clássicos e os mais recentes, que trabalham com o conceito jurídico-formal de 

quilombo. Para o autor, é uma representação jurídica que sempre se mostrou inclinada a 

interpretar o quilombo como um lugar isolado, para além da civilização e da cultura, 

confinado numa suposta autossuficiência e negando a disciplina do trabalho. Em Abacatal 

é preciso compreender a relação autônoma que envolve terra e trabalho, que não significa 

querer viver unicamente da agricultura e muito menos da renda de pequenos 

investimentos, como pensam os idealizadores das oficinas de empreendedorismo.  

Partilho das reflexões de Carneiro (2012, p. 49) para dizer que as expectativas 

dos abacataenses rompem com a representação do mundo rural atrelada somente à 

atividade agrícola e da velha cisão entre “rural” e “urbano”. A ruptura indica a redefinição 

das características desse “rural”14, a qual tem a ver com a “lógica de existência (ou de 

permanência) de um grupo social com uma identidade dada”, sendo por sua vez 

“identidade materializada na relação com um espaço e com um conjunto de símbolos 

culturais”, ancorada “na possibilidade de se estabelecerem relações de alteridade com ‘os 

de fora’[...]”, pois seus “projetos de vida” também são elaborados na “interação” e na 

“distinção” com esse outro. Neste sentido, a alteridade, “no entanto, não se produz em toda 

                                                           
13

 As aspas indicam a concordância com Almeida (2002, p. 53), ao tecer suas críticas no que diz 
respeito ao silenciamento do símbolo de autonomia produtiva representado pelos quilombos nos 
textos constitucionais. “E quando é mencionado na constituição de 1988, 100 anos depois, o 
quilombo já surge como sobrevivência, como ‘remanescente’. Reconhece-se o que sobrou, o que é 
visto como residual, aquilo que restou, ou seja, aceita-se o que já foi. Julgo que, ao contrário, se 
deveria trabalhar com o conceito de quilombo considerando o que ele é no presente. Em outras 
palavras, tem que haver um deslocamento. Não é discutir o que foi e sim discutir o que é e como 
essa autonomia foi sendo construída historicamente”. 
14

 Como observa Carneiro (2012, p. 35): “O rural, associado a essa ressignificação da natureza e da 
cultura, passa a ser visto como lugar de um outro tipo de trabalho, não mais restrito à produção de 
alimentos e de matérias-primas para as indústria cultural e a comunicação entre os universos 
culturais distintos, de origem urbana ou de origem rural.”  



 
 

                  

e qualquer circunstância. Ela depende da vitalidade do tecido social, de sua possibilidade 

de se reconhecer, de alguma forma, como único e específico”. Logo, é possível dizer que a 

“interação” e a “distinção” dentro/fora se movimentam pela alteridade e a diversidade, 

favorecendo a construção de identidades dos grupos, tomando para si também, a definição 

de uma identidade urbana no interior de uma localidade tida como rural. 

É nessa relação, sem as expectativas do mercado e sem a compreensão 

necessária de determinados setores acerca das novas dinâmicas da ruralidade 

(CARNEIRO, 2012), que esses agentes intercambiam formas de saber, valores, arranjos e 

rearranjos, os quais permitem “entender suas lógicas, suas estratégias e como eles estão 

se colocando hoje ou como estão se autodefinindo e desenvolvendo suas práticas de 

interlocução” em meio a um processo de territorialização15. Neste sentido, junto com a 

referida autora, é possível compreender Abacatal como uma “localidade”, que tem uma 

essência física e espacial construída socialmente e que está em continua reformulação, a 

qual só pode ser entendida de maneira interativa, ou seja, “no contexto das relações 

sociais engendradas na relação entre o local e o global, entre o ‘de dentro’ e o ‘de fora’”.  É 

possível, deste modo, invocando Carneiro (2012), dizer que Abacatal aponta que a 

ruralidade contemporânea é marcada pela coexistência de diferentes códigos culturais e 

pela possibilidade de negociação e trânsito entre eles. 
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