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RESUMO 

 

 

O presente trabalho possui o objetivo de apresentar algumas questões relativas a especificidade 

da construção dos saberes da comunidade quilombola Conceição do Imbé. Para este propósito 

foram abordados dados históricos e antropológicos que concercem ao mundo rural brasileiro, 

bem como a complexidade em torno da questão da população rural negra. A localidade na qual 

o trabalho de campo foi realizado possui características que a tornam singulares: está localizada 

nas terras do primeiro assentamento do estado do Rio de Janeiro, Novo Horizonte, que data do 

ano de 1985, e, a adesão ao rótulo de remanescentes de quilombos presentes na Constituição 

Federal de 1988. Tais características demonstram o auto grau de complexidade em torno da 

autoatribuição identitária dos moradores, que se converte em disputas políticas. O trabalho tenta 

compreender se a elaboração de uma refeição, o cantão, pode ser compreendido como um 

elemento que perpassa a construção do saber na localidade, uma vez que ele tanto foi 

mobilizado no processo de reforma agrária como na emergência da identidade quilombola.  

 

Palavras-Chave: Conflito. Terra. Etnicidade. Rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 
 

 

Ce travail a pour objectif de présenter quelques questions relatifs à spécificité de la 

connaissance à Conceição de Imbé. A cet effet, ont été discutées les données historiques et 

anthropologiques sur le monde rural brésilien, et la complexité qui entoure la question de la 

population rurale noire. La localité où le travail de terrain a été effectué a des caractéristiques 

qui le rendent unique: est situé sur le terrain du premier établissement de l'État de Rio de Janeiro, 

Novo Horizonte, datant de 1985, et, se joindre à l'étiquette “quilombos” présent dans la 

Constitution de 1988. Ces caractéristiques démontrent le haut degré de complexité sur  l'identité 

des résidents, qui se transforme en conflits politiques. Le travail essaie de comprendre si la 

préparation d'un repas, Canton, peut être comprise comme un élément qui imprègne la 

construction de la connaissance dans la ville, car il a été mobilisé autant dans le processus de 

réforme agraire que dans l'émergence de “quilombola” identité. 

 

Mots-clés: Conflit. Terre. Ethnicité. Rural. 
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Introdução 

 

A bibliografia elencada para este trabalho apontou lacunas significativas no que diz 

respeito a exploração do tema relativo a educação quilombola, que é substancialmente diferente 

de educação em quilombos. Como aponta Brandão (1983), no caso da educação rural, o que 

existe na verdade são elementos díspares de uma educação ocidental e, portanto, burguesa no 

meio rural brasileiro. A diferença no sentido destes termos revela um problema ainda maior, a 

natureza da educação das ou nas populações quilombolas.  

A técnica etnográfica se mostrou como a mais adequada para o desenvolvimento da 

questão relativa aos saberes construídos pelos moradores de Conceição do Imbé, uma vez que 

por meio dela foi possível perceber aspectos que estão presentes nas mais variadas dimensões 

da vida social, e além disso verificar que a esfera política da localidade se cruza com a dimensão 

da construção dos saberes, e a mobilização destes, nos dois momentos que possuem grande 

significado para os moradores: o processo da falência da usina que, com o protesto dos ex-

trabalhadores, culminou na desapropriação das terras desta pelo programa de Reforma Agrária, 

e, a recente mobilização em torno da reinvindicação em torno da identidade quilombola. Após 

a pesquisa de campo pude perceber que, por mais que hajam conflitos entre uma identidade de 

pequenos produtores rurais (que emergiu após o processo de Reforma Agrária) e de 

quilombolas, o elemento que perpassa esses dois momentos é a elaboração do prato denominado 

cantão, um ensopado de banana-verde de coloração marrom.  

Ressalta-se a dimensão política que este prato possui, uma vez que ele foi mobilizado 

pelos moradores como o principal elemento para a subsistência nos tempos de escassez de 

alimentos. Para não cair em uma leitura puramente fisiológica deste processo é necessário 

perguntar os motivos pelos quais esse prato, que já era feito em algumas ocasiões pelas avós 

das pessoas com as quais conversei, foi escolhido pelos moradores como o principal alimento 

do regime alimentar. Essa dimensão política do prato é reiterada quando há a reinvindicação de 

uma identidade quilombola, e este que passou a ser usado cotidianamente no momento da 

falência da usina é eleito como sendo um elemento que identifica a localidade em termos 

étnicos, uma vez que passa a ser utilizado, por parte dos membros da Associação Quilombola 

de Conceição do Imbé, em eventos relativos a promoção da identidade quilombola. O referido 

prato também é mencionado no livro Cozinha dos Quilombos do Instituto Dagaz, a receita e a 

foto do prato podem ser conferidas no anexo deste trabalho.  
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A complexidade do fenômeno estudado e as clivagens existentes, nas perspectivas dos 

moradores, entre uma identidade de pequenos produtores rurais e quilombolas me levaram a 

elaborar dois movimentos em torno da escrita e organização deste trabalho a) organizar a 

monografia em duas seções: a primeira relativa aos aspectos que giram em torno da reforma 

agrária e  a segunda em torno da questão da identidade étnica e b)  o início de cada seção será 

constituído pela síntese da bibliografia pertinente logo seguida dos dados obtidos no trabalho 

de campo, a razão para tal movimento se explica tanto pelo fato do recorte da pesquisa, da 

complexidade do trabalho de campo e, por este, se constituir enquanto minha primeira 

experiência na imersão etnográfica. Por essas razões optou-se pela realização da descrição dos 

dados obtidos.  

 A primeira seção possui o objetivo de explicitar as elucidações de Motta (2010) sobre 

o debate historiográfico em torno do mundo rural entre as décadas de 50 e 80, apontar os dados 

de campo relativos à constituição da liderança política da Magali1, as concepções de trabalho 

dos ex-empregados da usina, e o processo que culminou na implementação da reforma agrária. 

O assentamento Novo Horizonte é o primeiro do estado do Rio de Janeiro. A segunda seção 

possui o objetivo de pontuar aspectos históricos relativos às populações negras rurais, ancorada 

na noção de “campo negro” proposta por Gomes (2015), explicitar as implicações do duplo 

registro classificatório em torno da categoria de quilombos salientada por Mello (2012), 

mencionar os dados de campo relativos ao surgimento da identidade quilombola, dos conflitos 

que constituem o campo, das práticas alimentares em torno do cantão, e, por fim, elaborar 

considerações finais.  

Esta introdução ainda terá por objetivo apresentar em termos gerais a minha inserção 

no campo.  

O processo de inserção no campo inicia-se quando estava em uma das aulas de 

Antropologia I, que acompanhava devido à atividade de monitor na referida disciplina. Entre 

os recém-chegados à universidade estava Fabio, ex-estudante da UENF no curso de Ciências 

Sociais, que (re) iniciou os estudos na UFF para obtenção do título de licenciado, assim 

necessitando cursar algumas disciplinas. Estávamos no intervalo em uma dessas aulas, que 

ocorriam às sextas-feiras, quando o assunto se referia obviamente à Antropologia, acabamos 

chegando no tópico relativo ao trabalho de campo. Até então, não tinha feito os devidos contatos 

que me auxiliariam na entrada no campo, o que me deixava um pouco aflito, uma vez que não 

                                                 
1 Atual Presidente da Associação de Pequenos Produtores de Conceição de Imbé 
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poderia simplesmente chegar batendo palma nas casas das pessoas. Na conversa com esse 

amigo disse que tinha interesse em fazer o trabalho de campo em Conceição do Imbé, região 

que tinha ido uma única vez por ocasião de um trabalho para o Núcleo de Estudos Rurais alguns 

períodos anteriores. Ele me indicou que poderia me ajudar a fazer contato com alguns ativistas 

do movimento negro da cidade de Campos, bem como me colocar em um grupo do whatsapp 

onde essas questões são extensamente debatidas. Estive em uma reunião no final do ano de 

2016 na qual foram discutidos temas relativos às políticas públicas municipais voltadas para a 

população negra, em uma segunda, já sabendo que deveria procurar a Bruna (IDANNF), na 

qual foram discutidos temas relacionados ao Movimento Negro Unificado que estaria 

estreitando as relações com essas pessoas do movimento negro de Campos. Contatei 

rapidamente a Bruna neste evento, uma vez que ela estava com pressa e já era tarde da noite, e 

consegui pegar, então, o número de seu celular. Na terceira reunião, que ocorreu no SEPE de 

Campos, consegui conversar rapidamente com a Bruna que estava a caminho do IFF para a 

entrega de um trabalho no seu curso e estava acompanhada de uma outra mulher que me passou 

o número da Julia, moradora de Conceição do Imbé. Durante a viagem no táxi com Bruna, fui 

ouvindo algumas informações relativas à comunidade, ela foi indicando a existência de 

conflitos internos na localidade quando o assunto era a questão quilombola. Após alguns 

minutos no IFF me despedi dela, pois também tinha outros compromissos no referido dia. Ao 

ligar para o número informado sempre era verbalizada a mensagem da operadora que o mesmo 

não existia. Tentei falar com a Bruna no mesmo dia pelo seu número, mas não conseguia 

resposta. 

Consegui o contato da Julia pelo Robson, também ativista do movimento negro de 

Campos. Ao ligar para Julia ela disse que teria sido avisada de que eu ligaria para ela e 

combinamos que na quinta-feira seguinte estaria tomando o ônibus das 06h:30m na rodoviária 

Roberto Silveira localizada no Centro da cidade. Há de se ressaltar os restritos horários dos 

ônibus que ligam a região do Imbé ao centro da cidade, questionamento frequente entre os 

moradores e, principalmente, estudantes que ficam durante horas na rodoviária Roberto Silveira 

até as aulas terem início nas respectivas escolas.  

Conceição do Imbé localiza-se em Morangaba, 9° distrito do munícipio de Campos 

dos Goytacazes, que abrange tanto a região do Imbé (Aleluia, Batatal, Cambucá e Conceição 

do Imbé) como a de Rio Preto. A região do Imbé também abarca determinada área do Parque 

Estadual do Desengano. Ao tomar o ônibus, que segue determinada parte do percurso pela BR 

101 sentido sul e entra em um dos acessos para Lagoa de Cima, aos poucos nota-se uma 



14 

 

mudança de paisagem, os prédios situados no Centro, as pequenas casas localizadas à margem 

da estrada cedem lugar a grandes áreas verdes planas, ora com gado ora com plantações de 

cana, e no horizonte observa-se um conjunto de montanhas que vai ficando cada vez mais 

próximo.  

A realização do trabalho de campo conjugou dias seguidos, quando fiquei na casa da 

senhora Mônica por duas ocasiões, e dias espaçados. Mantendo a frequência mínima de quatro 

vezes na semana. O trabalho de campo foi complicado, a sensação de não estar no seu lugar 

(nas múltiplas acepções da palavra) produziram uma contínua sensação de estar deslocado, seja 

pela geografia do lugar – que inclui uma bela visão de montanhas que a circundam – como pela 

própria dificuldade que constitui o começo do estabelecimento de relações com pessoas que 

você não conhece.  A despeito das dificuldades em alguns dias do trabalho de campo era 

surpreendido por pessoas que se solidarizavam e me ofereciam carona na estrada, dependendo 

da pessoa que fosse visitar podia andar até quarenta minutos a pé para chegar na casa dela – o 

que ocorreu tanto em dias de chuva como em dias de sol. Essa sensação de contínuo 

deslocamento por vezes foi atenuada, mas nunca findada.  

Os olhares diferentes já começavam quando embarcava no ônibus em direção à 

Conceição do Imbé. Ficava mais nítido no momento em que descia do ônibus, por diversas 

vezes, as pessoas que se encontravam no bar logo à frente do ponto de ônibus diminuíam o 

ritmo da conversa e me olhavam vagorosamente até eu sair do campo de visão. Os olhares que 

mais me chamaram atenção foram os das crianças, estavam sentadas na cacimba, brincando, 

quando me veem ficam estáticas, como se eu tivesse alguma anomalia. Nos dias finais do 

trabalho de campo, chuvoso por sinal, fui surpreendido pela voz de uma delas que gritou “ E ai, 

Yuri! Tudo bem? ”. Procurei por quem teria me gritado, estava fora do meu campo de visão. 

Depois de alguns segundos visualizei que era o neto do Carlos2. Em outro dia do trabalho de 

campo escuto um “Yuri” alguém passando de carro também me reconhecera, de alguma 

maneira. Estes últimos faziam com que tivesse uma sensação de segurança, pelo menos já 

sabiam meu nome. É preciso saber ouvir. Diferenciar o barulho do motor do carro, da camionete 

e do ônibus. Recurso tão útil que comecei a aprender, sobretudo, quando se está à espera do 

ônibus na varanda da casa de alguém. Momento chave que me chamou atenção sobre esse saber 

ouvir foi quando estava na mesa da senhora Mônica jogando bingo com outras pessoas, chovia 

torrencialmente e não fiz visitas a ninguém naquele dia, estávamos jogando calmamente, até 

                                                 
2 Atual Presidente da Associação Quilombola de Conceição do Imbé 
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que a Julia fala “ tem alguém tocando boi naquele morro”, fiquei sem compreender nada, não 

havia escutado o som de bois muito menos de alguma pessoa. Passam-se cerca de dez minutos 

e vejo cerca de quinze a vinte bois descendo o morro rapidamente, e posteriormente um homem 

a cavalo. Pergunto a Julia, em um tom misto de frustação e de curiosidade, como ela sabia que 

havia bois em cima do morro. “Eu escutei Yuri, você não? ” 

Um dos momentos mais tensos que tive no trabalho de campo se refere a ocasião em 

que estava conversando com o sr. Carlos para tentar compreender o surgimento da associação 

quilombola. No referido dia havia chovido bastante, mas no meio da tarde os raios solares 

começaram a aparecer e a destacar bem as montanhas que circundam o lugar. Chamei o senhor 

Carlos em sua casa, respondeu que estava muito atarefado e que tinha coisas para resolver, mas 

que disporia um pouco de tempo para nossa conversa. 

 Nos sentamos em um banco de madeira, em tom de desconfiança ele me perguntou 

para que eu queria saber essas coisas. Respondi que era para a pesquisa que está em andamento. 

Posteriormente o mesmo disse que os moradores de Conceição do Imbé sempre souberam que 

eram quilombolas devido ao fato de que seus pais e avós passaram por grandes dificuldades no 

passado e principalmente com o trabalho na usina Novo Horizonte, o que foi reforçado com a 

vinda de pessoas de fora da comunidade especialmente a Bruna Muniz, presidente do IDANNF. 

Sobre ela, quando foram realizadas reuniões para debater tal assunto ele disse que foi proposto 

que se realizasse um “resgate”, retorno às origens das populações remanescentes de quilombos 

levando-se em conta, principalmente, as práticas rituais das religiões de matrizes africanas. O 

que foi rejeitado por ele e pelos demais que fazem parte da associação. O sr. Carlos diz que 

cresceu em um ambiente no qual seus parentes eram adeptos das religiões de matriz africana, 

mas que “graças a Deus aquilo tudo acabou porque nós aceitamos a única verdade que é Deus. 

” Em seguida, me questionou sobre qual denominação religiosa pertencia, disse costumo ir 

algumas vezes à missa com minha mãe que é católica. O mesmo retrucou dizendo que eu tinha 

cara de pertencer a alguma religião de matriz africana. Nesse momento percebi que ele lançava 

olhares vagarosos sobre o meu cabelo. Situações como essa me levaram a perceber, com grande 

surpresa, que o fato de possuir determinado estilo de cabelo se constituiria em um entrave no 

diálogo com algumas pessoas logo em uma localidade que está inserida no processo de 

reconhecimento de uma identidade quilombola. Esteticamente o cabelo remetia ao meu 

posicionamento político diante da questão étnica.  

Sobre a temática religiosa o mesmo disse que imagens (em clara alusão à crença em 

santos pelos católicos) não fazem nada por nós.  Nesse momento parece ter ficado claro a 
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associação que o sr. Carlos fez entre o cabelo no estilo black power e o pertencimento a alguma 

religião de matriz africana. Não somente o sr. Carlos prestava atenção nesse aspecto. Nos 

primeiros dias era confundido, muitas vezes, com o namorado de uma garota da localidade, este 

que atendia pelo nome de Fernando. Comentários como “Pelo cabelo achava que era o 

Fernando” eram frequentes, o que chegou a gerar um mal-entendido. Na primeira visita que fiz 

à igreja adventista nitidamente a expressão facial das pessoas quase verbalizava a seguinte 

expressão “Quem é ele? ”. Em determinado momento do culto o pastor disse que havia 

observado visitantes e solicitou que os demais me saudassem com boas-vindas. Em seguida, o 

mesmo me chamou pelo nome de Fernando, fiquei sem entender o motivo até a visita 

subsequente que realizei, assim sendo solucionado o mal-entendido. O motivo seria à 

similaridade de nossos cabelos. 

Ainda pude presenciar momentos em que a questão em termos de coloração, ou 

gradação entre o branco/negro, estavam em jogo no aspecto da alimentação. Frases ditas por 

pessoas negras de que não gostavam de feijão devido ao seu aspecto negro também foram 

verbalizadas durante o trabalho de campo, o que revela a complexidade da questão étnica na 

localidade, que por sua vez encontra-se relacionada ao regime alimentar dos moradores.  

Também percebi que os eventos regulares em Conceição do Imbé são a participação 

das pessoas nos cultos que são realizados aos sábados na igreja adventista e, em alguns 

domingos, a realização de jogos de futebol que concentra tanto as pessoas que moram ali quanto 

nas vizinhanças. Os bares costumam ficar cheios, os jogadores, alguns da igreja adventista, 

usam o banheiro de um deles para fazer a troca dos uniformes. Os limites do campo de futebol 

a partir das 13h da tarde dos domingos costumam ficar repletos de pessoas, que ficam em pé ou 

levam suas cadeiras. Também é de costume que chegue um carrinho com a moenda de caldo-

de-cana. Nos momentos mais quentes do jogo, uma penalidade máxima, ou o gol do time 

adversário as crianças e adolescentes costumam “invadir” o campo com sérios questionamentos 

a idoneidade do árbitro, chegando a dizer que o mesmo não iria conseguir sair de Conceição do 

Imbé após beneficiar o outro time, em episódios como esse a jocosidade da maneira de falar 

das crianças se conjuga com a tensão de parar o jogo. Raramente as pessoas reivindicaram para 

si ou, por extensão, à localidade a categoria quilombola, mas, por ventura de um desses jogos 

em que o time de Conceição do Imbé conseguiu empatar o jogo, uma moça, separada por outras 

três pessoas de estar ao meu lado, exclama “Estão pensando o que? Nós somos quilombolas!!!”. 

 De uma maneira geral, pode-se dizer que o trabalho de campo foi marcado tanto por 

inflexões, avanços e novos caminhos que foram se fazendo a cada dia e a cada conversa com 
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os moradores. O que gerou o desdobramento de questões das mais diversas dimensões, como 

serão abordadas nas próximas páginas.  

1 . Panorama Acerca da Historiografia do Mundo Rural  

 

Motta (2010) apresenta a leitura elaborada pelo PCB nos anos 50, que se apoiava 

na vertente lenista do marxismo, sustentado pela a ideia de que o Brasil deveria passar por uma 

revolução democrático-burguesa que resultaria na eliminação das relações de caráter feudal e 

da classe beneficiária desse sistema, os latifundiários. Um dos teóricos que seguem essa 

perspectiva é Sodré, o qual encontra nos traços que explicariam nosso subdesenvolvimento, a 

característica servidão que marca a população residente no campo, e que mesmo com o fim do 

regime escravista as relações continuaram a serem marcadamente feudais; isso ocorreu devido 

a uma continuidade na forma de apropriação de terras, resultando, na disputa das terras ainda 

não ocupadas, pelos pequenos agricultores - estes à margem do mercado. Segundo Motta, a 

linha teórica apresentada por Sodré foi seguida por Alberto Passos Guimarães, que em sua obra 

Quatro séculos de latifúndio apontou os elementos constitutivos da concentração agrária no 

país. Motta enfatiza que Alberto Passos Guimarães, diferentemente de Sodré, realizou um 

refinamento da análise sobre os atores sociais que não se encontravam na relação dual 

senhor\escravo.  

O Golpe de 1964 apoiado pela burguesia fez com que o pressuposto da “tese feudal” 

entrasse em declínio, pois a falta de uma Reforma Agrária não diminuiria nem esgotaria a 

obtenção de lucro pelo capital. Embora o PCB sustentasse tal ideia, o país se assentava em 

relações características do modo de produção capitalista, e a manutenção das grandes 

propriedades era um elemento central que beneficiava as potências europeias, como defendia 

Caio Prado Júnior – membro do partido comunista. No decorrer da década de sessenta, a 

academia passou a incorporar a perspectiva pela qual a colonização brasileira se inseria no 

modo de produção capitalista. A exemplo da tese de doutorado de Carvalho Franco, que 

também buscou compreender as relações estabelecidas pelos homens livres-pobres, utilizando 

os processos-crime como fonte de análise.  

Outro deslocamento existente na produção historiográfica se relaciona com a 

tentativa dos intelectuais de compreenderem a sociedade colonial a partir da temática da 

escravidão, o que levou a marginalização dos estudos que versavam sobre a temática da 

propriedade de terra e do homem livre-pobre. Destaca-se também o contexto no qual o governo 

militar impunha a saída dos intelectuais engajados com a distribuição mais democrática das 
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terras no Brasil. Autores como Ciro Cardoso e Jacob Gorender buscavam apontar as 

insuficiências das teorias que tentaram explicar a colônia “brasileira” a partir de suas conexões 

com o capitalismo comercial.  

No que se refere aos trabalhos de Cardoso, Motta salienta que o autor visava a 

criação do conceito de “modo de produção escravista colonial”, se apoiando na teoria marxista 

para tal propósito. Ademais, em Agricultura, Escravidão e Capitalismo Cardoso identificou os 

principais elementos que caracterizariam a economia camponesa; iniciou estudos que versavam 

sobre a possibilidade da existência da brecha camponesa apoiado fundamentalmente nas obras 

de Mintz. Motta indica que, para Cardoso, o estudo das realidades coloniais não poderia 

prescindir da análise das suas contradições internas, relacionando essas aos 'impulsos externos 

e às formas nas quais se interiorizaram em função das primeiras'.  

No momento em que discute sobre as obras de Jacob Gorender, Motta ressalta que 

este autor também se mostrou insatisfeito com as teorias explicativas que versavam sobre o 

Brasil colonial. O referido buscou compreender quais eram as características do modo de 

produção existente, denominado por ele de Escravismo Colonial. Dessa maneira, verificando 

que no interior deste modo de produção haviam categorias que estavam numa esfera externa à 

da relação senhor/escravo, focalizou sua análise no homem livre- pobre. No entanto, Motta nos 

esclarece que o foco dos estudos de Gorender estaria na tentativa de compreender as leis que 

regiam tal modo de produção, o que levou a uma secundarização dos estudos sobre o homem 

livre-pobre. Logo, temos perspectivas divergentes sobre o universo rural, com Cardoso 

buscando compreender qual era o papel do homem livre-pobre na sociedade colonial, e com 

Gorender secundarizando tal perspectiva e priorizando a compreensão global da economia 

escravista.  

No final da década de setenta, José de Souza Martins buscou compreender a 

transição do trabalho escravo para o livre através de uma nova teoria explicativa, identificando 

o regime de colonato como uma relação não capitalista de produção. Martins também 

identificou na Lei de Terras de 1850 um elemento crucial na transição do trabalho escravo para 

o livre, pois o único meio de se obter a posse da terra seria por meio da compra. Essa situação 

proporcionou a transformação da terra em renda territorial capitalista e levou a mudança de um 

capital que no momento anterior era investido em escravos e posteriormente passou a ser 

investido na aquisição de terras. No entanto, Motta nos revela inconsistências nessa formulação 

teórica, uma vez que a Lei de Terras não tornou o país em um território de fronteira fechada e 

que houve a possibilidade de caipirização da população livre\liberta.  
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Em áreas onde a fronteira permaneceu aberta, houve a possibilidade de caipirização 

da população livre e/ou liberta. Nessas áreas, nenhum ardil ideológico foi suficientemente forte 

para convencê-la a trabalhar para outrem. Nessas regiões, que na verdade representaram, no 

século XIX, a maior parte do território brasileiro, a liberdade jamais se confundiu com a 

propriedade no sentido que lhe seria dado pelo emergente modo de produção capitalista. Ao 

contrário do que pensa Martins, os homens livres e pobres do século passado recusaram-se a 

trabalhar nas fazendas não porque confundissem o trabalho com a escravidão, mas por 

compreenderem que essa era uma das últimas alternativas possíveis na luta pela sobrevivência.  

Motta prossegue sua argumentação destacando que a produção acadêmica ao longo 

da década de 80 foi constituída por autores que intencionavam romper os grandes esquemas 

explicativos a partir de recortes regionais, o que colaborou para uma complexificação da 

temática. Também aponta que mesmo divergindo no que diz respeito às matrizes teóricas, esses 

autores – especialmente os brasilianistas e pesquisadores ligados à linha de pesquisa “História 

Social da Agricultura” da UFF– propiciaram um alargamento sobre às questões referentes ao 

mundo rural através da análise de fontes existentes em cartórios e em arquivos locais, bem como 

elaborando uma releitura das que já haviam sido descobertas, levando, portanto, ao 

questionamento de teorias até então vigentes. Contudo, ela destaca que houve uma 

secundarização dos temas referentes à luta pela posse de terra dos homens livres-pobres.  

Motta realiza uma síntese acerca dos trabalhos acadêmicos realizados sobre a 

história agrária no Brasil, destacando que as perspectivas destes eram similares. Tais trabalhos 

buscaram apenas compreender os resultados dos territórios que foram apropriados, o que deixou 

em segundo plano análises que versavam sobre as variadas formas de acesso à terra. Segundo 

Motta, a maioria daqueles partiram do pressuposto da obra de José de Souza Martins, que 

identificou a Lei de Terras como um instrumento que visou garantir os interesses dos grandes 

proprietários.  As pesquisas realizadas se mostraram insuficientes no que se refere à análise dos 

conflitos no campo do século XIX, acrescenta-se a esse fato a dificuldade de se fazer perguntas 

a fontes produzidas na esfera do judiciário.  

O contexto histórico e político do final dos anos 80, é marcado por um aumento nas 

pesquisas sobre o homem livre-pobre, isso devido à proeminência da necessidade da Reforma 

Agrária – discutida na Constituinte de 88 – e à vitalização do MST. Porém, a autora também 

informa que os trabalhos relacionados a essa temática, nesse contexto, ficaram em segundo 

plano. E a temática sobre a história social da escravidão teve um maior aprofundamento – a 

exemplo das obras de Chalhoub e Lara, influenciadas por uma historiografia marxista, 

sobretudo ligada a E. P. Thompson.  
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1.1 A Luta Pela Terra: Conformação das Ligas Camponesas  

 

Durante o período de 1954 e 1964 as Ligas Camponesas compuseram uma das 

principais formas pelas quais os trabalhadores rurais do Brasil vieram reivindicar o direito pela 

posse da terra. Os estudos que versam sobre as Ligas convergem no sentido de afirmarem a 

impossibilidade de se reconstruir a conjuntura política existente em anos anteriores ao de 1964 

– ano do golpe militar. As Ligas tiveram fundamental importância na gestação do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. (MOTTA & ESTEVES, 2008). O surgimento das Ligas 

Camponesas data do ano de 1954, no munícipio de Vitória de Santo Antão - Pernambuco. A 

emergência das Ligas se deu através do conflito existente entre arrendatários e fazendeiros no 

Engenho da Galileia, na medida em que houve a impossibilidade de pagamento do valor do 

aluguel por parte dos arrendatários e os fazendeiros se negavam a rediscutir o valor do mesmo. 

Um grupo de pequenos foreiros decidiu implementar a Sociedade Agrícola de Plantadores e 

Pecuaristas (SAPP) que como sociedade civil de razão beneficente tinha por objetivo a 

arrecadação de um fundo funerário para o pagamento do enterro dos que estivessem a ele 

associados. Os fazendeiros impuseram uma série de estratégias que visassem dar cabo a tal 

situação, inclusive com a adoção de homens armados. Consequência disto, foi que os 

camponeses buscaram apoio de pessoas na capital com o intuito de tornar evidente a repressão 

que estavam submetidos.  

As Ligas Camponesas, sobretudo na década de 1940, eram compreendidas como 

instrumentos necessários na tentativa da ampliação das bases políticas do partido, assim 

oferecendo fundamentos para uma aliança entre o camponês e o operário com o intuito de 

confrontar o latifúndio e o imperialismo com perspectivas revolucionárias. Dada a 

impossibilidade efetiva de sindicalização do trabalhador rural, os militantes do PCB viram na 

criação de entidades associativistas a possibilidade de ampliar suas bases políticas.  

Houve um intenso declínio no processo de constituição das Ligas dada a ilegalidade 

em que o PCB foi posto a partir de 1947. Porém, nos faz notar para pontos de continuidade 

entre as Ligas implementadas pelo PCB em 1940 e as Ligas que foram criadas na década 

posterior, uma vez os mesmos militantes que haviam implementado as Ligas a década de 40 

participaram – possuindo determinada experiência no assunto – da criação da SAPPP. 

Posteriormente Motta indica que o PCB é posto como ponto de partida para a implementação 

das Ligas Camponesas, inclusive a que Julião3 atuou. Outro militante comunista de extrema 

                                                 
3 Líder das Ligas Camponesas e Eleito deputado federal por Pernambuco em 1962 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
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importância para o movimento foi Prazeres que, durante as décadas de 1920 e 1940, esteve na 

articulação da SAPPP, uma vez buscando sensibilizar e sedimentar apoio político de pessoas 

na capital, e que foi através de Prazeres que Francisco Julião de Paula entrou para a história das 

Ligas Camponesas. A respeito de Julião inicialmente teve um papel de oferecer respaldo legal 

aos camponeses, posteriormente sendo levado à função de presidente de honra das Ligas.  

As Ligas puderam consolidar suas respectivas estruturas a partir do ano de 1959, com 

a realização do I Congresso Camponês de Pernambuco. Também ressalta o fato de que enfim 

elas puderam se expressar como um movimento social de base rural. No mesmo ano, o suplente 

de Julião – o deputado Carlos Luiz de Andrade apresenta o pedido de desapropriação do 

Engenho da Galileia utilizando-se do artigo da Constituição que previa a desapropriação 

mediante interesse social, com prévia indenização ao proprietário. A importância da Liga de 

Galiléia fica evidenciada com a conquista da desapropriação do Engenho de Galiléia e que, a 

partir desse momento, os setores conservadores começaram a temer a expansão de tal 

experiência em todo o país, o que na visão destes colocava em risco o direito à propriedade.  

O protagonismo de Julião no âmbito das Ligas Camponesas fez emergir uma vertente 

no interior do respectivo movimento social rural. Assim, a esfera das Ligas Camponesas tornou-

se fragmentada em duas linhas, a dos 'julianistas' que se alinhavam a uma perspectiva radical 

da reforma agrária, e a dos comunistas que seguiam as orientações do PCB que promulgavam 

a constituição de associações rurais, para a sindicalização dos trabalhadores sob seu controle, 

assim como a defesa de melhores condições de trabalho. Motta pontua que as Ligas procuravam 

pleitear suas demandas tanto através do âmbito jurídico como através de mobilizações que viam 

no projeto de revolução camponesa, um modelo a ser seguido.  

O PCB atuava no campo através da União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas 

do Brasil, criada em 1955, órgão que mantinha um forte grau de subordinação às decisões do 

partido. No momento em que retoma o assunto relacionado as disputas internas entre as 

correntes “julianistas” e pecebistas no interior das Ligas, Motta & Esteves (2008) indicam que 

foi no âmbito do I Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil que 

tais disputas ficaram mais explicitas. O principal embate travado, diz respeito à solução 

aprovada no Congresso – que demonstra a hegemonia dos “julianistas” – se referindo à 

necessidade imediata de se transformar a estrutura agrária baseada no latifúndio. A atuação das 

Ligas Camponesas serve para representar a existência da luta pela terra por parte dos pobres do 

campo, que contestavam o poder dos latifundiários.  
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1.2 Conflitos Agrários no Estado do Rio de Janeiro (1950-1960)  

Mesmo a capital fluminense tendo passado por um intenso processo de urbanização, uma 

análise da história recente do campo fluminense indica que, na verdade, a história das áreas rurais 

do estado do Rio é permeada por intensos conflitos, que chegam até mesmo a se assemelhar com 

os conflitos existentes em regiões de fronteira (GRYNSZPAN, 1987). Através de um levantamento 

dos noticiários da época a problemática existente estava relacionada à grande quantidade de 

despejos que os lavradores, especialmente os da Baixada Fluminense, vinham enfrentando. 

Mediante aos desmandos dos grandes fazendeiros, os lavradores começaram a reagir a tal situação 

através da implementação de associações e até mesmo impondo resistências armadas, assim, 

questionando a legitimidade daqueles que pretendiam tomar a posse da terra. A afirmação da 

categoria de posseiros, reivindicada pelos lavradores, se relaciona de forma oposta à categoria de 

grileiros, está relacionada ao trabalho das lideranças de lavradores de construírem uma 

representação legítima das lutas. Através do uso de tais categorias, buscava-se explicitar uma 

perspectiva dos conflitos que favorecesse às pretensões dos lavradores — que produziam nas terras 

— e dificultasse a realizações dos intentos de seus inimigos, assim, apresentando os atos de despejos 

como essencialmente injustos, impetrados por estranhos que sequer eram os verdadeiros donos das 

terras (GRYNSZPAN, 1987).  

As ocupações, em geral, eram praticadas em terras improdutivas e que estavam sob 

suspeita de serem griladas, assim, tais ações eram legitimadas e dificultava as ações de 

reintegração de posse, uma vez que os proprietários – se de fato fossem – não teriam como 

requerer indenizações pelo motivo da ocupação das terras. Grynszpan (1987) amparado em 

alguns censos do IBGE (1951;1656; 1967) mostra que, as ocupações tornaram-se, no início dos 

anos 60, a principal ferramenta para reinvindicação das demandas dos camponeses. Uma 

característica constitutiva de tais ações políticas implementadas no estado do Rio, diz respeito 

ao fato de que elas se diferenciavam das elaboradas em Pernambuco, como aconteceu na esfera 

das Ligas Camponesas, pois não aconteceram em comunidades de longa data. Os grupos que 

se mobilizavam em torno das ações políticas eram formados a partir delas, e não anteriormente. 

O que demonstra a importância das lideranças camponesas, uma vez que estas se constituíram 

como os principais atores das ocupações e que tinham uma série de atribuições, tais como a 

divisão e distribuição dos lotes e mediadores de disputas. Acrescenta-se o fato de que 

internamente eles propiciavam a constituição de formas de sociabilidade para os grupos em 

questão. Característica que se faz presente no processo de atuação de lavradores está 

relacionada aos agentes ligados a FALERJ – que mantinha fortes relações com o PCB. No 

entanto, o autor nos alerta que não deve ser feita uma leitura que leve em conta cada agente 
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político de maneira isolada, mas que se deve investigar além das relações que elas mantinham 

com os lavradores, a disputa existente no que diz respeito ao monopólio da representação deste 

ator político.  

A proeminência da questão agrária no estado do Rio de Janeiro provocou 

deslocamentos no campo político. Dessa maneira, políticos conservadores que até então se 

vinculavam contra pautas que eram características de grupos de esquerda, como a da reforma 

agrária, passaram a se dizer favoráveis a ela – vide o deputado federal Tenório Cavalcanti. 

Assim, o autor verifica que tais políticos buscaram se vincular a tal movimento buscando criar 

ou expandir seus capitais políticos – através de relações clientelísticas, colocando-se à frente de 

ocupações, promovendo-as ou até mesmo se afirmando como o responsável por alguma 

desapropriação bem-sucedida. Acrescentando-se também a participação das Ligas, bem como 

de pequenos grupos e atores individuais – que buscavam alcançar notoriedade política.  

A grande politização da questão agrária no estado do Rio de Janeiro levou a 

constituição de disputas políticas pelas lutas por meio das ocupações, elemento fundamental 

para a compreensão da intensificação das mobilizações no início da década de 1960. Assim, 

tais disputas políticas propiciaram a ocorrência de fortes mobilizações, embora nem todas as 

forças políticas promulgassem formas radicais de lutas. O que levou a caracterização do estado 

do Rio, nos anos que antecederam o Golpe de 1964, como “um barril de pólvora prestes a 

explodir” (GRYNSZPAN, 1987)  

Pode-se visualizar a proeminência da referida questão no estado do Rio de Janeiro, 

tendo por base os dados da Superintendência de Política Agrária (SUPRA). Os dados mostram 

que metade das desapropriações realizadas pelo órgão até o final de 1963, estavam concentradas 

no estado do Rio de Janeiro. O reconhecimento pelo Estado da problemática que envolvia os 

problemas sociais existentes no mundo rural, tinha como um dos seus efeitos o fortalecimento 

das mobilizações e ações de ocupação. No entanto, as desapropriações representavam somente 

o início de um longo processo das lutas, o que não significava necessariamente uma solução 

definitiva. Assim, os decretos de desapropriações eram marcados por longas disputas judiciais 

que podiam ou não serem favoráveis aos lavradores.  

Após o golpe de 1964 houve uma intensificação da instabilidade no campo fluminense, 

principalmente em decorrência da reversão das desapropriações. O autor também pontua um 

quadro de desmobilização das mobilizações pelo acesso à terra, uma vez que houve uma forte 

repressão por parte dos governos militares bem como por grileiros. Mesmo após o fim do 

regime militar, houve uma intensificação de algumas condições de conflito anteriormente 

existentes. Uma das principais causas para tal fato, se encontra na insuficiência das políticas 
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que até então vinham sendo implementadas, uma vez que estas não supriam razoavelmente a 

demanda para o acesso à terra dos trabalhadores rurais, como pode ser visto através dos 

relatórios da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio de Janeiro.  

O aumento dos casos envolvendo o conflito pelo acesso à terra não pode ser 

relacionada, diretamente, com a retomada e o crescimento das entidades representativas dos 

trabalhadores rurais, o que aconteceu de modo mais explicito a partir da década de 1970. Tais 

entidades deram suporte e organização às mobilizações, além de impô-las ao reconhecimento 

público, como uma luta legitima dos camponeses e ilegítima dos grileiros, assim, afirmando e 

disseminando uma determinada compreensão dos conflitos – o que constitui uma dimensão 

própria dos conflitos. Assim, Grynszpan indica que:  

 

Na verdade, não há como eludir o fato de que esta ampliação dos casos de conflito 

guarda relação direta com a retomada, e mesmo o crescimento, das entidades de 

representação dos trabalhadores rurais, de modo mais evidente a partir da década de 

1970. São elas que dão suporte e organização às lutas, além de impô-las ao 

reconhecimento público, apresentando-as como resultado, ao mesmo tempo, de uma 

legítima necessidade de terras por parte dos camponeses, e da ilegítima cupidez dos 

grileiros. Esta luta por afirmar e disseminar uma determinada percepção dos conflitos 

é, ela mesma, uma das dimensões dos conflitos. (GRYNSZPAN.p.147)  

 

Até 1964 o conflito por acesso à terra foi permeado por uma forte mobilização no 

campo fluminense, quadro que, com o Golpe, veio a se modificar devido a uma desmobilização 

promovida, principalmente, pela perseguição aos líderes dos lavradores, que tinham por 

atribuição construir, organizar e expressar seus respectivos grupos— que ficaram ainda mais 

vulneráveis devido às ações empreendidas por governos militares. 

1.2 A Formação de uma Liderança Política  

Numa tarde de domingo com jogo de futebol, ocasião que reúne uma grande 

quantidade de pessoas tanto de Conceição do Imbé como de localidades próximas, acabei 

conhecendo Magali em um dos bares que entrei para poder comprar um refrigerante. No 

referido bar encontravam-se aproximadamente cerca de sete pessoas das quais três jogavam na 

mesa de sinuca, por vezes indicando em voz alta qual a jogada o parceiro deveria fazer, e outras 

quatro estavam em uma mesa próxima ao balcão de atendimento bebendo cerveja e comendo 

caranguejos. Ao entrar, retribui com um tímido sorriso algumas pessoas que me lançavam um 

olhar de desconfiança e, em seguida, pedir no balcão um refrigerante em lata. Posteriormente 

desejei boa tarde às pessoas que estavam sentadas em uma mesa próxima, agora cerca de duas, 

que também me cumprimentaram. Em seguida Magali me convida a sentar na mesa junto a ela 

o e outro senhor que ali estava, e me pergunta quem era e o que estava fazendo em Conceição 
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do Imbé, uma vez que ela nunca tinha me visto por ali. Disse que estava ali devido a uma 

pesquisa para a faculdade relacionada à temática quilombola, e que estava passando o final de 

semana na casa da senhora Mônica. Logo assim que verbalizei o tema da minha pesquisa notei 

que sua expressão ficou um pouco mais séria, em seguida ela respondeu que algumas pessoas 

ali, dentre as quais ela, se mostram reticentes quanto ao termo quilombo – motivo este que foi 

ficando mais claro de acordo com o ritmo de nossas conversas nos dias seguintes.  

Ela se apresentou como a presidente da Associação dos Pequenos Produtores de 

Conceição do Imbé, e que foi uma das responsáveis pela reinvindicação dos lotes da Reforma 

Agrária pela desapropriação das terras da Usina Novo Horizonte, e que estaria na presidência 

da referida associação há muito tempo, eleita por mandatos consecutivos. O primeiro presidente 

da associação foi o Carlos, que veio a não ser mais eleito nos mandatos posteriores. Após essa 

breve apresentação o senhor que estava ao seu lado chamou a Magali para assistir a um dos 

jogos do campeonato carioca, flamengo x fluminense. Atendendo ao senhor ela disse que já 

estava indo e que só iria terminar de falar rapidamente comigo. Perguntei quais dias ela estaria 

em Conceição de Imbé, ela me respondeu dizendo que os melhores dias para a encontrar seriam 

aos finais de semana, uma vez que poderia estar na cidade resolvendo assuntos pessoais ou no 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campos. Perguntei se ela poderia me passar o número 

do celular, para combinarmos um dia para conversarmos com mais calma, me despedi dela e 

segui em direção à casa da senhora Mônica.  

O encontro seguinte com Magali ocorreu na manhã da segunda-feira. Cheguei em 

Conceição do Imbé por volta das sete e meia da manhã, desci do ônibus e caminhei durante 

alguns metros até o portão de sua casa – que fica próxima ao bar havia a conhecido.  Chamo o 

seu nome um pequeno espaço entre o portão e o grande e alto muro que cerca seu quintal.  Noto 

que ela percebe a minha presença e caminha até o portão. Ao abrir o portão de sua casa ela me 

cumprimenta, vamos caminhando em direção à sua casa que possui um grande quintal, com 

grandes mangueiras espalhadas e alguns cachorros que latem com toda a força amarrados nos 

troncos dessas árvores.  Ela me explica que estava fazendo uma hidratação no cabelo, motivo 

de estar usando uma touca térmica. Respondo que também faço o mesmo procedimento no meu, 

só que ultimamente não tenho tido tempo disponível para tal. Ao chegarmos na mesa que se 

encontra em sua varanda pergunto se ela pode me dar um copo d’agua, pois havia acabado de 

chegar e estava com muita sede. Em seguida, me sento em uma das cadeiras junto com Magali 

e no intervalo de um copo e outro a pergunto como surgiu o movimento em torno da 

reivindicação dos lotes para os empregados da Usina Novo Horizonte.  
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Magali diz que a vida antes da usina já era difícil, com muitas dificuldades. Ela morava 

no sobrado que fora demolido há alguns anos atrás no qual outras famílias também habitavam. 

O contato com uma dessas outras famílias implicará em sua mudança de Conceição do Imbé 

primeiramente para Niterói e posteriormente para o núcleo urbano da cidade de Campos. Magali 

diz que a amizade com uma das filhas de um senhor que também morava no sobrado lhe 

propiciou primeiramente a ida à Niterói, onde iniciou os seus estudos e, posteriormente em 

Campos, no Liceu de Humanidades – o que trará implicações na sua vida política e para o 

estabelecimento de contato com Anthony Garotinho anos mais tarde. Ela conta que sempre 

gostou muito de ouvir música e que tinha acesso a revistas que falavam sobre a vida de alguns 

cantores dos quais ela gostava. No entanto, o fato de não saber ler era algo que a angustiava 

muito, assim, conversando junto com sua amiga e com seus pais chegaram a um acordo que 

possibilitou sua ida primeiramente ao Rio, chegando a participar de um dos programas do 

conhecido apresentador Chacrinha, onde ela pôde estudar durante alguns anos e, em seguida, 

retornar para Campos. Ela conta que para poder estudar no Liceu de Humanidades era preciso 

fazer um exame de seleção. No dia em que foi saber do resultado não acreditou pois, a despeito 

das dificuldades e do preconceito por sua “raça”, havia conseguido passar na referida seleção 

cursando os finais do ginásio.  

Dessa maneira, para poder ter meios de frequentar a escola no período noturno 

começou a trabalhar em uma casa de família durante os dias da semana, assim, passando os 

finais de semana com a família em Conceição do Imbé. Em determinado momento ela indica 

que sempre juntou determinada quantia de dinheiro para que pudesse comprar um terreno em 

algum bairro da cidade, no entanto ela acaba construindo uma casa de alvenaria em Conceição 

do Imbé. Ela também diz que sempre teve a vontade de fazer algo pelas pessoas que ali 

moravam, também foi incentivada pelo então proprietário da usina a lecionar para as pessoas 

da localidade, mesmo antes de terminar seus estudos no Liceu de Humanidades. Assim, ela 

começou a alfabetizar os adolescentes, que trabalhavam somente meio período na lavoura da 

usina, no salão do referido sobrado em que ela morava com outras famílias. Com o decorrer do 

tempo os outros trabalhadores também se mostraram interessados em participar, assim as aulas 

para estes ocorriam no período noturno. 

 É necessário ressaltar alguns elementos para tentar compreender como os interesses 

dos indivíduos envolvidos confluíram para o êxito do que se poderia denominar de um grupo 

escolar (BRANDÃO, 1983) e, como, duas categorias antagônicas, a saber, trabalho e educação, 

se articularam no dado contexto. A Magali neste contexto aparece como uma figura próxima 



27 

 

de um dos usineiros da época, Roberto Moll, o que gerava um certo olhar cauteloso dos 

administradores da usina em relação a ela. Quando necessitava, por exemplo, de dinheiro ou 

materiais para o funcionamento das séries de alfabetização, era diretamente ao usineiro que ela 

recorria. Outro ponto a se ressaltar diz respeito a diferenciação do regime de pagamento dos 

que frequentavam a alfabetização. Diferentemente dos outros empregados que recebiam 

somente no final do mês, sujeitos a constantes atrasos, os alunos e a própria Magali passaram a 

ser remunerados todos os sábados, assim, os trabalhadores e adolescentes – que não tinham a 

carteira assinada e trabalhavam meio período – iam até a sede da usina recolher seu devido 

pagamento. De algum modo, o fato de haver a implementação da alfabetização em Conceição 

do Imbé, parece ter ocasionado um grande entusiasmo entre os empregados, o que refletiu na 

produtividade dos participantes quando estavam na lavoura da usina.  

Elemento presente tanto nas conversas com as quais tive com a Magali, bem como 

com outros moradores, se refere a existência de casas feitas de barro. Segundo a Magali, sua 

casa foi a primeira de Conceição de Imbé a ser de alvenaria, o que parece ter se constituído 

como um forte elemento de diferenciação social. Pode-se perceber tal fato uma vez que os 

moradores, em sua maioria, quando se referem às casas de alvenaria e também a existência de 

rede elétrica verbalizam a seguinte frase: “Agora nós somos ricos”. 

Nesse momento retomo algumas contribuições de Brandão (1983) para que possam 

ser elaboradas algumas associações entre os dados de campo por ele elencados e os quais obtive. 

Brandão indica que a questão fundiária é central para a compreensão da educação nessas 

localidades, uma vez que a evasão escolar se encontra estritamente relacionada ao trabalho na 

“roça” e à migração de famílias que procuram terras livres. Durantes as incursões pelas 

comunidades nas adjacências de Maués (AM) são flagrantes a existência de grandes 

propriedades que expulsam o camponês de seu trabalho, impedindo sua reprodução material e 

simbólica. O autor também pontua que, cada vez mais, os pequenos produtores de guaraná 

encontram-se subordinados à lógica de exploração de sua mão-de-obra pelo modo de produção 

capitalista. Ademais, ressalta as constantes intimidações que os posseiros sofrem, seja pela 

violência legitimada pelo Estado ou não.  

Brandão indica duas categorias nativas referentes ao modo de organização 

educacional, a saber, a casa de escola que é uma construção de palha que se assemelha às 

demais da comunidade – construída pelos habitantes, e, o grupo escolar, uma “construção” 

separada espacialmente das demais, identificada como escola – um símbolo do poder público. 

O autor indica que o grupo escolar se relaciona de forma oposta à igreja- embora ambos sejam 
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espaços públicos, o primeiro sempre é construído pelo Estado para a comunidade, ao passo que 

a igreja é concebida pelos moradores das comunidades, arrecadam fundos, a constroem com 

trabalho próprio e respondem pelo uso coletivo da mesma. Os dados que obtive em comparação 

com os elencados por Brandão apontam para o fato de que a) o tipo de construção da casa 

envolve, em certa medida, algum tipo de diferenciação. Em Maués com relação ao aspecto 

educacional e em Conceição do Imbé os dados indicam que parece estar relacionada à esfera 

do capital cultural e financeiro de seu proprietário. Nota-se que Magali, justamente quem “saiu” 

de Conceição do Imbé para estudar é justamente quem constrói a primeira casa própria de 

alvenaria na localidade quando “retorna”.  

 

Pode-se explicitar também o fato de haver uma circularidade dos moradores de 

Conceição de Imbé tanto em relação ao núcleo urbano de Campos quanto a outros municípios 

do estado do Rio de Janeiro. O exemplo mais explícito é o da Magali que nascida em Conceição 

de Imbé, morou alguns anos em Niterói, passou um período   no núcleo urbano de Campos e, 

finalmente, volta para Conceição de Imbé. A movimentação da Magali neste circuito e as 

aquisições tanto materiais quanto culturais que ela obteve e, finalmente, o exercício do ofício 

docente para alfabetização, me levam a crer que foram fatores que colaboraram para uma 

diferenciação social entre os membros da localidade e a se constituir enquanto uma forte 

liderança política.  

 

1.2 As Concepções de trabalho dos ex-empregados da Usina Novo Horizonte 

Em diversos momentos da pesquisa de campo me deparei com a categoria trabalho 

nos diálogos que travei nos mais diversos contextos em que ela apareceu, necessário notar que 

entre os três tipos de trabalho - usina, o doméstico e o na feira da roça, este último se constitui 

como uma exceção, os demais são frequentemente aludidos como análogos à escravidão. Os 

ex-trabalhadores da usina que pude conversar, Magali e Rômulo (esposo da Mônica), em 

diversos momentos ao se referirem a seus respectivos ofícios lançaram questionamentos 

relativos as semelhanças existentes entre o trabalho escravo e o trabalho na lavoura da usina. 

Magali ao relembrar o tempo em que trabalhava na lavoura da usina indica que ela e os demais 

trabalhadores eram submetidos a condições totalmente insalubres durante o corte da cana-de-

açúcar, uma vez que os trabalhadores eram transportados no caminhão até a região em que o 
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corte deveria ser feito, e ali permaneciam até o início da noite submetidos as intemperes 

climáticas, sem banheiro e espaço para alimentação e descanso adequados. Ela conta que 

acrescentados esses aspectos, os trabalhadores eram submetidos à sistemática espoliação, uma 

vez que o encarregado da usina quando chegava para medir quantos metros cada trabalhador 

tinha feito naquele dia sempre contava metros a menos para os trabalhadores, que chegavam a 

perder grande parte dos seus pagamentos – que atrasavam constantemente. Em outro momento 

da pesquisa, quando estava na casa da senhora Mônica, conversando com o senhor Romário 

sobre em que consistia o seu trabalho para a usina, o mesmo disse que sua função era o de 

carregar a cana-de-açúcar no caminhão que seguia para a usina. Em suas afirmações ele 

argumenta que o trabalho braçal e com condições mínimas de segurança é essencialmente o 

mesmo que os homens escravizados outrora realizavam.  

Em um dos dias que estava na casa da senhora Mônica no momento em que começo a 

tomar o café da manhã fico sabendo por ela que sua filha trabalhava tomando conta dos filhos 

de um médico na cidade e que também era a responsável pela limpeza do apartamento, no 

entanto, ela estava cumprindo aviso prévio pois havia pedido demissão pelo fato de acumular 

duas funções e ser somente remunerada por uma. No momento em que estou retornando de 

carona para Campos com seu genro sobre o referido assunto ele diz o seguinte “O tempo da 

escravidão acabou, mas se deixar eles nos usam novamente. ” 

O Processo de Mobilização em Torno da Reforma Agrária em Conceição do Imbé   

Enquanto tomava o café da manhã na varanda da casa da senhora Mônica, a partir da 

qual podemos ter uma visão dos morros repletos de eucaliptos e algumas mangueiras, e 

laranjeiras que estão localizadas em seu lote, em dado momento a senhora Mônica se senta do 

outro lado da mesa e início um diálogo com ela indicando que há uma grande variedade de 

cultura de gêneros alimentícios em seu lote (na parte de trás da casa há o plantio de algumas 

hortaliças e de algumas frutas também). Ela indica que é uma prática antiga e que seu pai mesmo 

trabalhando para a usina sempre procurou cultivar aipim, inhame, mamão e banana além de 

pescar nos rios da região para auxiliar no sustento da família. Nesse momento, ela faz uma 

longa pausa e respira fundo, noto que sua voz fica mais pesada, ela prossegue dizendo que o 

cultivo desses gêneros foi de fundamental importância para a sobrevivência deles, em especial 

o da banana que era utilizada para fazer o cantão. Esse prato é associado, sobretudo, a esse 

tempo de dificuldade enfrentado pelos moradores, no qual a usina começou a desabastecer o 

armazém que ali existia – necessário sublinhar que muitas vezes o salário dos trabalhadores era 

convertido em cotas neste armazém que vendia os gêneros alimentícios acima do valor de 
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mercado, podendo ocasionar a existência de uma dívida dos trabalhadores para com a usina. 

Sobre isso a senhora Mônica indica que apesar do término da escravidão ainda existem cheiros 

desse elemento até os dias atuais. 

Magali indica que os anos que antecederam a falência da usina foram muito difíceis 

para os trabalhadores de Conceição do Imbé, uma vez que foi ocorrendo com mais frequência 

e um maior espaçamento do atraso dos salários dos empregados e a constante falta de gêneros 

alimentícios no armazém mantido pela usina. Faltava comida, remédio e até mesmo roupas para 

os moradores. Ao relembrar esse período difícil tanto de sua vida quanto dos demais moradores 

noto que a expressão facial de Magali aos poucos vai se modificando, seu semblante fica mais 

pesado. Ela diz que alguns trabalhadores começaram a se reunir para conversar sobre a difícil 

situação que eles vinham enfrentando e que conforme o tempo passava mais e mais 

trabalhadores chegavam de Aleluia, Batatal e Cambucá. 

 Posteriormente, ela com outros trabalhadores, incluindo Paulo Norato- presidente do 

STRC, seguiram em direção à sede da usina situada em Rio Preto. Ela conta que os funcionários 

que anteriormente se mostravam contra a atitude de paralisar as atividades da usina foram se 

mostrando favoráveis aquela ação. Nesse dia ela conta que foi gerado um grande prejuízo, uma 

vez que o açúcar que estava sendo processado passou do ponto e tomou uma forma similar a 

grandes pedras. Enquanto os trabalhadores permaneciam ocupando a fábrica, parando a 

produção e impedindo a entrada e saída de caminhões Magali conta que foi até a cidade buscar 

ajuda de alguém que pudesse ajudá-los frente as grandes dificuldades que vinham enfrentando. 

Ao se perguntar sobre alguém na cidade de Campos que poderia ajudá-la, lembra-se do então 

aluno, Anthony Garotinho, do Liceu de Humanidades que os professores da instituição sempre 

comentavam sobre o seu comportamento. Assim, segue em direção a então Rádio Continental 

onde Garotinho trabalhava como radialista. Ela se lembra que ao chegar na rádio solicitou falar 

com Garotinho só que seu acesso foi dificultado pelo segurança que estava no local. Ao insistir 

por mais algum tempo ela conseguiu falar com Garotinho, que a atendeu prontamente, parando 

toda a programação prevista para aquele momento e modificando o nome do programa para 

“Rio Preto Urgente”. Com o decorrer do tempo foram se reunindo mais e mais pessoas na 

portaria da rádio. Durante o programa o referido radialista solicitou doações de cestas básicas, 

remédios, e roupas para os trabalhadores da usina. Os dias seguintes a este acontecimento foram 

marcados por um intenso trânsito de caminhões que levavam os mantimentos até Conceição do 

Imbé.  
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Magali faz questão de lembrar que embora o problema mais urgente tinha sido 

resolvido, sabia que era uma solução a curto prazo e que mais dia ou menos dia os trabalhadores 

iam voltar a enfrentar a mesma dificuldade. Com toda a repercussão que o caso teve ela indica 

que diversos agentes do governo e do INCRA estiveram em Conceição do Imbé e foram 

realizadas algumas reuniões com o intuito dos trabalhadores receberem seus direitos 

trabalhistas. Em uma das reuniões foi perguntado aos trabalhadores se eles queriam receber os 

direitos trabalhistas em forma de dinheiro – o que demandaria muito tempo – ou na forma de 

lotes pelo Programa de Reforma Agrária, sendo esta a segunda a opção feita pelos 

trabalhadores. Magali que está desde a segunda eleição na presidência da Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais de Conceição do Imbé conta que procurou distribuir os lotes de 

acordo com as famílias, assim, espacialmente as famílias encontram-se próximas.  

Passados alguns anos Magali conta que Garotinho conseguiu se eleger como prefeito 

com a ajuda das pessoas de Conceição de Imbé e que, uma demanda que ela fez a ele se referia 

ao fato de que os pequenos produtores de Conceição do Imbé estavam vendendo sua produção 

a um custo muito baixo para os atravessadores revende-los na cidade, assim, solicitou a ajuda 

do referido prefeito para que se conseguisse um espaço no centro da cidade, de preferência em 

algum lugar bem movimentado, para que os pequenos produtores pudessem escoar seus 

produtos. Além do espaço foi disponibilizado pela prefeitura de Campos o transporte tanto para 

os produtos como para as pessoas que iam à cidade. Assim, a Feira da Roça inicia suas 

atividades, atualmente ocorrendo todas as terças e sextas e aparece como uma dimensão 

importante para a auto identificação dos moradores de Conceição do Imbé enquanto pequenos 

produtores.  

Um dos dias que estive em Conceição do Imbé fui até a casa da senhora Ângela para 

que ela pudesse me falar do surgimento da Associação Quilombola. No entanto, antes de entrar 

nesse assunto, acabei perguntando-a sobre qual era sua ocupação, estávamos sentados na mesa 

que se encontra situada na varanda de sua casa. Ela me respondeu que havia trabalhado por um 

longo período na feira vendendo os queijos que produzia, e que sentia muita saudade, uma vez 

que foi com a feira que ela conseguiu prover o sustento da sua família. Mas não só de belas 

histórias se faz as lembranças que tem da Feira da Roça. Com uma expressão facial de tristeza 

e lástima Ângela relembra um episódio que a marcou profundamente. Ela conta que os produtos 

das pessoas ficavam expostos no chão, separados deste somente por uma fina palha, maneira 

considerada inapropriada por ela. Assim, ao notar um pequeno banco de cor cinza abandonado 

nas proximidades da feira, ela o pegou e colocou seus produtos sobre ele. Instantes depois foi 
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advertida por um agente da prefeitura ordenando que ela colocasse seus produtos novamente 

no chão. No entanto, persistiu em sua posição até que o referido agente voltasse e ordenou, de 

maneira truculenta, que ela deveria colocar seus produtos novamente no chão. Nesse momento, 

tomada de um sentimento inconformista em relação ao tal agente retrucou perguntando-o “Você 

sabe quem me faz estar aqui? ” O homem acenou com uma resposta negativa e, em seguida, ela 

disse “A necessidade. Pois, é. Se fosse alguém que estaria matando ou roubando você não 

estaria agindo dessa forma. ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A FORMAÇÃO DO CAMPESINATO NEGRO  

Flávio dos Santos Gomes (2015) aponta que o período entre os séculos XVI e XIX nas 

Américas foi marcado pelo trabalho compulsório, sobretudo na agricultura, de africanos das 

mais diversas origens com o intuito de prover mão-de-obra para o abastecimento do mercado 

mundial com insumos agrícolas. As sociedades nas quais a mão-de-obra escrava vigorou foram 

palco das mais variadas formas de protesto contra o sistema escravista. Nas Américas, como na 

Colômbia, Venezuela e no Caribe espanhol, houve a formação de comunidades de fugitivos 

que estabeleceram suas próprias bases econômicas e culturais. No que se refere ao Brasil, o 

autor aponta que tais comunidades foram primeiramente denominadas como mocambos e, 
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posteriormente, como quilombos – termo frequentemente utilizado nas documentações 

coloniais da coroa portuguesa no fim do século XVII.  

Os quilombos e mocambos eram formados por escravos fugitivos. Tais fugas eram 

planejadas uma vez que, a título de exemplo, registros apontam que houve um aumento 

substancial de fugas seja nos períodos de conflitos coloniais, nas revoltas rurais e nos conflitos 

de fronteira. Dessa forma, “[...]. Fugir era uma ação muitas vezes planejada, não significando 

um simples ato de desespero diante de castigos. Havia ocasiões consideradas propícias e muitas 

escapadas coletivas foram antecedidas de levantes ou motins. ” (GOMES, 2015, p.12.). A 

comunicação entre os quilombos e escravizados, e a mobilidade foram características 

fundamentais que asseguraram o crescimento e a reprodução destas comunidades. 

A expectativa inicial de se ocultar se juntava com a ideia de se estabelecer em locais 

protegidos diante da repressão de capitães do mato. Mais tais comunidades nunca 

foram totalmente fixas; pelo contrário, a mobilidade foi fundamental. A natureza 

(fauna e flora) era aliada dos quilombolas, pois áreas de planaltos, montanhas 

pântanos, manguezais, planícies, [...] eram transformadas em refúgios. (GOMES, 

2015, p.16.) 

O autor diverge da representação de que os quilombos se constituiriam como locais 

isolados do restante da sociedade, podendo assim propiciar sua reprodução. O autor pontua que 

as comunidades de fugitivos foram capazes de se reproduzir em vários lugares justamente pela 

competência de se articularem com as lógicas econômicas de cada região. As trocas econômicas 

com taberneiros, garimpeiros e camponeses eram frequentes, no entanto não indicavam 

ausência de conflito, mas sim a existência de interconexões com diversos setores da sociedade 

escravista.  

As comunidades de fugitivos estabeleceram uma complexa produção econômica 

incluindo, além da agricultura, atividades como o fornecimento de lenhas destinado à cerâmica, 

e o fato de quilombolas se tornarem trabalhadores sazonais para os fazendeiros. Ademais, a 

dimensão camponesa quilombola era ampla e se articulava de diferentes maneiras dependendo 

da região nas quais se estabeleciam, o que muitas vezes resultava em trocas mercantis dos 

excedentes econômicos.  

Ao aprofundar a análise sobre as práticas econômicas dos quilombos Gomes retoma 

tal temática a partir do artigo de Ciro Cardoso intitulado  A Brecha Camponesa no Sistema 

Escravista, influenciado em grande medida pelas obras de Mintz e Lepowski, que buscava 

explicitar a existência das diversas modalidades dos camponês sob o regime escravista do tipo 
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colonial, bem como enfatizar o fato da recorrente prática de concessão de parcelas de terras aos 

escravizados visando o cultivo para a própria subsistência.  

Partindo das abordagens de Sidney Mintz e Tadeusz Lepkowski (que utilizou 

primeiramente a expressão “brecha camponesa), Cardoso resumiu em parte o debate 

acadêmico em relação ao Caribe e a outras áreas, destacando as modalidades do 

camponês sob o regime escravista do tipo colonial. Existiam camponeses não 

proprietários, camponeses proprietários, atividades camponesas dos quilombolas e o 

protocampesinato escravo através de suas roças. (GOMES, 2015, p.28-30.) 

A reinvindicação por uma autonomia no cultivo dos gêneros alimentícios se 

relacionava com outras lutas, possibilitando a existência de dimensões autônomas na vida dos 

escravizados e a implementação de modificações na organização de trabalho. Acrescenta-se o 

fato de que o sistema de roças não se restringia à dimensão econômica, mas também se 

associava aos aspectos simbólicos e culturais ressignificados pelos cativos. Assim, as conexões 

econômicas corroboravam com a formação de uma rede de informações e culturas entre os 

diversos escravos. 

2.1 O Artigo 68 da Constituição Federal e o Duplo Registro Classificatório  

 

De acordo com Mello, o processo de criação do artigo 68 do ADCT da Constituição 

Federal de 1988 que culminou no surgimento da categoria de remanescentes de quilombos que 

permeia as esferas acadêmicas, jurídicas e políticas que é alvo de intensas disputas. Também 

nota que, os quilombos estão ligados a um sistema de representações ligados à luta e à 

resistência, símbolos estes apropriados pelo movimento social negro com vistas à 

reinvindicação de direitos da população negra.  

No que diz respeito ao acesso das populações negras à terra Mello destaca o 

surgimento das primeiras congregações entre 1983 e 1989, como o CCN e o impacto que elas 

e outros atores sociais, dentre este a deputada Mônica da Silva eleita pelo PT, operaram no 

processo de normatização dos direitos dos territórios das comunidades negras rurais. Mello 

converge com a proposição de Arruti, segundo a qual mesmo havendo muitas incertezas sobre 

a operacionalização do conceito de quilombo, estas organizações e atores sociais estavam 

associados às conversões simbólicas deste termo, uma vez que ele foi apropriado como um 

símbolo da resistência negra.  

Ao realizar um levantamento da produção bibliográfica que aborda as discussões 

sobre as problemáticas que envolvem as populações negras no meio rural, observando as 
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convergências e rupturas teórico-metodológicas existentes Mello conclui que, em maior ou 

menor grau essas obras conferem importância ao fator étnico. Como por exemplo, nos estudos 

de Brandão (1977), Soares (1981) e Gusmão (1990). Assim, indica que, as diferenças dos 

grupamentos negros se expressam pela linguagem da etnicidade e das relações estabelecidas 

com outros grupos.  

Mello, propõe uma reflexão sobre as problemáticas que envolvem a 

ressemantização do termo remanescentes de quilombos, as teorias de etnicidade e a atuação do 

Estado bem como de outras instituições no processo de reconhecimento dos territórios 

quilombolas. Logo, pontua elementos como: o posicionamento da ABA durante o processo de 

redemocratização no Brasil, o perfil de especialistas que viriam a trabalhar com populações 

quilombolas, a proposta de ressemantização do conceito de remanescente de quilombos, o 

caráter diversificado do acesso à terra que era negligenciado pelo Estado, e pôr fim a matriz 

teórica que balizou os estudos sobre as comunidades quilombolas.  

No que diz respeito aos aspectos explicitados por Mello, especialmente sobre estes 

dois últimos pontos, respectivamente, enfatiza-se a problemática que se refere aos estudos de 

Almeida que indicam a necessidade de se compreender a existência de diversos modos de usos 

das terras, como por exemplo as de santo, de índio e de preto, “que eram completamente 

ignoradas pelas classificações oficiais. ” Sobre o último aspecto, a centralidade da teoria da 

etnicidade proposta por Barth, enfatiza-se que:  

Por meio dela foi possível conciliar perspectivas teóricas com os dilemas 

conceituais, éticos e políticos decorrentes do envolvimento direto dos antropólogos 

com as reinvindicações políticas desses grupos, já que, além de proporem uma nova 

definição, vários profissionais da área foram responsáveis por elaborar perícias 

antropológicas (também chamadas laudos) cujo objeto era o reconhecimento deles. A 

partir das contribuições de Barth, forjou-se um plano investigativo no qual as 

percepções dos próprios sujeitos acerca do que significa a categoria ganharam 

destaque, em contraposição às posturas que postulavam a existência de conteúdos 

culturais objetivos (passíveis de contabilização) como a causa explicativa do contraste 

étnico. Desse modo, o foco recaiu nos sinais diacríticos, ou seja, nas diferenças que 

os próprios agentes consideram significativas. (Mello, 2012. p.42-43 )  

 

Posteriormente, Mello aponta que a perspectiva adotada por Arruti “ propõe um 

‘modelo descritivo das etnogêneses’ gera grandes contribuições para o debate. Assim, a auto 

atribuição étnica, que é local e resulta de interações entre os grupos, é vista de uma perspectiva 

distinta da auto atribuição do “rótulo quilombola”, está última está baseada em um código do 

Direito, que leva a existência de uma duplicidade no registro classificatório. De acordo com 

Mello (2012, p. 47) “[...] na sua visão (de Arruti), estamos diante de uma situação de duplo 

registro classificatório, nativo e normativo, e o que está em jogo é a passagem entre eles. Ainda 
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convergindo com Arruti, Mello aponta algumas insuficiências na teoria da etnicidade proposta 

por Barth:  

 

De acordo com Arruti, a ênfase de Barth na auto atribuição e na 

atribuição pelos outros é fundamental em termos políticos, mas deixa de avançar no 

plano teórico porque não dá conta do fenômeno de passagem entre a adscrição étnica 

e a adesão a uma categoria genérica e englobante, como remanescentes de quilombos, 

por exemplo. (Mello, 2012, p.47) 

 

 No que se refere a auto atribuição deve-se ter em mente que as próprias auto 

definições são variadas, bem como as situações de cada grupo. Nas quais, o antropólogo deve 

investigar etnograficamente as circunstâncias que determinado grupo acatou uma categoria. 

Mello ressalta que, uma das críticas realizadas à tal perspectiva se refere ao fato de que a adesão 

a esta identificação é vista de uma perspectiva utilitarista, no entanto, tal crítica não leva em 

conta o fato de que “há um custo em ser quilombola no Brasil, como ignoram o fato de que o 

caráter recente da identificação quilombola é congruente com a experiência histórica desses 

grupos. ” (Mello, 2012, p.51)  

Mello aponta que não é suficiente realizarmos uma profunda compreensão da 

“emergência dos remanescentes” somente através do imediatismo político e de identificações 

primordiais. Assim, converge com Almeida e Arruti no sentido de que as percepções sobre a 

categoria de remanescentes são variadas e deve-se investigar as correspondências estabelecidas 

pelos sujeitos a partir de suas experiências.  

No momento em que lança luz sobre as histórias dos quilombolas Mello 

acompanhado por Arruti diz que, a disputa pela exclusão ou adesão à categoria de 

remanescentes de quilombos se pauta pela categoria “quilombos históricos” que têm servido 

como elemento que especifica ou deslegitima o pleito de “quilombos contemporâneos”. 

Problemática que se acentua quando muitos grupos têm origem histórica variada. Assim, 

autores como Fry e Vogt (1996), Fabiani (2005;2008b), Maestri (2005) e Price (2000) criticam 

a ressemantização. Em seguida, Mello propõe uma alternativa levando em consideração 

mudanças na produção historiográfica e explicita que trabalhos como o de Flávio Gomes 

possibilitam uma melhor compreensão da problemática. Assim, indica a profícua noção de 

“campo negro” trabalhada por Flávio Gomes:  

A rentabilidade do conceito de ‘campo negro’ não se circunscreve às 

comunidades de fugitivos. Por meio dessa noção é possível pensar a dimensão 
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relacional entre as distintas espacialidades dos mundos da escravidão e da pós-

emancipação. Dito de outra forma, indivíduos e famílias que adotaram diferentes 

estratégias para se territorializar – via arranchamento, doações, compra de terras, fuga, 

apossamento etc. não formaram territórios isolados, mas sim conectaram espaços e 

pessoas. Assim, os significados e as experiências de quilombolas, camponeses negros 

e roceiros podiam misturar-se. (Mello, 2012, p.57)  

 

2.2 O surgimento da Associação Quilombola de Conceição de Imbé  

Uma das principais questões que tentei compreender durante o trabalho de campo se 

referiu à movimentação política entre os habitantes de Conceição de Imbé em torno do 

surgimento da Associação Quilombola de Conceição do Imbé. Após os primeiros dias de 

campo, e consequente realização das primeiras interações junto a algumas pessoas da 

localidade, comecei a perguntar a minha interlocutora e as pessoas da casa em que fiquei, a mãe 

dela principalmente (ambas compõem organicamente a associação), de como ocorreu a 

movimentação em torno da criação da associação. As respostas eram esparsas e, em seguida, 

me recomendavam ir conversar com o Carlos – o tio da minha interlocutora – que é, até então, 

o primeiro e único presidente da associação. As conversas com a mãe da minha interlocutora 

eram mais frutíferas se girassem em torno de temas relacionados ao tempo em que a usina 

funcionava ou de tempos anteriores ao surgimento desta, até o ambiente era mais leve salvo 

algumas exceções. A maioria das pessoas da localidade com as quais travei contato geralmente 

respondiam ao questionamento de maneiras variadas. Algumas indicavam que não 

acompanharam tal processo, mesmo com suas assinaturas constando na ata que solicitou a 

adesão ao rótulo quilombola, o que sugere o fato de que determinado grupo foi o responsável 

por levar adiante os trâmites legais. Outras notadamente se mostravam reticentes cujas 

expressões faciais indicavam um certo repúdio ao tema. Alguns motivos podem ser elencados: 

seja pelo pertencimento à denominação adventista, por discordâncias políticas, ou ainda, por 

ambos os motivos. 

 No decorrer de uma semana, que estive cerca de quatro dias em Conceição do Imbé, 

insisti com o Carlos dizendo que precisaria de alguns minutos para fazer perguntas básicas 

relativas ao surgimento da associação. Por diversas vezes alegou que estaria ocupado. Em 

outras ocasiões não estava presente e em outra (em um domingo) fui comunicado por um 

homem que trabalhava na garagem da casa que ele estava dormindo. Na segunda-feira seguinte 

o encontrei rapidamente, ocasião em que perguntei se poderia ver as atas da associação, e 
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combinamos de conversar na quarta-feira seguinte, não pude estar em Conceição do Imbé no 

referido dia, por ocasião de um intenso episódio de sinusite. Quanto infortúnio!  

Em um final de semana que lá estava o encontrei ao final do culto da igreja adventista, 

solícito, me disse que poderíamos conversar no dia seguinte, um domingo. Diferentemente do 

que ocorrer também havia uma reunião com os moradores marcada para este mesmo dia. Ao 

perguntar a minha interlocutora ela disse que a mudança tinha sido em função dos frequentes 

feriados. Assim, ao acordar por volta das 08h:30m da manhã e rapidamente tomar um café segui 

em direção à casa do Carlos descendo o morro, podendo ver a as montanhas que circundam a 

região, após virar a esquina encontro com minha interlocutora, a Julia, que havia ido comprar 

pães e participar da citada reunião. Após me desejar bom dia ela me diz que ninguém havia 

chegado e que ia esperar nas proximidades do posto de saúde. Respondi que havia combinado 

de conversar com o Carlos no dia anterior.  

Retomei o caminho até a casa dele. Ao chegar reparei que ele estava fazendo covas no 

chão com uma pá para poder passar alguma fiação. Iniciei a conversa fazendo um breve 

comentário acerca do frio que fizera naquela noite. O mesmo me respondeu que era assim 

mesmo e que piorava nos meses de inverno. Ao perguntá-lo sobre como surgiu a associação ele 

me disse que se devia tanto ao fato de se reconhecerem enquanto remanescentes de quilombos 

como a existência de um sobrado (que foi demolido) o qual tinha um tronco para castigo. Ao 

perguntá-lo sobre a Bruna, presidente do IDANNF e do programa de impacto socioambiental 

que a SHELL possui para a referida comunidade, o mesmo tangenciou o assunto e começou a 

falar que temia a extinção da associação devido à falta de participação dos moradores, assim, 

temendo a extinção da mesma. Durante todo o diálogo Carlos encontra-se de costas para mim 

enquanto continua suas atividades. Indica também que as reinvindicações não são atendidas 

pelo poder público municipal, como a construção de uma praça e a pavimentação e iluminação 

das ruas. Ao perguntá-lo sobre a escola, ele me responde que é uma reinvindicação antiga da 

comunidade a inclusão de mais séries para os jovens que ali vivem. Ao terminar essa parte da 

conversa, ele parou sua atividade e virou-se em minha direção perguntando se eu não desejaria 

participar do grupo de estudos da igreja que ele pertence. Respondi com uma negativa indicando 

que de vez em quando vou às missas em alguma igreja católica em Campos. Ele insistiu 

perguntando os motivos da minha negativa. Reiterei minha posição e perguntei a ele sobre as 

atas da associação. Ele disse que ia dentro de casa ver se as encontrava e que poderiam ficar 

comigo até o final do dia, apesar do tom de desconfiança. Não acreditava que ele me cederia 

tais documentos mas insisti.  
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Voltei ao encontro da Julia. Disse que aguardava o Carlos que foi procurar as atas da 

associação. Junto ao Carlos ela fez fortes objeções alegando que se tratava de documentos 

particulares pertencentes à associação. Retruquei alegando que as atas pertenceriam à 

associação, que por sua vez, é pública. No entanto tanto ela como o Carlos afirmaram que não 

poderia ver tais documentos uma vez que nele constam conflitos entre os moradores. Não insisti 

mais, seguimos eu e a Julia em direção à casa de sua mãe.  

Em um dos dias que cheguei ao posto de saúde de Conceição do Imbé para saber 

notícias da Julia acabei conhecendo a Edna (irmã do Carlos). Ela faz alguns plantões durante a 

semana, mas mora no núcleo urbano da cidade de Campos. Quando me apresentei notei que ela 

já estava de saída. Pegaria uma carona com a amiga que também trabalha no referido posto. De 

maneira a não perder a oportunidade e dar continuidade a nossa conversa perguntei a amiga 

dela se haveria um lugar no carro para mim. Ela respondeu positivamente. No caminho para 

Campos ela me disse que sua filha também estuda na UFF no curso de Psicologia. Em seguida, 

pegou o celular e me mostrou uma foto da filha dela. O rosto me era familiar. Ao entrar no 

assunto da associação quilombola ela me disse que pessoas de fora da localidade, estudantes, 

pesquisadores e ativistas do movimento negro indicaram para os moradores que provavelmente 

Conceição do Imbé se constituiria como uma comunidade de remanescentes de quilombos. Ela 

reitera afirmando que pelas histórias que escutava dos seus avós a comunidade seria de fato 

remanescente de quilombos. No entanto, ela afirma que essas pessoas que vieram e fizeram 

palestras na localidade afirmaram que eles teriam de “resgatar” o passado, assim, realizando 

práticas como o jongo. Na perspectiva dela se trata de uma “imposição” uma vez que isso não 

caberia ser feito. Necessário ressaltar que ela também se identificou como pertencente a religião 

adventista. 

 

2.3 Conflitos: Lideranças políticas, religiosidade e identidade étnica 

O início deste tópico encontra-se relacionado ao anterior, como se observará na 

descrição elaborada a partir de uma das conversas que tive com Magali – presidente da 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Conceição do Imbé. Magali indica que a 

Associação Quilombola de Conceição do Imbé surge a partir de um desmembramento da 

Associação de Moradores – também presidida pelo Carlos – no contexto em que agentes 

externos à localidade indicam a possibilidade da identidade quilombola ser reivindicada a partir 

da realização dos procedimentos necessários, dentre eles a assinatura de parte dos moradores. 
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Queixa recorrente de Magali se refere ao fato de que os benefícios que a associação trouxe para 

a comunidade, principalmente os vindos pelo programa que a SHELL mantém, ficam todos 

restritos aos familiares do Carlos, não se estendendo aos demais da localidade. Magali indica 

que a sustentação política do Carlos na localidade é devida, sobretudo, aos demais membros da 

igreja adventista da qual ele faz parte. Ademais, ressalta que no período anterior à instauração 

da associação eram constantes atitudes racistas por parte dos seus membros. Na ocasião 

estávamos na varanda de sua casa juntamente com minha orientadora, Simone Silva, e um 

colega que passara recentemente a ser bolsista do Núcleo de Estudos Rurais (NüERs) – ambos 

foram conhecer a localidade e tratar de um futuro evento que vai ser elaborado em conjunto 

com pequenos produtores da região. Quando Magali termina de dizer essas coisas, se vira para 

mim e fala em um tom engraçado “ Se você viesse aqui naquela época, com esse cabelo, iria 

sofrer bastante”. Elemento que me chamou atenção diz respeito ao fato de que nos momentos 

em que os aspectos relacionados às políticas públicas para Conceição do Imbé emergiram 

(quando conversava com o Carlos) em nenhum momento a Magali foi mencionada como a 

pessoa que batalhou junto aos órgãos municipais para a construção e implementação do 

funcionamento da creche, da escola, e do posto de saúde junto aos órgãos municipais.  

 O aspecto da religiosidade em Conceição do Imbé merece atenção e já foi objeto de 

estudo de Ribeiro (2001).  A maioria das pessoas que travei contato pertencem a denominação 

adventista, inclusive o presidente de associação de moradores. Uma das situações do meu 

primeiro dia de campo ilustra bem isso. Ao ir acompanhado da Julia à casa da dona Euzi, uma 

das primeiras perguntas que a filha dela faz em tom de desconfiança é a seguinte: ele veio aqui 

para falar de quilombo? O que reiterou a indicação da minha interlocutora de evitar tal termo. 

Quando indaguei uma vez o Carlos sobre as práticas de religiões de matriz africana o mesmo 

me respondeu em tom de desprezo que parentes próximos antigamente as praticavam, mas que 

hoje, “graças a Deus”, isso teria acabado. Outro momento que ficou nítida a desaprovação em 

torno das religiões de matriz africana foi na ocasião do primeiro dia de campo, em que fui 

apresentado à Verônica pela Julia. Ela, que também faz parte da associação quilombola, indica 

que quando participou de um evento relacionados à cultura africana não participou dos 

momentos em que o jongo foi praticado. Sua presença se deu substancialmente para a 

elaboração do cantão.    

 As pessoas que se mostraram mais receptíveis a tratar do assunto, seja de forma 

espontânea ou por mim levadas a tratá-lo, foram a Magali e a Joana– infelizmente a conheci 

somente nos últimos dias do trabalho de campo. Quando tratamos algumas vezes do assunto, 
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na varanda de sua casa, Magali por vezes me indicou que antes mesmo da usina e no decorrer 

de seu funcionamento era comum haver festejos em Laranjeiras ou no sobrado que ali existira. 

Esses momentos são retomados por ela com uma alta carga afetiva. “Apesar das dificuldades 

que enfrentamos aqui, fazíamos de tudo para nos divertir”. Tais encontros aconteciam 

substancialmente aos finais de semana. Magali lembra que, quando criança, chegava a 

participar desses encontros. Ela disse que as crianças ficavam afastadas, porém, algumas vezes 

ela participava. Alguns adultos solicitavam que ela entregasse a bebida ao “santo”. Fato 

lembrado com ares de felicidade. A questão étnica em Conceição do Imbé é extremamente 

complexa. Apesar da maioria das pessoas que conheci não se identificarem enquanto 

quilombolas, algumas se auto referenciaram enquanto descendentes de escravos. A frase é bem 

ilustrativa “Nós não somos quilombolas, mas somos descendentes de escravos”. Há uma certa 

dualidade no discurso das pessoas, que ora se aproxima de uma afirmação enquanto 

quilombolas e ora (como ocorreu com mais frequência) negligenciam o emprego desta 

categoria. Outro aspecto que alguns indivíduos pareceram estabelecer correlação com a etnia, 

se refere ao aspecto da comida.  

2.4 Práticas alimentares e o cantão 

Aspecto que logo me chamou atenção os primeiros dias do trabalho de campo se refere 

ao fato de que a maioria das casas possui algum tipo de plantação nas quais os mais variados 

gêneros alimentícios são cultivados, sejam hortaliças, árvores frutíferas, leguminosas. Ressalta-

se também a criação de galinhas e porcos em algumas casas. No primeiro dia do trabalho de 

campo fui convidado pelo Carlos (que ficou sabendo que eu iria conhecer a igreja) para ir 

almoçar em sua casa juntamente com a Julia. Assim foi feito. Ao sair do culto alguns grupos se 

concentraram nas imediações da igreja adventista, assim pude escutar alguns comentários que 

correlacionavam a presença no culto à realização de um almoço na casa de outra pessoa. Sem 

compreender muito bem o que tinha ouvido formulei o questionamento à filha de Julia que nos 

acompanhava no momento. Ela indicou o fato de que quando alguém convida outra pessoa a ir 

na igreja, o convite também é estendido para o almoço. Ao chegarmos na casa do Carlos haviam 

outras pessoas além dos que lá moram. Éramos cerca de vinte pessoas para o almoço (a maioria 

também estava no referido culto), algumas se acomodaram nos bancos que foram colocados ao 

longo da varanda e outras no pequeno muro da mesma. Após determinado tempo a esposa do 

sr. Carlos colocou os alimentos sobre a mesa, que já havia sido preenchida com copos, garfos 

e talheres. Fui o terceiro a me servir. Inicialmente disseram em tom jocoso a um rapaz, enquanto 

se servia, que o mesmo estaria colocando muito feijão em seu prato até que o mesmo respondeu 
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com a seguinte frase “ nem gosto de feijão, ele é preto”. Lembro-me que após ser servido o 

arroz, feijão, macarrão, salada e a farofa foi colocada sobre a mesa uma panela de pressão 

contendo o cantão. Um rapaz que estava presente disse que o prato fazia lembrar-se de sua 

infância. Ao questioná-lo sobre a afirmação ele me disse que antigamente em qualquer casa que 

ele fosse o referido prato estaria sendo feito.  

De acordo com as informações relativas ao cantão, ele é um prato feito há bastante 

tempo pelos moradores do Imbé, as bisavós de algumas pessoas que conversei já faziam o 

referido prato. Ele é lembrado, sobretudo, por ter sido um dos principais alimentos consumidos 

quando a usina Novo Horizonte foi à falência. Uma das conversas que tive com a senhora 

Mônica na mesa localizada na varanda da sua casa retrata bem isso. Sua voz ganhou um tom 

pesado ao relembrar o tempo relativo a falência da usina, na qual ela juntamente com seus pais 

e irmãos passaram grandes dificuldades. Porém, o mesmo prato é hoje utilizado por ocasião de 

eventos especiais, passando a ser gostoso. Como indicou Julia, quando há algum evento 

relacionado à associação quilombola este prato muitas vezes é servido, assim como um 

identificador da localidade para as pessoas de fora. Ela também me indicou que, quando alguém 

de fora vai à Conceição do Imbé e sabe de tal prato, afirma que quer prová-lo. 

Ao questionar a absoluta racionalidade do modo-de-produção capitalista Sahlins 

(1987) pontua que a razão prática pode ser compreendida como uma forma cultural. A produção 

não atende a critérios puramente lógicos, uma vez que os produtos tomam formas de tipos 

definidos, existem vários tipos de casa e vários modelos de carro, por exemplo. Em última 

análise a produção se constitui como uma intenção cultural que revela um sistema simbólico. 

A própria utilidade é uma significação das qualidades objetivas. (SAHLINS, 1987). Em última 

análise “[...] a apropriação material da natureza que nós chamamos de ‘produção’ é uma 

decorrência da sua apropriação simbólica. ” (SAHLINS, 1987). As proposições de Shalins 

podem contribuir para um aprofundamento da análise em torno da produção (pensado de 

maneira mais geral) do cantão. De que modo a produção deste prato revela aspectos simbólicos 

dos sujeitos de Conceição do Imbé?  De que maneira a elaboração deste prato, em um contexto 

imediato, dialoga com estruturas anteriores, como a relação entre patrão-empregado, por 

exemplo? Esta última pergunta se justifica pela seguinte proposição de Ribeiro (2011, p.67) ao 

indicar que “[...] falência da usina e a dissolução da figura do patrão como provedor de recursos 

significaram, para os trabalhadores, o rompimento de uma norma estabelecida e com o padrão 

de vida e de trabalho anteriores. ” Seria a (re) elaboração do prato, em momentos especiais 
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como festas, um modo de (re) lembrar os tempos difíceis e comemorar o fato de terem por ele 

passado?  

 

2.5 Considerações finais  

O trabalho de campo gerou outras questões além da qual o presente trabalho se propôs 

a discutir, a saber, os saberes construídos pelos atores sociais daquela localidade. Questões 

relativas ao pertencimento religioso e em que medida ele se associa ou dissocia de uma 

identidade quilombola se fazem pertinentes para uma maior compreensão em torno da adesão 

a esta categoria. 

 Questão também explorada nas páginas anteriores se referiu a problemática que 

envolve o tipo de construção da casa e em que medida a construção, seja ela de alvenaria ou de 

barro como era anteriormente, influencia na percepção dos indivíduos acerca do status de seu 

proprietário em relação às demais pessoas. A frase dita pelas pessoas “Agora nós somos ricos. 

” Quando se referem à casa de alvenaria, parece trazer consigo toda uma concepção de casa 

que se relaciona com o seu morador, e os demais da localidade, não somente no sentido 

econômico, mas, sobretudo, no aspecto referente a uma distinção social através desta. Cabe 

lembrar dois elementos, o grupo escolar funcionava no salão do sobrado e, que a primeira 

pessoa a ter uma casa própria deste tipo foi a Magali, importante liderança política na 

localidade. Aspecto relacionado à construção da casa leva a elaboração de outros 

questionamentos tanto relativos à Magali e, por conseguinte, ao seu ofício de doméstica - 

durante o circuito Imbé/Niterói/Campos/Imbé, como em torno da circularidade das pessoas que 

vão trabalhar na cidade e entre os que participam da Feira da Roça. Qual seria a relação da 

construção da casa de alvenaria com a constituição da Magali enquanto liderança? Quais as 

representações acerca do termo casa os moradores de Conceição de Imbé possuem? De que 

maneira a circularidade da Magali influenciou na percepção de sua imagem na localidade? Os 

elementos trabalho doméstico/circularidade/casa parecem, de certa maneira, estar 

correlacionados. No que diz respeito ao cantão a pergunta que fica é relativa se este prato pode 

ser compreendido como a materialização de um saber desenvolvido pelos moradores de 

Conceição do Imbé.   

Durante a realização do trabalho de campo ficou nítido que nem todos os moradores 

se reconheciam enquanto quilombolas, demonstravam grandes reservas quando tal termo era 
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elencado em alguma conversa. O que reitera as proposições de Mello (2012) em convergência 

com Arruti de que, a auto atribuição étnica varia de acordo com a experiência e a historicidade 

de cada grupo, que é substancialmente diferente de uma autoatribuição ao “rótulo quilombola” 

que consta na Constituição Federal de 1988. 

 O conceito de “campo negro” trabalhado por Gomes (2015) possui uma capacidade 

heurística interessante para se pensar as problemáticas que giram em torno do caso de 

Conceição do Imbé quando leva-se em consideração que o regime do tempo dos fazendeiros 

era o do colonato, no qual havia a permissão para o cultivo de roças na beirada das casas 

(RIBEIRO, 2011). Assim, pode-se pensar as formas de territorialização no pós-abolição bem 

como lançar luz sobre a confluência de experiências de quilombolas e camponeses negros. 

Quando indagava sobre a categoria quilombola algumas pessoas acionavam em suas palavras 

o fato o passado de dificuldades, e a existência de um sobrado, que no passado o mesmo era 

palco de muitos castigos, caso alguém desobedecesse a algum mandatário da região lhe era 

imposto castigos como ficar no sótão que abrigava inúmeras casas de marimbondos, ressalta-

se também que na mesma construção havia um pelourinho.  

Mais recentemente, a partir de 1985, o Programa de Reforma Agrária foi instituído 

com a desapropriação das terras da usina Novo Horizonte a partir da reivindicação dos ex-

trabalhadores da referida usina por meio da paralisação das atividades em 1984. No aspecto 

relacionado ao trabalho da usina um dos moradores que conversei, o esposo da senhora Mônica, 

expressou durante conversas dois elementos interessantes para se pensar, o primeiro 

relacionado a comparação que faz de seu antigo trabalho na usina, o de transferir a cana cortada 

para o caminhão, com o trabalho feito pelos escravos, segundo ele só mudou o nome, porque é 

quase a mesma coisa. O segundo aspecto por ele verbalizado em outra ocasião vem da 

concepção dele acerca do que significa produzir. Na opinião dele só produz, de fato, o 

trabalhador da roça, que está em contato íntimo com a terra. Quando se refere aos demais 

trabalhadores, os da cidade, ele indica que na verdade eles não produzem nada e que são 

dependentes dos produtores da roça. Aspecto similar se encontra presente nas falas de operários, 

os “trabalhadores da sombra”, conforme analisado por Lopes (1978, p. 164):  

[...]. Assim, alguns operários faziam questão de frisar[...] que os trabalhadores rurais 

costumavam dizer que os operários não fazem nada e têm todos os privilégios, que os 

trabalhadores rurais ‘fazem toda a comida’ e os operários ‘já pegam o prato feito para 

comer’[...]. À concepção fisiocrática do trabalho própria aos trabalhadores rurais, os 

operários respondem com sua concepção smithiana do trabalho.  
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Outra correlação que pode ser elaborada entre os dados obtidos em campo com as 

elucidações de Lopes (1978) se refere ao fato do alto grau de exploração e da negação de direitos 

que os trabalhadores foram submetidos. No referido trabalho fica nítida a supressão dos direitos 

trabalhistas que os empregados e patrões exerciam sobre os operários das usinas, que tinham 

um medo interiorizado pelo desemprego podendo ser compreendido pelos seguintes elementos:  

Pressionados, por um lado, por uma superpopulação que rodeia por todos 

os lados esses operários ilhados por uma massa de trabalhadores rurais excedentários 

e que pressiona os canais de acesso à profissão e à arte na usina, os operários do açúcar 

não têm tempo de iludir-se com o “melhor emprego” que oferece a plantation  a seus 

trabalhadores, que eles já se sentem pressionados pela onipotência da administração 

da usina, cujo despotismo específico refere-se ao prolongamento do despotismo 

capitalista da fábrica à esfera do “tempo livre” do operário, à sua moradia e ao seu 

lazer. (LOPES, 1987)  

A realidade dos trabalhadores operários da Zona da Mata pernambucana se assemelha, 

em certa medida, à realidade dos trabalhadores rurais de Conceição de Imbé pois ambos 

vivenciaram um sistema de espoliação da mão-de-obra e a ausência de direitos trabalhistas, 

reservadas as devidas especificidades de cada contexto. No caso de Conceição do Imbé, através 

da reinvindicação, os ex-trabalhadores que não tiveram seus direitos trabalhistas pagos devido 

à falência da usina obtiveram acesso aos lotes pelo Programa de Reforma Agrária em 1985. 

Sobre este processo todos verbalizam a frase que teria sido dita em uma reunião por algum 

técnico do Incra “ Vocês querem a terra ou dinheiro? ”. As pessoas optaram pela terra uma vez 

que não seria acertada a indenização monetária pela justiça, também indicam que mesmo se 

recebessem alguma quantia em algum momento o dinheiro acabaria e ficariam sem um lugar 

para morar, a opção pelos lotes também se deu em função da possibilidade do plantio de gêneros 

alimentícios tanto para a subsistência quanto para a venda, como ocorre há alguns anos com a 

Feira da Roça, o que parece corroborar com a auto identificação enquanto pequenos produtores 

rurais. 

Levando-se em conta que poucas pessoas em Conceição do Imbé se identificam com 

a categoria remanescente de quilombos é de se esperar que a discussão relativa a uma 

especificidade com relação ao âmbito educacional seja bastante incipiente. As demandas 

relativas à esfera educacional feita pelos moradores se refere a inexistências das séries entre o 

6° ano e o 9° ano do ensino fundamental, bem como as séries do Ensino Médio. Outra queixa 

que se articula a esta dimensão refere-se ao fato de que quando os estudantes têm que ir à cidade 

estudar, os mesmos ficam esperando por horas na rodoviária Roberto Silveira, o que causa 

desconforto tanto nos estudantes quanto nos pais. Quando conversava com os adultos sobre este 

assunto os mesmos se perguntavam “O que meus filhos vão ficar fazendo durante horas naquela 
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rodoviária? ” Enquanto alguns autores como Brandão (1983) pontuam a problemática que 

envolve a natureza das escolas no meio rural, a reivindicação dos moradores de Conceição do 

Imbé parece estar centrada na possibilidade de haver uma extensão das séries do Ensino 

Fundamental e a presença do Ensino Médio. Quando perguntava aos pais sobre os motivos 

pelos quais eles mandariam seus filhos para a escola a resposta era sempre canalizada para a 

procura de um ofício, essas asserções parecem convergir com as de Brandão (1983) quando se 

refere a uma pragmaticidade do ensino, a escrita, a leitura e o cálculo, que negam 

simbolicamente o que é ser roceiro.  

O presente trabalho pretendeu realizar apontamentos relativos às diversas esferas da 

vida social dos moradores de Conceição do Imbé, bem como procurar compreender quais 

categorias estes agentes sociais elencam para se auto identificarem enquanto assentados ou 

quilombolas. 
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4 Mapa com a localização de Conceição do Imbé elaborado por Priscila Neves da Silva e Leidiana Alonso Alves  
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5 Jornal “A Notícia” de 31/07/1984 reitera o fato da paralisação da usina Novo Horizonte conforme relatado por 

minha interlocutora Magali  
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6 Jornal “Terra Livre” de 05/1963 que reitera os conflitos fundiários na região do Imbé  
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7 Foto do prato denominado Cantão, extraída do livro Cozinha de Quiilombos do Instituto Dagaz 
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8 Receita do Cantão extraída do livro Cozinha de Quilombos do Instituto Dagaz 
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