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RESUMO: O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição Federal Brasileira de 1988, vincula 

uma política de regularização fundiária com uma política de 

reconhecimento e classificação identitária. Criando um novo 

sujeito de direito que passa a centralizar inúmeros debates e 

produções discursivas em áreas como o direito e a 

antropologia que, aos poucos, constroem uma ordem 

discursiva acerca do tema Direito Territorial Quilombola. 

Externos a esta nova ordem, estão as comunidades negras 

que recusam a assunção da identidade quilombola. Este artigo 

busca problematizar o lugar ocupado por/destinado a estes 

grupos (in)classificados, dentro desta nova ordem discursiva. 

Palavras-chave: Direito territorial quilombola, identidade, 

representação, ordem discursiva, invisibilização 

 

ABSTRACT: Article 68 of the Act of Transitional Constitutional 

Provisions of the Brazilian Federal Constitution of 1988, links a 

policy of land regularization with a policy of recognition and 

classification of identity. Creating a new subject of law that 

starts to centralize innumerable debates and discursive 

productions in areas such as law and anthropology that, little by 

little, construct a discursive order on the subject Quilombola 

Territorial Law. External to this new order are the black 

communities that refuse to assume the quilombola identity. This 

article seeks to problematize the place occupied by / destined 

to these groups (in) classified, within this new discursive order. 

Keywords: Quilombola territorial law, identity, representation, 

discursive order, invisibility. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo discutirá a influência das produções discursivas sobre o tema 

comunidades quilombolas e direitos territoriais, visando refletir acerca de sua 

participação indireta na manutenção de alguns entraves que se impõem à 

consolidação da política de regularização de territórios quilombolas, mais 

especificamente em sua interface com a política governamental de reconhecimento 

identitário de comunidades remanescentes de quilombos. 

A recusa da autodefinição quilombola por parcelas de comunidades 

negras rurais que poderiam acionar o artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias2 da Constituição Federal de 1988, tem-se apresentado 

como um dilema aos encaminhamentos de alguns processos de regularização 

territorial. 

Como membro de equipe responsável pela identificação, reconhecimento, 

delimitação, desintrusão e titulação de territórios remanescentes de quilombos 3 , 

tenho observado situações em que os históricos de ocupação e as formas de 

organização social, política e econômica dos grupos com processos em andamento, 

são capazes de caracterizá-los enquanto o sujeito de direito produzido pelo artigo 68 

e definido através de um longo processo de discussão jurídica e acadêmica. 

Alguns destes grupos acionam a identidade quilombola como forma de 

luta pela manutenção das terras que historicamente ocupam. Outros, no entanto, 

recusam a ambas, apresentando outros objetivos, estratégias e categorias 

identitárias como fundamentos à negação do duplo enquadramento (fundiário e 

identitário) promovido pelo Estado brasileiro. 

Embora essa negação identitária ocorra com bastante frequência, poucas 

são as discussões travadas sobre este assunto, que implica diretamente no 

reconhecimento ou não do direito territorial. Essa pouca produção acerca deste 

problema empírico, a pouca visibilidade que lhe é dada, torna difícil sua 

transmutação em problema social relevante, que requer novos debates e a revisão 
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de alguns dispositivos jurídicos que restringem bastante a gama de situações a 

serem abarcadas pelo artigo 68. 

Diante do exposto, levanto duas questões que nortearão as reflexões e 

proposições apresentadas neste trabalho: como os discursos que versam sobre o 

tema comunidades quilombolas e direitos territoriais têm definido esse sujeito de 

direito instituído pelo artigo 68? O que a ausência de discursos acerca da negação 

da identidade quilombola, norteados pela análise crítica do atual modelo de 

regularização de territórios sociais, revela sobre os limites dessas produções quando 

confrontadas com a diversidade de formas de representação social e com distintos 

processos de luta por reconhecimento? 

Parto da ideia de que as produções discursivas que versam sobre 

identidade e direito territorial quilombola, ao mesmo tempo em que ampliam os 

saberes sobre esses temas, também colaboram na construção desse sujeito de 

direito, atribuindo-lhe características específicas que, de certa forma, homogeneízam 

grupos heterogêneos sob uma mesma nomenclatura. 

É a partir dessa construção que tanto o sujeito alvo das políticas 

destinadas às comunidades quilombolas quanto as próprias ações que visam 

implantá-las, tornam-se inteligíveis dentro de um quadro de referência mais amplo, 

no qual figura o compromisso assumido pelo Estado brasileiro em garantir, 

promover, reconhecer e respeitar as diferenças (identitária, étnica, de gênero, de 

acesso e usufruto da terra), através da Constituição de 19884. 

 

II. A CONSTRUÇÃO DO OUTRO: DISCURSOS, DEFINIÇÕES E REDUÇÕES    

SEMÂNTICAS 

 

O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) 

da Constituição Federal de 1988, ao atribuir ao Estado brasileiro o dever de 

promover a titulação aos remanescentes das comunidades de quilombos das terras 

por eles ocupadas, não apenas institui uma nova ação relacionada à reordenação da 

estrutura fundiária brasileira, reconhecendo a existência de formas diversas de 
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apropriação fundiária no interior de suas fronteiras geográficas (LITTLE, 2002), 

como também produz um novo sujeito de direito, culturalmente diferenciado da 

sociedade mais ampla, mas ainda não definido conceitualmente. 

Após muitos debates envolvendo profissionais e estudiosos de diversas 

áreas (principalmente do direito e da antropologia), o termo passou a ser definido 

enquanto grupo étnico, entendido como unidade social com relações territoriais 

específicas, organizados em vida comunal, cujos membros compartilham 

sentimentos comuns de pertencimento e elegem - a partir de critérios internos - 

elementos capazes de diferenciar5 os membros do grupo dos não membros. Sua 

organização seria marcada pela apropriação e uso coletivo da terra e dos recursos 

disponíveis. 

Toda essa produção, que não se restringia ao campo acadêmico, sendo 

bastante influenciada por debates promovidos pelos movimentos sociais 

organizados e impulsionada pelos diversos conflitos agrários que vinham à tona 

neste cenário, construiu gradativamente uma linguagem discursiva própria ao tema 

Direito Territorial Quilombola, possuindo categorias classificatórias específicas 

articuladas a um arsenal teórico e conceitual retirados de áreas como a antropologia, 

a sociologia, a geografia e a história, tais como território étnico, territorialização, 

comunidade, grupo étnico, memória coletiva e história oral 6 . Tais categorias 

passaram a ser articuladas de forma coerente, obedecendo a certas regras que as 

tornaram inteligíveis dentro do discurso7 em que foram inseridas. 

A definição entrelaçou duas questões distintas, porém, necessariamente 

complementares: a titulação de territórios sociais8 e a classificação identitária de 
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diversos pontos de contato, capazes de reconstituir acontecimentos sobre uma base comum. 
7
 Adoto a concepção foucaultiana de discurso, na qual ele configura enquanto acontecimento dotado 

de materialidade e cujo controle consiste em objeto de disputas (FOUCAULT, 1999) 
8
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domínio da vida social – econômico, político, religioso, jurídico, moral – pode ser pensado 
separadamente das relações que os agentes sociais mantêm entre si e com essa base física, com os 
ecossistemas, com as localidades e todos os seus recursos, às quais se sentem ligados por laços 
históricos e de parentesco”. Este conceito está diretamente relacionado ao de territorialidade, definido 



 

grupos étnicos. Dessa forma, as políticas relativas à aplicação do artigo 68 do ADCT 

ficaram diretamente vinculadas às políticas de reconhecimento e valorização da 

identidade quilombola. 

Observo, no entanto, que as discussões promovidas na interface das 

políticas de regularização de terras e de reconhecimento e promoção identitária, 

pautaram-se em conceitos (como identidade étnica, território social e comunidade) e 

categorias classificatórias (como remanescente de quilombos e intrusos) que se 

articulam em relações complexas, congregando fissuras e conflitos decorrentes da 

própria porosidade desses conceitos e categorias quando confrontados com os 

casos empíricos - sustentados por sistemas organizativos internamente 

referenciados e perpassados por interesses e disposições heterogêneos existentes 

no interior da maioria, senão de todos, os grupos sociais humanos. 

De acordo com Pierucci (1990), os debates promovidos no âmbito 

acadêmico em torno das questões que norteiam as políticas que pretendem atuar no 

campo da pluralidade cultural e do multiculturalismo, por se assentarem em terreno 

movediço 9 , apresentam-se através de proposições e esquemas teóricos 

intelectualmente complexos, repletos de sutilezas e nuances que, se não 

observadas, podem gerar equívocos interpretativos capazes de desvirtuar as 

análises e esquemas apresentados. 

Para o autor, tais equívocos ficam mais suscetíveis de ocorrer quando 

concepções forjadas no interior do debate acadêmico são transpostas para 

contextos institucionais de regulação social, tais como um tribunal, “pouco favorável 

às sutilezas e complexidades das racionalizações diferencialistas” (PIERUCCI, 1990: 

25-26) 

A construção de modelos dicotômicos – do tipo “comunidades” 

quilombolas/sociedade nacional, tradicional/moderno, oprimidos/opressores, 

rural/urbano – baseados em categorias que pretendem abarcar totalidades 

homogêneas (SANTOS, 2002; BUTLER, 2014) a partir da construção de perfis 

                                                                                                                                                         
por Little (2002:3) como o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se 
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„território‟[...] O fato de que um território surge diretamente das condutas de territorialidade de um 
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Sobre a complexidade de abordar questões relacionadas à representação do tipo identitária, Hall 

(2006:1) considera: O próprio conceito com o qual estamos lidando, „identidade‟, é 
demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência 
social contemporânea para ser definitivamente posto à prova. 



 

idealizados, passa a ser corrente em debates públicos envolvendo diferentes 

seguimentos da sociedade, sendo inclusive adotado em estudos acadêmicos, 

fortalecendo um processo de cristalização e naturalização das categorias e 

conceitos mobilizados na construção desses discursos. 

É certo que alguns pesquisadores tenham visado à reflexão acerca do 

quanto de realidade social seria abarcada pelo artigo 68 do ADCT (ARRUTI, 2008), 

apontando a classificação remanescente de quilombos como categoria jurídica e 

político-identitária, capaz de substantivar sujeitos históricos culturalmente distintos 

através de sua objetivação em movimento social organizado em torno de demandas 

específicas compartilhadas (ALMEIDA) e de alterar a realidade (ARRUTI, 1997) – 

abordagens que apontavam o caráter político e contextual do termo “remanescente 

de quilombos” enquanto categoria identitária - e que as definições e proposições 

feitas no campo discursivo10 que versa sobre Direito Territorial Quilombola, tenham 

sido fundamentais à normatização e aplicação do artigo 68. 

Contudo, creio ser de igual importância colocar em questão a 

aplicabilidade de tais conceitos e categorias, buscando identificar suas limitações em 

situações em que sua utilização, respaldadas por políticas que atuam em processos 

de construção de perfis de subjetividade 11 , necessariamente gera um “outro” 

(CASTRO-GOMEZ, 2005), que passa a ser delineado através de produções 

discursivas que o objetificam e materializam pela atribuição de características 

concretas ou abstratas. 

Esse delineamento exclui os perfis não enquadrados nessa nova 

classificação, criando o “outro do outro”, um sujeito externo à ordem discursiva em 

vigor. A apreensão e análise desses processos somente se tornam possíveis ao 

abordar tais categorias a partir de uma perspectiva crítica e avessa à naturalização 
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   Referenciada em Bourdieu e Foucault, concebo campo discursivo enquanto contextos interativos, 

marcados pela disputa pelo poder de construir e impor os sentidos, os saberes, as 
representações e as classificações sociais através da definição das regras que regulam as 
produções discursivas consideradas legítimas e verdadeiras. Este trabalho propõe-se analisar as 
produções linguísticas construídas no âmbito da política de regularização de territórios 
quilombolas. 
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  Segundo Castro Gomez (2005:88),  “a tentativa de criar perfis de subjetividade estatalmente 

coordenados conduz ao fenômeno que aqui denominamos „a invenção do outro‟. Ao falar de 
„invenção‟  não nos referimos somente ao modo como um certo grupo de pessoas se representam 
mentalmente a outras, mas nos referimos aos dispositivos de saber/poder que servem de ponto 
de partida para a construção dessas representações”. 



 

semântica que tem caracterizado muitas pesquisas relacionadas à temática 

“quilombola”. 

Se a base do direito de titulação das terras tradicionalmente ocupadas 

reside na ancestralidade da ocupação, nos laços específicos estabelecidos entre 

esses povoamentos e seu espaço sociofísico, nas formas próprias de organização 

social, apropriação e utilização dos recursos (naturais e culturais) disponíveis, como 

são posicionados esses agentes (isolados ou organizados coletivamente) que, 

embora atendam aos critérios de identificação de um grupo étnico12, com trajetória 

histórica específica, cujos membros partilham de igual sentimento de pertencimento 

territorial e “comunitário”, não estão (auto)classificados sob a única denominação 

juridicamente capaz de resguardar-lhes os direitos territoriais, sociais e culturais 

previstos aos povos autóctones e tradicionais13  e inseri-los na rede nacional de 

proteção institucionalizada em torno dos direitos reconhecidos? Como as produções 

discursivas sobre a temática quilombola, ao ocultarem esse outro, colaboram em 

sua manutenção no exterior da ordem discursiva, na esfera do ininteligível, do falso 

e, por vezes, do inexistente? 

O debate centra-se, então, em três pontos fundamentais: (1) o poder 

constitutivo do discurso, sua materialidade; (2) o poder construtivo do silenciamento, 

capaz de fortalecer a totalidade de enunciados através da ocultação dos elementos 

que apontam seus limites e, portanto, sua pontualidade; e (3) a inadequação a 

certos modelos de classificação identitária como possível indício de sua limitada 

aplicabilidade e de seu caráter excludente. 

Foucault (1999) concebe o discurso enquanto acontecimento dotado de 

materialidade - e, portanto, do poder de produzir aquilo que enuncia. Como 

acontecimento, o discurso é dotado de multiplicidades semânticas, aberto a 
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   Adoto aqui a definição de grupo étnico proposta por Kymlica (1996), que os compreende enquanto 

associações pouco rígidas e evanescentes, surgidas da integração de indivíduos ou grupos 
familiares em contextos de deslocamento (no caso das associações negras no Brasil, de 
deslocamentos compulsórios), que têm como objetivos gerais integrarem-se à sociedade mais 
ampla da qual fazem parte através de seu reconhecimento enquanto sujeitos de direitos, com 
diferenças culturais a serem respeitadas e resguardadas juridicamente, o que demanda a 
modificação das instituições e leis vigentes. A ênfase no caráter político-organizacional dessa 
concepção, torna-a mais adequada à análise que pretendo fazer do que as de Barth (P. Poutignat; 
J. Streiff-Fenart, F; 1998), Oliveira (2006) e Guibernau (1997). 

13
  Ver artigos 13, 16 e 17 da Convenção OIT 169 que dispõem, respectivamente, acercado 

reconhecimento dos direitos territoriais dos povos tradicionais; dos casos de reassentamento 
desses povos; e sobre o dever do Estado de consulta-los previamente quando diante de 
quaisquer medidas que afetem diretamente seus interesses.   



 

interpretações e interrogações variadas. Posto que sua construção está inserida na 

(e colabora com a) dinâmica da vida social - palco de disputas, lugar de negociação 

e defesa de interesses e razões distintas - o controle pelo poder de imposição e 

definição de uma produção discursiva legítima, coloca o discurso como objeto de 

disputa. 

Visando controlar a força de sua materialidade, sua produção está 

subordinada a uma série de mecanismos internos à própria produção discursiva, que 

visam controlá-la, selecioná-la, organizá-la e redistribuí-la. A limitação da produção 

do discurso, – que para Foucault consiste em processos de rarefação do discurso - 

exercida através de princípios que definem a legitimidade de quem o enuncia, o grau 

de verdade (ou inverdade) do que é pronunciado, estabelecem as regras do dizível, 

uma “política discursiva”. 

O que pode ser dito, quando, como e por quem são algumas das 

condições que devem ser observadas a fim de incluir um discurso no domínio do 

verdadeiro, apoiado sobre um suporte e uma distribuição institucional e tendendo a 

exercer sobre os outros discursos uma espécie de pressão e como que um poder de 

coerção (FOUCAULT, 1999:18). 

 

É sempre possível dizer o verdadeiro no espaço de uma exterioridade selvagem; 
mas não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo às regras de uma 
“política” discursiva que devemos reativar em cada um de nossos discursos. 
(FOUCAULT, 1999:35) 

 

 A definição do verdadeiro se dá difusamente pelo entrelaçamento de 

produções discursivas que nascem em diferentes áreas da vida social – de onde se 

produz os saberes - e que se subordinam à ordenação ao respeitarem um mesmo 

conjunto de regras. Ao fazê-lo, essas produções atualizam e fortalecem a ordem 

discursiva vigente, mas abrem, ao mesmo tempo, caminho a alterações singelas, 

introduzidas pela dinâmica da disputa sobre o poder de produzir e validar discursos. 

O processo de rarefação, ao definir discursos válidos através da exclusão, 

invisibilização e/ou deslegitimação dos discursos insubordinados à ordem 

estabelecida, confere a ilusão de criação original e unitária aos discursos legítimos, 

concebidos não como construções sociais, mas como a tradução espontânea e fiel 

da realidade. 

Hall (2016) aborda a linguagem com uma perspectiva culturalista, 

relacionando-a com a constituição do indivíduo contextual, portador de formas 



 

específicas de comunicação e representação. Para o autor, a linguagem é 

concebida como parte fundamental da cultura, – entendendo a primeira como um 

tipo específico de produção discursiva, como prática significante e, a segunda, como 

significados compartilhados - como principal mecanismo de produção e transmissão 

de significados e, portanto, de formulação de sentidos. Esse processo comunicativo, 

que envolve estas três ações, somente se torna possível através da construção de 

representações sociais capazes de tornar transmissíveis pensamentos, ideias e 

sentimentos. A coerência de uma cultura, em certa medida, depende do 

compartilhamento de sentidos, sendo a linguagem um meio privilegiado de fazê-lo. 

Mas Hall atenta que, ao contrário do que pode parecer, a cultura não 

consiste num todo unitário e cognitivo, observando que “em toda cultura há sempre 

uma grande diversidade de significados a respeito de qualquer tema e mais de uma 

maneira de representá-lo ou interpretá-lo.”(HALL, 2016:20) 

O autor aponta três processos de construção de significados e atribuição 

de sentido: a criação de paradigmas de interpretação; o modo como elas são 

utilizadas e integradas nas práticas cotidianas; e a maneira como elas são 

representadas, como elas são valoradas.(HALL, 2016). Os sentidos compartilhados 

tornam possível a regulação e ordenação das práticas sociais, o que para Hall 

tornam-nos centrais (juntamente com a linguagem) às análises sociais, o que inclui 

as referentes à construção e representação identitária. Em sua análise, a linguagem 

fornece o modelo geral de funcionamento da cultura e da representação14. 

Para o autor (1997), as identidades sociais devem ser pensadas como 

“construídas no interior da representação, através da cultura, não fora delas, sendo 

formada a partir de escolhas mais políticas que antropológicas, mas „associativas‟, 

menos designadas” (Hall, 2003:67). A partir desta abordagem, podemos 

problematizar a categoria remanescente de quilombos enquanto identidade 

representativa de um grupo, posto que sua construção dera-se a partir da ação de 

agentes externos (antropólogos, juristas, militantes de movimentos sociais) aos 

sistemas representativos dos grupos que a categoria pretendia abarcar. 
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Hall (2016) apresenta dois sistemas de representação: Primeiro, há o “sistema” pelo qual toda 

ordem de objetos, sujeito e acontecimentos é correlacionada a um conjunto de conceitos ou 
representações mentais que nós carregamos. Sem eles, jamais conseguiríamos interpretar o mundo 
de maneira inteligível (p.34); e a linguagem como o segundo sistema de representação envolvido no 
processo global de construção de sentido, capaz de traduzir mapas conceituais, que consistem nas 
diferenciações das coisas através de sua classificação e organização mental (p.37) 



 

Butler (2014), entende a identidade como construção social da 

representação dos grupos sociais e de indivíduos, sujeita às ações de um poder 

regulador cujo exercício se dá mais visivelmente – mas não exclusivamente - 

através das instituições jurídicas, que promovem processos de normalização das 

pessoas. Adotando a perspectiva foucaultiana na análise desses processos, Butler 

atenta a dois aspectos da relação regulação/sujeição: 

 

(1) O poder regulador não age apenas sobre um sujeito pré-existente, mas também 
delimita e forma esse sujeito; além disso, toda forma jurídica de poder possui efeito 
de produção; e (2) tornar-se sujeito de uma regulação equivale a ser assujeitado por 
ela, ou seja, tornar-se sujeito precisamente porque foi regulado. (Butler, 2014:251-
252) 

 

Essa abordagem expõe a materialidade dos dispositivos jurídicos, que 

estão inseridos num sistema social de regulação mais amplo, que conforma o campo 

de produção discursiva, no interior do qual ocorrem os processos classificatórios e 

os embates em torno do poder de interferir/definir os critérios de seleção dos 

elementos que serão inseridos e articulados dentro das margens do 

reconhecimento, gerando representações sociais culturalmente inteligíveis – as 

matrizes de inteligibilidade. É a inteligibilidade o que torna uma identidade 

representável e, assim, possível. Para Butler, a identidade e seu reconhecimento 

resultam das adequações objetivas e subjetivas capazes de inseri-los dentro das 

fronteiras do inteligível. 

 Em contrapartida, os elementos mantidos fora da representação, à 

margem externa do inteligível, imputam a abjeção a seus portadores, geram 

identidades socialmente impossíveis, aniquilando as alteridades que fraturam os 

modelos propostos através da produção de padrões comuns, “abstrações do senso 

comum”. 

 

A norma governa inteligibilidades, permitindo que determinadas práticas e ações 
sejam reconhecidas como tais, impondo uma grelha de legibilidade sobre o social e 
definindo os parâmetros do que será e do que não será reconhecido como domínio 
do social.(Butler, 2014:253) 

 

Ao mesmo tempo em que a norma promove a adequação de perfis 

sociais, ela necessita ser concretizada em situações cotidianas que a atualizam, 

reidealizam e reinstituem. Tais situações, no entanto, não necessariamente atendem 

plenamente as prescrições da norma, mas nela se encaixam por esforços de 

aproximações. 



 

A limitação imposta por matrizes identitárias de inteligibilidade e sua 

consequente produção do outro, do externo e extra discursivo, pode ser lida como 

prática guiada pela chamada razão metonímica (SANTOS, 2002), que marca a 

atuação dos Estados modernos, ao operar a partir de construções binárias e/ou 

dicotômicas à revelia da heterogeneidade que conformam as sociedades enquanto 

organizações complexas. 

 

III. CONCLUSÃO 

 

A produção discursiva no âmbito da política de regularização de territórios 

quilombolas, diretamente vinculada à política de reconhecimento identitário de 

comunidades negras tradicionais que adotam a classificação remanescente de 

quilombos como categoria de representação étnica, tem desempenhado importante 

papel no fortalecimento da luta por direitos territoriais, culturais e civis desses 

grupos. O empenho em promover a definição desse sujeito de direito, ampliando15 o 

rol de situações que poderiam ser por ele abarcadas, bem como de conceituar e 

definir as terras previstas no artigo 68, enquanto territórios sociais, foi de 

fundamental importância à normatização e aplicação das políticas voltadas às 

comunidades remanescentes de quilombos, que passaram a balizarem-se por essas 

proposições. 

Por outro lado, tais discursos, ao promoverem a consolidação dentro do 

debate público de uma categoria identitária construída externamente aos grupos que 

pretendem abarcar - congregando uma série de características que, ainda que 

estejam presentes em muitas das comunidades negras tradicionais existentes no 

Brasil, não abarcam a grande diversidade de configurações, autonomeações e 

representações que a ideia de grupos sociais de ocupação antiga em territórios 

sociais congrega – promovem também a exterioridade dos insujeitos à classificação 

“remanescente de quilombos”, auxiliando na ativa produção da invisibilidade 

institucional e jurídica desses grupos. 

 

                                                 
15

Dos debates em torno da definição conceitual de remanescente de quilombos, propôs-se a ressemantização do 

termo, visando retirar-lhe a conotação negativa herdada do período imperial, quando quilombo consistia em 

objeto de repressão policial, e dar-lhe maior aplicabilidade ao conceituar remanescentes como situações diversas 

que têm no período escravista brasileiro seu ponto de convergência e gênese. 
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