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EPÍGRAFE

“Um outro mundo, entre as montanhas e o mar

Lá, as matas, as cachoeiras e os riachos, 

Sim! Lá tem uma gruta,

A montanha acolhia 

o povo fugido

Ah! Sim, liberdade

da terra brota vida,

brota história, das terras do camorim, sim!

Brotam  historias 

vidas”

Mestre Geraldo, padrinho do Jongo do Camorim



RESUMO

No  bairro  do  Camorim,  zona  oeste  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro,

aproximadamente  vinte  famílias,  que  se  autodefinem  descendentes  dos  negros

escravizados nas terras do antigo Engenho do Camorim, constituem o Quilombo do

Camorim Maciço da Pedra Branca. Lá, as lideranças do quilombo organizam uma

série  de  atividades  de  educativas,  como visitas  guiadas,  oficinas  e  festividades,

revelando  aspectos  importantes  e  pouco conhecidos  da  história  e  da  cultura  da

África  e  afro-brasileira  na  região.  Em  meio  a  um  processo  turbulento  de

transformações urbanas ocorridas no bairro desde 2010, as lideranças do Quilombo

do Camorim estabeleceram um conjunto de relações simbólicas e identitárias sobre

um  conjunto  patrimonial  composto  por  prédios  históricos  tombados  e  um  sítio

arqueológico registrado por órgãos públicos. Este contexto oferece um marco para

explorar como são forjadas as estratégias de construção da memória a partir de uma

perspectiva  de  educação  antirracista.  E  permite,  por  outro  lado,  avaliar  como a

experiência recente do quilombo do Camorim pode contribuir para o debate sobre a

aplicação da lei 10.639/03 no ensino de Sociologia na educação básica.

Palavras-chave: Educação Antirracista;  Quilombo; Identidade; Memória;  Camorim;

Baixada de Jacarepaguá; Transformações Urbanas.



ABSTRACT

In the neighborhood of Camorim, west of Rio de Janeiro city, approximately

twenty families, who define themselves as descendants of black slaves in the lands

of the former Camorim Mill, constitute the Quilombo do Camorim Maciço da Pedra

Branca. There, quilombo leaders organize a series of educational activities, such as

guided tours, workshops and festivities, revealing important and little-known aspects

of  African  and  Afro-Brazilian  history  and  culture  in  the  region.  Amid  a  turbulent

process of urban transformations that have occurred in the neighborhood since 2010,

the  Quilombo  do  Camorim  leaders  established  a  set  of  symbolic  and  identity

relationships  over  a  heritage  site  consisting  of  historic  buildings  and  an

archaeological site registered by public agencies. This context provides a framework

for exploring how memory and identity building strategies are forged from an anti-

racist education perspective. On the other hand, it  allows us to evaluate how the

recent experience of the Quilombo do Camorim can contribute to the debate on the

application of law 10.639 / 03 in the teaching of sociology in basic education.

Keywords: Anti-racist education; Quilombo; Identity; Memory; Camorim; Baixada de

Jacarepaguá; Urban transformations.



LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Mapa da Região Administrativa da Barra da Tijuca……………………………………….....20

Figura 2: Mapa da Área de Planejamento 4…………………………………………………………..….22

Figura 3: Capela de invocação a São Gonçalo de Amarante…………………………………………..23

Figura 4:Conjunto de casas em rua da Comunidade São Gonçalo de Amarante……………………24

Figura 5: Entrada do Condomínio Verdant, na estrada do Camorim, nº1003………………………...27

Figura 6: Mapa das Regiões Administrativas da Barra da Tijuca, Cidade de Deus e Jacarepaguá..29

Figura 7: O mercado imobiliário “aquecido”……………………………………………………………….31

Figura 8: Sítio Arqueológico do Engenho do Camorim…………………………………………………..46

Figura 9: Roda de Jongo do Quilombo do Camorim……………………………………………………..48

Figura 10: Visita guiada ao sítio arqueológico do Engenho do Camorim……………………………...49

Figura 11: Mutirão no terreno do quilombo………………………………………………………………..50

Figura 12: Visita guiada com estudantes da rede estadual……………………………………………..53

Figura 13: Caminho da Ancestralidade.…………………………………………………………………...54

Figura 14: Grupo da rede pública estadual em visita guiada…………………………………………...56



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO                                                                                                     .................................................................................................  12  

2 O QUILOMBO DO CAMORIM E AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS NA 

BAIXADA DE JACAREPAGUÁ NO CONTEXTO DOS MEGAEVENTOS 

ESPORTIVOS (2010 – 2016)                                                                                          ......................................................................................  13  

3 AS ESTRATÉGIAS DE CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA E DA IDENTIDADE 

NO QUILOMBO DO CAMORIM (2017 – 2019)                                                              ..........................................................  3  4  

4 ATIVIDADES EDUCATIVAS E EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NO QUILOMBO 

DO CAMORIM                                                                                                                 .............................................................................................................  15  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                 .............................................................................  16  

6 FONTES                                                                                                               ...........................................................................................................  17  

6.1 Referências Bibliográficas                                                                                    ................................................................................  17  

6.2 Outras Referências                                                                                              ..........................................................................................  17  



12

1 INTRODUÇÃO

A pesquisa que apresento propõe uma reflexão sobre as implicações da lei

10.639/03  para  o  ensino  de  sociologia,  a  partir  de  uma análise  que  explora  as

relações entre educação antirracista e as estratégias de construção da memória e da

identidade  elaboradas  por  moradores  de  um  quilombo  localizado  em  um  bairro

suburbano da cidade do Rio de Janeiro. É, portanto, uma contribuição para o debate

em torno da aplicação da referida lei que há 16 anos vem mobilizando grupos e

sujeitos envolvidos na formulação de conteúdos curriculares, propostas pedagógicas

e de formação docente que privilegiam a educação das relações étnico-raciais e o

ensino da história e cultura da África e afro-brasileira no ensino de sociologia para

as séries do Ensino Médio.

A etnografia  que  dá  fôlego  ao  texto  desta  monografia  tem como  eixo  a

valorização da perspectiva das lideranças quilombolas sobre mudanças significativas

ocorridas no bairro do Camorim, onde vivem e desenvolvem suas atividades. Estas

mudanças,  analisadas  neste  trabalho,  formaram  o  contexto  em  que  foram

elaboradas as estratégias de construção da memória e da identidade territorial pelos

moradores de um quilombo urbano situado na zona oeste  da cidade do Rio  de

Janeiro durante ao longo da década de 2010. 

As transformações urbanas decorrentes da preparação da cidade do Rio de

Janeiro para sediar a competições esportivas internacionais, como a Copa do Mundo

e os Jogos Olímpicos de 2016, também aqui chamados de Megaeventos esportivos,

provocaram as mudanças que atingiram o bairro onde está situado o quilombo.

O avanço da especulação imobiliária na Barra da Tijuca, o epicentro dos

Jogos  Olímpicos,  impactou  o  bairro  vizinho  do  Camorim  e  toda  a  Baixada  de

Jacarepaguá,  gerando  uma  onda  remocionista  que  afetou,  principalmente,  as

famílias de moradores de favelas. Os moradores de duas comunidades do bairro do

Camorim, São Gonçalo de Amarante e Alto Camorim sofreram, portanto, este duplo

impacto.  E  é  espalhado  pelas  duas  comunidades  que  vivem  os  moradores  do

quilombo do Camorim. 

Naquelas duas comunidades a situação mais grave foi vivenciada pelo grupo

de  lideranças  quilombolas  que  representam  um  conjunto  aproximadamente  20

famílias que se autodefinem descendentes dos negros e negras escravizados nas
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terras de um antigo engenho de açúcar construído no século XVII e cujos vestígios

ainda se encontram visíveis em uma região do bairro.  As lideranças quilombolas

veem o terreno reivindicado para demarcação do território do quilombo ser invadido

por uma construtora, que ergue um condomínio na maior parte do terreno e institui

uma  situação  de  conflito.  A  situação  ganha  contornos  de  reviravolta  quando

começam  as  atividades  de  pesquisa  arqueológica  no  mesmo  terreno  objeto  de

disputa entre as lideranças e a construtora.

Portanto, é em meio a estes conflitos urbanos e fundiários que as lideranças

quilombolas  elaboram  estratégias  de  construção  da  memória  e  da  identidade,

reelaboram seus vínculos identitários e territoriais direcionados para o terreno em

disputa.  A proposta deste trabalho é analisar  como este processo ocorre e para

tanto, utilizaremos as contribuições teóricas e metodológicas de Michel Agier (2011)

e  Michael  Pollak  (1989;  1992).  Utilizando  as  sugestões  de  Agier,  realizo  uma

abordagem para compreender que as lideranças quilombolas do bairro do Camorim

envolveram-se num intenso processo de construção dos espaços urbanos do bairro

onde  vivem.  Esta  postura  metodológica  enfatiza  que  os  territórios  urbanos  não

devem ser  considerados como algo dado ou a priori,  mas compreende que nos

espaços urbanos os territórios são definidos situacionalmente.

Ao compreender a cidade como processo,  Agier  destaca que o olhar  do

pesquisador deve ser direcionado para os citadinos, isto é, os moradores dos bairros

da  cidade  e  assim fazendo,  pretendemos alcançar  a  perspectiva  das  lideranças

quilombolas do bairro do camorim sobre os processos de transformações urbanas

vivenciados. Já as contribuições de Michael Pollak destacam que tanto a memória

quanto a identidade de um grupo social são um produto social e não um dado, sendo

portanto,  construídos  coletivamente  e  submetido  a  flutuações  e  transformações

constantes  (POLLAK,  p.2,  1992).  Assim,  memória  e  identidade  são  construções

acionadas a partir das especificidades de cada contexto social nos quais são feitos

emergir, possuindo seus quadros de referência (o grupo social), seus contextos de

disputas (lugares) e os traumas que as fazem emergir (acontecimentos).

Pollak  (1989)  enfatiza  também  a  importância  de  analisar  as  memórias

subterrâneas,  aquelas  não-oficiais  e  que  são  construídas  entre  os  grupos

marginalizados e excluídos, para chegar ao conhecimento de experiências situadas

a margem dos discursos oficiais. Assim, buscamos articular as duas abordagens nos
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pontos que convergem entre si: dos grupos situados a margem dos discursos e dos

espaços oficiais para compreender o ponto de vista das experiências que vivenciam,

seus aprendizados e formas de socialização que tomam lugar durante o processo de

construção dos espaços urbanos.

No entrecruzamento das duas abordagens estão as atividades educativas do

quilombo que serão analisadas como uma proposta de educação antirracista. Os

discursos de memória e de elaboração dos vínculos identitários e territoriais são

continuamente acionados nas atividades de visita guiada que passam a tomar lugar

no terreno do sítio arqueológico. Estas atividades são realizadas pelas lideranças

quilombolas que atuam formalmente no bairro do Camorim através da organização

não-governamental Associação Cultural Quilombo do Camorim (ACUQCA).

A etnografia envolveu o acompanhamento de atividades de visita guiadas

realizadas pela ACUQCA entre os meses de julho a outubro de 2019 oferecidas a

grupos escolares da rede pública estadual,  municipal  e  projetos socioeducativos.

Todas as atividades realizadas com grupos escolares neste ano foram organizadas

em parceria entre a ACUQCA e outra organização não governamental, o Instituto

Moleque Mateiro,  que viabilizou toda a  logística  das atividades por  meio  de um

projeto  apresentado  em  um  edital  do  Inea:  o  transporte  e  o  lache  dos  grupos

esoclares foram custeados pelo projeto,  assim como o dia  de trabalho realizado

pelas  lideranças  quilombolas  envolvidas  na  organização  da  atividade.  Outras

atividades acompanhadas no campo foram as festividades em datas comemorativas

e as atividades de mutirão no terreno do sítio arqueológico.

No  capítulo  um apresento  os  impactos  das  transformações  urbanas  que

atingiram a cidade do Rio de Janeiro a partir de 2010, logo após o anúncio de que a

cidade receberia competições esportivas e outros eventos internacionais,  como a

Copa  do  Mundo  de  2014  e  os  Jogos  Olímpicos  de  2016.  Os  impactos  da

especulação imobiliária no bairro do Camorim resultam em conflitos fundiários em

um  momento  em  que  a  comunidade  quilombola  aguardava  a  certificação  da

Fundação Cultural Palmares, fazendo as lideranças quilombolas reagir. Os conflitos

fundiários e a descoberta do sítio arqueológico do Engenho do Camorim entre 2014

e 2016 são considerados marcos fundamentais para a elaboração de estratégias de

construção da memória e da identidade entre as lideranças do quilombo.
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No capítulo dois, descrevo outro momento do processo de elaboração das

estratégias de atuação das lideranças quilombolas do bairro do Camorim, que ocorre

após o início das atividades de pequisa arqueológica. A partir de então, as lideranças

quilombolas, por meio da ACUQCA, passam a desenvolver uma série de atividades

educativas  no terreno do sítio  arqueológico,  entre elas  as  visitas  guiadas.  Estas

atividades constituem o objeto de análise e nelas os relatos sobre a história e a

cultura africana e afrobrasileira emergem como narrativas do grupo sobre si mesmo

e o seu percurso na localidade onde vivem. A memória sobre o passado do bairro, a

história dos negros e negras escravizados, a história do quilombo, a experiência no

território e os vínculos identitários construídos no local, assim como os costumes, as

práticas e os saberes locais de herança afrodescendente dão corpo as narrativas de

memória e identidade quilombola.

A partir  delas,  faremos  no  capitulo  3  um  diálogo  com  a  lei  10.639/03

buscando situar a visita guiada, atividade educativa de maior destaque no quilombo

Camorim,  enquanto  uma  proposta  de  educação  antirracista.  Por  fim,  faço  uma

reflexão  sobre  como  a  experiência  do  quilombo  do  Camorim  permite  capacitar

docentes  para  que  possam  construir  práticas  pedagógicas  de  educação  das

relações étnico-raciais no Ensino de Sociologia para as séries do Ensino Médio. 

A justificativa  para  a  escolha  das  atividades  educativas  como  objeto  de

análise se deve pela relevância que estas assumiram após o desenvolvimento das

escavações arqueológicas, o registro do sítio arqueológico do Engenho do Camorim

junto  ao  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  (IPHAN)  e  a

apropriação  dos  conhecimentos  produzidos  pela  pesquisa  e  do  espaço  do  sítio

arqueológico  realizados  pelas  lideranças  quilombolas  da  diretoria  da  Associação

Cultural Quilombo do Camorim (ACUQCA). 

Um conjunto variado de fontes serão utilizados para produção da etnografia,

entre elas destaco jornais de bairro, sítios eletrônicos e informações coletadas em

trabalho de campo realizado desde o início da década de 2010, momento em que

travei contato pela primeira vez com os moradores do Quilombo do Camorim. Outras

fontes fornecem informações a respeito das transformações urbanas ocorridas na

cidade do Rio de Janeiro, na região de Jacarepaguá e no bairro do Camorim. Sobre

a história do quilombo e as estratégias de construção da memória e da identidade

pelas  lideranças quilombolas,  utilizo  uma vídeo-reportagem sobre  o  quilombo do
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Camorim e as anotações de campo para compor um quadro interpretativo sobre a

experiência do quilombo num contexto de mudanças mais amplas.

1.1 O Campo e a pesquisa

A minha inserção no campo teve início no ano de 2011, antes do campo se

tornar campo de pesquisa para a elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso.

A pesquisa começou a ser elaborada em 2018 e as atividades de campo começaram

no ano seguinte. Destacando isto, convém relatar brevemente estes momentos de

contato com o campo.

Desde 2008 participo de um grupo de estudos, pesquisas e divulgação da

História e do Patrimônio Cultural da Baixada de Jacarepaguá, o Instituto Histórico da

Baixada de Jacarepaguá (IHBAJA) e tive a oportunidade de acompanhar o processo

de resistência de moradores de favelas de Jacarepaguá contra as remoções durante

os Megaeventos (2010-2014) e o processo de certificação de dois quilombos da

região:  o  Quilombo  do  Camorim  Maciço  da  Pedra,  no  bairro  do  Camorim  e  o

Quilombo  Cafundá  Astrogilda,  em  Vargem  Grande.  O  reconhecimento  pela

Fundação Cultural Palmares das duas comunidades foi publicado poucos dias após

o fim da Copa do Mundo FIFA de 2014 realizada no Brasil.  Com o interesse na

história  local  passei  a  contribuir  com o  Jornal  Abaixo  Assinado  de  Jacarepaguá

(JAAJ), a partir de uma parceria com o IHBAJA firmada em 2011, escrevendo textos

em duas  colunas,  divulgando  notícias  sobre  os  movimentos  sociais  da  região  e

sobre história de Jacarepaguá e do Rio de Janeiro. 

No início do ano de 2017 colaborei na organização de duas atividades de

caminhadas  eco-históricas  nos  quilombos  do  Camorim  e  de  Vargem  Grande,

semelhante às atividades de visita guiada realizada pelas lideranças quilombolas do

Camorim após o registro do sítio arqueológico do Engenho do Camorim. Mais tarde,

em agosto do mesmo ano (2017), colaborei na produção de uma vídeo-reportagem

durante a celebração dos três anos da certificação pela Fundação Cultural Palmares

do  reconhecimento  como  comunidade  quilombola  das  famílias  do  bairro  do

Camorim.  Na  mesma ocasião,  as  lideranças quilombolas  também apresentaram,

junto com a historiadora e arqueóloga Silvia Peixoto, o andamento do trabalho das

escavações arqueológicas na área do antigo Engenho do Camorim. A partir destas
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experiências no campo e do contexto acima descritos que comecei,  em 2018,  a

pensar no projeto de monografia.

Outro  momento  da  pesquisa  começa  em  2018  e  corresponde  ao  meu

percurso  acadêmico  de  escolha  do  tema  de  projeto  monográfico  durante  a

graduação  em  Licenciatura  em  Ciências  Sociais  na  Universidade  Federal

Fluminense (UFF). Neste percurso, cursar algumas disciplinas do departamento de

antropologia e da licenciatura foram relevantes para definir a abordagem teórica e

metodológica do projeto de monografia.

Algumas  disciplinas  cursadas  contaram  com  atividades  extra-classe  que

foram sugeridas como alternativas para os estudantes exercitarem o momento da

ida  ao  campo,  fundamental  na  produção  etnográfica  e  requisito  básico  para

conclusão das disciplinas. A partir de então comecei a pensar na possibilidade de

pesquisar algum tema relacionado aos quilombos de Jacarepaguá, uma vez que já

possuía algum acúmulo de experiência de campo.

Ao  longo  do  primeiro  semestre  de  2018  na  UFF,  durante  as  aulas  de

Sociologia da Educação, acompanhei a apresentação de um trabalho de uma colega

que colocou uma questão-problema do cotidiano escolar decorrente de atividade de

estágio.  O  argumento  da  colega  era  que,  no  cotidiano  escolar  é  muito  comum

observar práticas ofensivas entre os estudantes serem classificadas como bullying.

Contudo,  muitas  destas  práticas  ofensivas,  algumas  travestidas  de  brincadeiras

eram, a seu ver, manifestações de preconceito racial. 

O curioso é que a situação colocada pela colega eu também vivenciei (e

vivencio como observador no cotidiano escolar) sem antes, contudo, ter colocado o

mesmo olhar problematizador. No caso dela, o lugar de fala foi muito importante para

a construção do olhar problematizador, uma vez que, a colega relatou ter passado

pela situação quando era estudante da educação básica. Esse relato marcou muito a

minha experiência e passei a tentar construir um olhar problematizador nas escolas

onde  trabalho.  Este  estímulo  veio,  também,  pelas  leituras  e  discussões  das

disciplinas de Prática de Pesquisa em Ensino em Ciências Sociais II (PPE2 e PPE4),

oferecidas  pela  professora  Rosana  da  Câmara  Teixeira  e  Memória  Social  e

Patrimônio Cultura e Etnografia Urbana oferecidas pela professora Simone Vassallo.

Os encontros de orientação ao longo do ano de 2018 com a professora Simone
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Vassallo  foram  fundamentais  para  a  construção  do  enquadramento  teórico  e

metodológico para a pesquisa.

As atividades de Prática de Estágio supervisionado foram desenvolvidas no

Instituto Estadual de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC), sob supervisão

da professora de Sociologia Lídice Guerriero, no bairro de São Domingos, Niterói.

Nesta  escola,  tive  contato  com  docentes  com  muita  experiência  de  prática

pedagógica de educação das relações étnico-raciais e de pedagogias de combate

ao racismo e às discriminações. Um exemplo é a sala Griot, cuja proposta é fornecer

um ambiente  de ensino  e  aprendizagem o  mais  próximo possível  das tradições

culturais africanas e afro-brasileiras. Vivenciar a prática de estágio na sala griot foi

fundamental  para  que  eu  pudesse  me  sentir  parte  de  um  conjunto  maior  de

profissionais  da  educação  que,  com  muito  esforço,  buscam  realizar  iniciativas

pedagógicas de combate ao racismo. Nas aulas teóricas da disciplina de PPE2 e

PPE4,  textos  marcantes  contribuíram  para  este  processo  de  problematizar  os

conflitos raciais no cotidiano escolar e, ao mesmo tempo, atuar no espaço escolar

(de trabalho) como sociólogo (e antropólogo – ou cientista social).

A partir destas experiências (vividas e relatadas) e das leituras dos textos

(desta disciplina e de outras) fui construindo o meu tema de etnografia. Inspirado

também nas  contribuições  de  Vagner  Gonçalves  Silva  (2006)  que  afirma que  o

“projeto de pesquisa, trabalho de campo e texto etnográfico não são fases que se

concatenam  sempre  nessa  ordem  e  de  forma  linear”.  Ao  contrário,  na  prática,

continua o autor, são processos que se intercomunicam de forma espiral ou circular.

Eu  acrescentaria:  num  processo  de  idas  e  vindas,  definição  e  redefinição,  de

reflexão e (re)ação. 

E  por  vezes,  a  etnografia  e  os  textos  que  inspiram  o  levantamento  de

questões sobre  o  campo se constituem e reconstituem de forma entrelaçada.  E

seguindo o raciocínio, o campo é constituído não apenas pelas leituras e os dados

coletados, mas por experiências relatadas e vividas em espaços de convivência e

interconhecimento que não são propriamente o campo ou ainda não foram definidos

campo (Silva, 2006).

Estes comentários de Vagner Gonçalves da Silva se aproximam muito do

que considero marcos da etnografia deste trabalho de conclusão de curso: de 2011 à

2014, o do momento em acompanhei o processo de certificação e reconhecimento
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duas comunidades quilombola, uma no Camorim e outra em Vargem Grande; de

2014 à 2017, o momento do pós-certificação e a definição de estratégias de atuação

dos  quilombos,  no  caso  do  Camorim,  as  atividades  de  resgate  histórico  e

preservação  das  práticas  culturais  se  intensificam  a  partir  das  escavações  e

pesquisa arqueológicas na área do antigo engenho do camorim.

Este  período é também o de um processo de escrita  sobre  a pesquisa,

aquilo que Arruti chamou de etnografia nômade (2006), feitos em outros espaços e

com outras finalidades, pois não ocorre somente no gabinete.  Os textos escritos

para  o  Jornal  Abaixo  Assinado  de  Jacarepaguá,  a  etnografia  da  resistência  as

remoções e a vídeo-reportagem sobre as práticas culturais do quilombo compõem a

produção  textual  desta  etnografia  nômade.  Além  do  caráter  militante  destes

registros, podemos destacar que correspondem a um pequeno lampejo da realidade

da qual retrata. 

Já o terceiro  momento da etnografia,  de 2018 e 2019,  é  o de produção

escrita acadêmica da etnografia em que os textos produzidos destinam-se para a

interlocução nos espaços acadêmicos, aprovação de disciplinas e apresentação em

seminários, ao mesmo tempo em que desenvolvo a etnografia a partir das leituras de

outras etnografias e dos registros das idas ao campo. 

A contextualização do campo e da produção etnográfica são importantes

para situar o leitor em um campo de informações e experiências acumuladas para a

realização da etnografia e para sua compreensão. Apresento a seguir o contexto em

que as transformações urbanas tiveram papel  importante no desenvolvimento de

novas estratégias de atuação das lideranças do quilombo no território, 
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2 O  QUILOMBO  DO  CAMORIM  E  AS  TRANSFORMAÇÕES  URBANAS  NA
BAIXADA  DE  JACAREPAGUÁ  NO  CONTEXTO  DOS  MEGAEVENTOS
ESPORTIVOS (2010-2016)

“O antropólogo encontra na investigação urbana uma fonte inesgotável de
problemáticas  híbridas  e  complexas:  pode  destacar  as  exclusões  e  os
fechamentos, por um lado, e os encontros e as aprendizagens, por outro,
mas pode também aproveitar essa complexidade para procurar o ponto de
equilíbrio entre 'o sentido do lugar e a liberdade do não lugar'”.  (AGIER,
2008, p.35-36)

Percorrer a estrada dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, é

caminho obrigatório para chegar até o bairro do Camorim, onde está localizado o

Quilombo do Camorim. Situado entre os bairros de Curicica, Barra da Tijuca, Vargem

Pequena, Vargem Grande e Recreio dos Bandeirantes, Camorim pertence à XXIV

Região Administrativa da Barra da Tijuca, região que pressiona cada vez mais para

que  o  Camorim  adquira  feições  residenciais  nos  modelos  dos  condomínios

residenciais de edifícios. Estes, muito frequentes na região, alternam-se com outros

empreendimentos imobiliários residenciais ainda em construção. Em várias partes

do bairro do Camorim, que é cortado pela estrada dos Bandeirantes, observa-se

grandes extensões de lotes de terra ocupados por uso comercial e industrial, como

fábricas  de  medicamentos,  garagens  de  ônibus,  pequenos  shoppings,

supermercados, hortos, sítios, chácaras, além de terrenos aguardando valorização. 

Figura 1. Em destaque a Região Administrativa da Barra da Tijuca. Notem a

proximidade do bairro do Camorim com o bairro da Barra da Tijuca.  Fonte:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barra(Bairros).jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barra(Bairros).jpg
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O bairro abriga também na sua vasta planície as fábricas de remédios Glaxo

Smithkline e Aché, o Projac, conjunto de Estúdios da Rede Globo de Televisão e o

centro  de  convenções  Rio  Centro,  o  maior  da  América  Latina,  que  recebe

exposições, feiras, shows e eventos em seus pavilhões de exposições. Uma das

vias principais do bairro, a estrada do Camorim, representa em uma escala menor as

principais características do bairro ao longo do trecho que este ocupa na estrada dos

Bandeirantes. A estrada que leva até o quilombo também recebe o nome do bairro e

as  características  da  paisagem urbana  que  se  vê  nas  duas  margens  das  duas

estradas revelam que o passado rural ainda se faz presente devido ao padrão de

ocupação urbana: predominam prédios de dois a três pavimentos, sítios e chácaras

e poucos condomínios de “espigões”.

Segundo  o  geógrafo  Val  Costa,  Camorim  foi  o  bairro  carioca  que  mais

cresceu entre os anos de 2000 e 2010, passando de 786 moradores para 1.970 e

mais da metade do bairro, cerca de 63%, é formado por uma área de Mata Atlântica,

toda ela pertencente ao Parque Estadual da Pedra Branca (Jornal Abaixo Assinado

de Jacarepaguá, Abr./2013, p.8). A vegetação que ainda resta é tomada por novos

empreendimentos imobiliários em construção, se incrustando ainda mais pela base

deste lado do Maciço da Pedra Branca.

As construções imobiliárias de uso residencial, especialmente condomínios,

são os elementos que mais se destacam na paisagem urbana das duas estradas,

dos Bandeirantes e do Camorim. Corretores imobiliários comercializam atualmente

unidades  residências  familiares  na  região  na  média  de  R$200.000,00  a

R$250.000,00, onde a vegetação já perdeu muito de seu espaço para o avanço da

urbanização, mas continua sendo a principal estratégia de vendas das construtoras.

Um dos condomínios em fase final de construção, situado na altura do número 118

da estrada do Camorim, ilustrando esta contradição tem o nome de “Reserva Natura

Camorim”.
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Figura 2. Em destaque na figura acima, vemos a Área de Planejamento 4 (AP4)

que corresponde a região da Baixada de Jacarepaguá. A área verde do mapa, ao

lado esquerdo, é o Parque Estadual da Pedra Branca. Fonte: IPP, 2007.

O  Parque  Estadual  da  Pedra  Branca  é  uma  Unidade  de  Conservação

ambiental  que engloba o referido maciço e cuja área total  mede mais de 12 mil

hectares  e  é  a  maior  floresta  urbana  do  município  do  Rio  de  Janeiro.  Com

característica bucólica devido ao predomínio da mata atlântica sobre a forma urbana,

os moradores constroem uma imagem do bairro a partir da valorização deste perfil:

uma identidade de “bairro verde”, com vegetação preservada e de características

residenciais. A estrada do Camorim faz a ligação da planície com o Maciço da Pedra

Branca, onde está a entrada do Parque, e ao percorrê-la observa-se características

diferentes  de ocupação urbana:  no  início,  predominam a da grande propriedade

territorial, em que verifica-se os condomínios residenciais de classe média e alta, os

sítios,  chácaras  e  hortos,  os  galpões  industriais  e  comerciais;  os  pequenos

comércios locais, como padarias, bares, lanchonetes, mercearias e restaurantes; e

na  parte  média  até  o  final  da  estrada,  predominam  as  pequenas  propriedades

residências de classes populares e pequenos comércios.

Ao chegar à metade da estrada do Camorim, à altura do número 925, avista-

se um cruzeiro de madeira fixado a uma estrutura de pedra e cal erguidos ao centro

de um largo. Nesta parte da estrada o chão é calçado por pedras em formato semi-

retângular e logo atrás do pequeno cruzeiro ergue-se a capela de invocação a São
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Gonçalo de Amarante, cuja construção data de 1625, conforme placa fixada na parte

frontal.  Pintada nas cores branca com detalhes em azul  celeste,  a capela fica à

poucos metros da casa-sede de um antigo engenho construído em 1622. Estas são

as edificações principais  que ainda restam do antigo  Engenho do Camorim que

funcionou até o final do século XIX. 

Figura 3.  Capela de Invocação a São Gonçalo de Amarante.  Estrada do

Camorim, nº. 925. Foto do autor, 27/04/2019.

Partindo da capela, a estrada do Camorim chega até a entrada da Subsede

Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca e no caminho está a comunidade do

Alto Camorim ou Marimbondo. Seguindo à direita a partir da capela, pela rua São

Gonçalo  de Amarante,  está  a  comunidade que carrega mesmo nome.  Chama a

atenção  nesta  parte  da  estrada  as  moradias  e  comércios  mais  simples,  uma

ocupação urbana típica  de pequenos  lotes,  com casas geminadas  de alvenaria,

algumas com pouco acabamento externo e muitas com dois ou mais pavimentos

construídos. Lideranças comunitárias e moradores antigos afirmam que os primeiros

registros de ocupação datam antes do ano de 1976 para as duas comunidades e

destacam a década de 1980 como um momento  em que a ocupação passou a

transcorrer de forma gradativa com a chegada de parentes e amigos, havendo casos

em que a ocupação se deu por meio da compra do direito de posse.1

1 Sistema de Assentamentos de Baixa Renda. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: http://pcrj.-
maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=4df92f92f1ef4d21aa77892acb358540. Aces-
so em: 15/09/2019.

http://pcrj.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=4df92f92f1ef4d21aa77892acb358540
http://pcrj.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=4df92f92f1ef4d21aa77892acb358540
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Figura  4.  Conjunto  de  casas  em  rua  da  Comunidade  São  Gonçalo  de

Amarante. Foto do autor: 06/07/2019.

Ainda  há  nesta  região  do  bairro,  espalhadas  pelas  duas  comunidades,

aproximadamente  20  famílias  que  se  autodefinem  descendentes  dos  negros  e

negras escravizados das terras do antigo Engenho. Em 2015, uma reportagem sobre

os quilombos de Jacarepaguá apontava, segundo dados oficiais de 2010, cerca de

872 famílias morando no local (RUBIM, 04/05/2015, p.2). Moradores relatam que a

área do parque está repleta de vestígios das fugas dos escravizados, que teriam

ocorrido desde o início do século XVII, como as trilhas e grutas do parque e a Pedra

do  Quilombo.  Segundo  uma  liderança  local,  o  Quilombo  do  Camorim  era  um

quilombo rural que virou um quilombo urbano (REIST, 13/07/2016, p.2 e 3).

Adilson  Almeida,  Mestre  Capoeirista,  é  uma das  principais  lideranças  do

Quilombo do Camorim e desde 1998 atua no bairro realizando junto com outras

lideranças locais uma série de atividades educativas e manifestações culturais de

resgate, preservação e divulgação da história e da cultura africana e afrobrasileira na

região.  Guerreiro  é  o  nome de  batismo na  capoeira  de  Adilson,  que  também é

Diretor-Presidente  e  fundador  da  Associação  Cultural  Quilombo  do  Camorim

(ACUQCA),  organização  não-governamental  que  atua  formalmente  no  bairro  do

Camorim desde 2003 em defesa dos interesses das famílias quilombolas. 
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Desde a fundação, é a diretoria da ACUQCA2 quem organiza uma série de

atividades  junto  aos  moradores,  crianças,  jovens  e  adultos,  do  bairro  e  das

comunidades do Alto Camorim e São Gonçalo de Amarante: as aulas de capoeira e

de maculelê, além das celebrações de datas comemorativas, como o 23 de abril, em

homenagem a São Jorge, o 05 de junho, no dia do meio ambiente, o 26 de julho, a

Festa do Jongo e o 20 de novembro, no dia da Consciência Negra. Outras atividades

são as oficinas: de educação ambiental, horta orgânica, artesanato, guia de trilhas e

dança afro  – o  Jongo do Camorim.  Por  fim,  destacamos as oficinas de resgate

histórico, realizadas a partir de visitas guiadas pelo circuito do Sítio Arqueológico do

Engenho do Camorim e do núcleo histórico.

Mestre Guerreiro também foi um dos principais responsáveis por dar início

aos  processos  administrativos  junto  aos  órgãos  federais  de  reconhecimento,  a

Fundação  Cultural  Palmares  (FCP),  e  de  titulação  das  terras,  o  Instituto  de

Colonização e  Reforma Agrária  (INCRA).  No entanto,  a  dificuldade de acesso a

informação sobre os procedimentos resultou que as lideranças da ACUQCA deram

entrada no processo de titulação das terras do quilombo em 2004 junto ao INCRA,

antes de dar entrada no processo de reconhecimento e certificação de comunidade

quilombola junto à FCP (REIST, Idem, p.6). Após o INCRA arquivar o processo em

2009, os moradores já de posse de toda a documentação iniciaram o processo de

reconhecimento junto à FCP. 

Quando  a  Fundação  Cultural  Palmares  publicou  o  reconhecimento  e  a

certificação do grupo de famílias situadas nas comunidades do Morro do Camorim e

São Gonçalo  de Amarante  como remanescentes de quilombo,  sob o registro  de

Quilombo do Camorim Maciço da Pedra Branca no mês de julho de 2014 (Jornal

Abaixo  Assinado  de  Jacarepaguá,  Ago/2014,  p.3),  tanto  os  vestígios  na  floresta

quanto os da antiga casa-sede e do engenho onde os escravizados trabalharam

foram importantes para o resultado oficial (COSTA, 15/08/2016, p.2). Segundo Arruti,

as chamadas comunidades remanescentes de quilombos correspondem a uma

“Categoria  social  relativamente  recente,  representa  uma  força  social
relevante  no  meio  rural  brasileiro,  dando  nova  tradução  àquilo  que  era
conhecido como comunidades negras rurais (mais ao centro, sul e sudeste
do país) e terras de preto (mais ao norte e nordeste), que também começa a

2No ano de 2016 a diretoria da Associação Cultural do Camorim alterou o nome de registro, acrescen-
tando a palavra Quilombo antes da palavra Camorim e a letra “q” na sigla (PEÇANHA, 2016, p. 6). 
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penetrar  o  meio  urbano,  dando  nova  tradução  a  um  leque  variado  de
situações que vão desde antigas comunidades negras rurais atingidas pela
expansão dos perímetros urbanos até bairros no entorno de terreiros de
candomblé.” (ARRUTI, 2006, p.26)

Ao articular a definição da categoria comunidades quilombolas apresentada

por Arruti com os relatos dos moradores do quilombo do Camorim, vemos que é um

caso de uma comunidade negra atingida pela expansão do perímetro urbano. Ao

descrever  as características da ocupação urbana no Camorim, identificamos que

esta não se desenvolveu de forma homogênea e os diferentes grupos sociais que

moram no bairro  correspondem a diferentes  modos de urbanização e  diferentes

formas de relacionar com o lugar.  Agier destaca a importância da caracterização

moral de regiões das cidades, como bairros, sub-bairros, ruas, esquinas, becos e

vielas como método de compreender como se desenvolvem “a transformação dos

espaços urbanos em fronteiras identitárias” (Agier, 2011, p.71). Este procedimento

pode revelar como os grupos sociais constroem “as diferenças de gostos, de estilos

de vida e de comportamento” (Idem).

Neste caso, a parte da via onde predominam os condomínios de prédios, as

indústrias e comércios que ocupam vastos terrenos pode ser interpretada como uma

região urbana mais elitizada e integrada na cidade, onde moram os grupos sociais

que podem escolher morar num lugar calmo e tranquilo, típicos dos bairros que se

diferenciam pela ampla vegetação. Enquanto a outra parte da via, próxima e depois

da  capela,  com  moradias  geminadas  de  alvenaria  onde  alternam  algumas  com

acabamento externo e outras sem, pode ser entendida como a região de ocupação

urbana popular, com as características mais comuns das comunidades ou favelas

cariocas. É aí que se encontra o Quilombo do Camorim.

Percebe-se que no bairro do Camorim as diferentes maneiras de morar de

cada  região  do  bairro  correspondem  a  diferentes  identidades  construídas  pelos

indivíduos na relação com o bairro.  O conceito de região também será aplicado,

como veremos, ao caracterizar as diferentes regiões da Baixada de Jacarepaguá,

como  a  Barra  da  Tijuca,  a  região  olímpica,  e  o  Camorim,  o  bairro  verde.  Os

condomínios  recém-construídos  que  podemos  observar  e  os  seus  ocupantes,

moradores há pouco tempo no bairro  e atraídos pela ideia  de morar  num bairro

verde, calmo e tranquilo. Do outro lado, em contraste, os moradores mais antigos,

como  as  famílias  que  se  autodefinem  descendentes  dos  escravizados.  A partir
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destas diferenciações, veremos mais adiante a forma pela qual os diferentes grupos

construíram sua relação com o lugar. 

O ano de 2014 foi quando o tsunami do boom imobiliário passou sobre o

bairro  do  Camorim,  resultado  direto  do  maremoto  de  transformações  urbanas

desencadeado pelo projeto Rio 2016 (Gaffney, 2014,  p.79).  O conjunto de obras

executadas para preparar a cidade para as Olimpíadas e o tsunami causaram uma

enxurrada  de  perdas  e  varreu,  naquele  fatídico  ano,  muitos  sonhos  e  projetos.

Porém, algumas conquistas estavam prestes a serem celebradas.

Figura 5. Entrada do Condomínio Verdant na estrada do Camorim, nº1003.

Foto do autor, 27/04/2019.

2.1 As transformações urbanas para os Megaeventos esportivos e o capital
imobiliário na Barra da Tijuca e no Camorim

A Baixada de Jacarepaguá foi uma das regiões mais afetadas com as obras

de  preparação  da  cidade  para  sediar  os  chamados  Megaeventos,  inúmeras

competições esportivas e eventos internacionais realizados durante a década de

2010:  Jogos Mundiais Militares de 2011,  a Copa das Confederações de 2013,  a

Copa do Mundo de 2014, a Conferência Rio +20 e os Jogos Olímpicos e Pára-

Olímpicos de 2016. Os bairros da região sofreram os impactos da construção de

instalações e obras de infraestrutura: abertura de novas ruas, construção de pontes,
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túneis, mergulhões, a Linha 4 do Metrô, o Parque Olímpico, Hotéis e a Vila dos

Atletas (Ilha Pura) (DÓRIA, 2013b, p.10).

A construção  dos  BRTs  (Bus  Rapid  Transport),  que  pretendia  facilitar  a

mobilidade dos envolvidos na realização das grandes competições internacionais,

modificou  consideravelmente  o  tecido  urbano  de  inúmeros  bairros  vizinhos  ao

Camorim, como Curicica, Taquara, Tanque, Vargem Pequena, Vargem Grande, Barra

da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Vias importantes dos bairros, como a estrada

dos Bandeirantes, as avenidas Ayrton Senna, Embaixador Abelardo Bueno, Salvador

Allende  e  das  Américas  passaram  por  grandes  mudanças  estruturais  para  a

implantação dos BRTs TransCarioca, TransOlímpico e TransOeste. 

O corredor TransCarioca foi construído com alterações feitas sobre o projeto

original,  estendendo o traçado original,  da  Barra  da Tijuca  à  Penha,  para  até  o

aeroporto internacional Tom Jobim (Galeão) e resultou na ampliação do custo inicial

da obra de R$900 milhões para R$1,5 bilhão. Outros três BRTs foram Incluídos no

projeto Rio 2016 após a escolha do Rio de Janeiro como cidade sede dos Jogos

Olímpicos:  o  TransOeste  ligando Santa  Cruz até  a  Linha 4 do Metrô  no Jardim

Oceânico (Barra da Tijuca),  a TransOlímpica ligando Deodoro (região olímpica) à

Barra da Tijuca (região com maior concentração dos equipamentos olímpicos) e a

TransBrasil, ligando Deodoro ao aeroporto Santos Dumont (GAFFNEY, 2014, p. 92). 

Ao  analisar  a  lógica  destas  transformações  e  os  possíveis  impactos  na

cidade, alguns geógrafos destacam que desde a apresentação da candidatura da

cidade do Rio  de Janeiro  para  sediar  os  Jogos Olímpicos de 2016 a  região  do

Parque Olímpico era posicionada “como o epicentro da cidade e a Barra da Tijuca

como o centro”, ambos representados como “o miolo do mundo carioca” (GAFFNEY,

2014, p.87). 

Segundo estas análises,  o  bairro  suburbano da Barra da Tijuca,  definido

como centro olímpico da cidade, foi  apresentado no Dossiê Rio 2016 como uma

região para a qual a cidade naturalmente se expandia, com relativa conectividade

com as demais áreas da cidade e o lugar preferido pelas “famílias cariocas para

comprar seu primeiro imóvel” devido à expansão das atividades comerciais (Idem). A

propaganda  da  gestão  municipal  e  das  empresas  interessadas  na  expansão

econômica  daquele  bairro  reforçavam  a  imagem  representada  no  Dossiê  de
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candidatura  e  explorava  o  momento  olímpico  para  impulsionar  os  investimentos

naquela região (Idem). 

Figura 6. Mapa das Regiões Administrativas da Barra da Tijuca, Cidade de

Deus e Jacarepaguá. Ao centro, a “região olímpica” da Barra da Tijuca e a

avenida Embaixador Abelardo, onde a maioria dos equipamentos olímpicos

foram construídos. Fonte: IPP, 2007.

A população da Barra  da Tijuca e dos bairros que compõem sua região

administrativa  de  abrangência  (Camorim,  Vargem  Grande,  Vargem  Pequena  e

Recreio dos Bandeirantes) quase dobrou ao longo da década de 2000, passando de

174.353 no seu início para 300.823 no final do período, em 2010 (IPP, 2013). E para

o ano de 2020 a expectativa de crescimento populacional chega a quase 395.000

(idem). Local onde as famílias de classe média e média alta encontram imóveis com

preços mais baratos do que na zona sul da cidade, o crescimento urbano da Barra

da Tijuca apresenta o maior  número de construções de imóveis residenciais  por

metro quadrado e uma população que cresceu 47% entre 2000 e 2010 (GAFFNEY,

idem, p. 89-90). E o setor imobiliário foi o que mais se beneficiou deste crescimento,

favorecendo a acumulação de capital para empresas de diversos setores, desde a

construção  civil  e  “o  complexo  industrial  que  floresce  em torno  de  sistemas  de

moradias  em condomínios  fechados”  até  “shoppings,  lojas  de móveis,  locadoras

imobiliárias, lojas de veículos, escritórios comerciais” (Idem). 
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Para João Paulo Rio Tinto de Matos, então presidente da Associação de

Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro, o setor imobiliário

na  cidade  do  Rio  de  Janeiro  em  2013  estava  amadurecido  e  numa  fase  de

estabilidade  de  crescimento  com  diversificação  e  expansão.  Naquele  ano  o

segmento, de acordo com o dirigente, vivia “um excelente momento, em função da

Copa do Mundo e, principalmente, do compromisso firmado com o Comitê Olímpico

Internacional”. E os bairros da zona oeste, com destaque para os da baixada de

Jacarepaguá, eram responsáveis por este desempenho, pois durante toda a década

de 2000 foi a região de maior crescimento imobiliário na cidade (ADEMI-RJ, 2013,

p.3). 

A zona oeste, com destaque para os bairros suburbanos da Barra da Tijuca

e Deodoro, como vimos, foi apresentada como os dois centros olímpicos da cidade.

Entretanto, a Barra da Tijuca foi o ponto nevrálgico das competições, pois ali seriam

construídos  o  Parque  Olímpico  e  a  Vila  dos  Atletas.  Além  disso,  havia  outras

construções  dos  Jogos  Pan-Americanos  de  2007  que  seriam  aproveitadas  nos

Jogos Olímpicos de 2016: o Parque Aquático Maria Lenk, o Velódromo e uma Arena

Multi-uso (DÓRIA, 2013b, idem). Todos os cinco situados na avenida Embaixador

Abelardo Bueno, distando menos de 8 quilômetros da estrada do Camorim. Além

disso, a Barra da Tijuca é o único bairro da cidade que seria atravessado por três

dos quatro corredores BRTs. Portanto, nesta parte da zona oeste os investidores

poderiam contar com as mudanças previstas para os Jogos Olímpicos de 2016 para

continuar lucrando com todas as obras que em 2013 estavam em andamento e as

que iniciariam em breve.

Algumas informações mais detalhadas sobre o mercado imobiliário na zona

oeste nos anos de 2010-2013 podem ajudar a compreender melhor este cenário de

explosão de valorização imobiliária na Barra da Tijuca e no Camorim. No ranking dos

dez bairros mais expressivos em lançamentos de unidades comerciais, a Barra da

Tijuca ocupou o 1º lugar consecutivo em 2010 (1.173) e 2011 (3.566); 2012 (294) e

2013 (1.090), em 6º e 2º lugares, respectivamente. Já o Camorim (464), aparece no

ranking apenas uma vez, no ano de 2011, na 6ª colocação (ADEMI-RJ, p.39). 

Em relação aos lançamentos de unidades residenciais,  a Barra da Tijuca

ocupou o 1º lugar (3.886) em 2010, o 4º (1.746) em 2011, o 3º lugar (2.029) em 2012

e o 6º lugar (778) em 2013. Já o Camorim, aparece apenas uma vez neste ranking
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em  9º  lugar  (431)  em  2012  (Idem,  p.28).  Na  região  da  Barra  da  Tijuca  que

compreende  as  instalações  do  Parque  Olímpico,  a  Vila  dos  Atletas,  o  Parque

Aquático, o Velódromo e a Arena Multi-uso, o então chamado “epicentro da cidade

olímpica”, na avenida Embaixador Abelardo Bueno o metro quadrado era vendido

por R$14.500,00 no empreendimento comercial chamado Barra Business (DÓRIA,

2013c, p.7).

Figura 7. O mercado imobiliário “aquecido”. Avenida Embaixador Abelardo

Bueno, Barra da Tijuca. Foto do autor. 29.09.2013.

Para  valorizar  ainda  mais  os  terrenos  negociados  naquela  avenida,  as

construtoras citavam o arquiteto Lúcio Costa, idealizador e projetista da Barra da

Tijuca, afirmando que suas previsões de 40 anos atrás estariam se concretizando: a

transformação da avenida Embaixador Abelardo Bueno no futuro centro da cidade, a

construção  do  Centro  Metropolitano  do  Rio  bem  no  coração  da  Baixada  de

Jacarepaguá substituiria em breve e em importância financeira a avenida Rio Branco

(DÓRIA, 2013b, p.12). A profecia de Lúcio Costa em vias de concretização, o Centro

Metropolitano da avenida Embaixador Abelardo Bueno despontando como a nova

avenida Rio Branco, era habilmente explorado pelas construtoras ao anunciar as

vendas imobiliárias.

Na mesma proporção em que avançavam as obras, avançava também a

especulação  imobiliária  na  região.  Enquanto  os  dois  avançavam,  ações  de
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desapropriação  e  despejo  eram intensificadas  em várias  favelas  da  Baixada  de

Jacarepaguá, principalmente na região da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes

e Curicica (DÓRIA, 2013c, p.8 e 11). Entre os anos de 2010-2014 pelo menos quinze

(15) favelas na Baixada de Jacarepaguá, das quais oito (08) delas nas proximidades

da estrada do Camorim, foram alvos de ações de tentativas de remoção, algumas

parcialmente  e  outras  completamente  removidas  por  agentes  dos  órgãos  da

administração  municipal,  como a  Secretaria  Municipal  de  Habitação e  a  Guarda

Municipal. As favelas notificadas de remoção e que sofreram ações de remoção nas

proximidades  das  estradas  do  Camorim  foram:  Vila  Outeiro,  Vila  Azaléa,  Vila

Autódromo, Vila  Arroio Pavuna,  Vila União,  Vila  da Conquista,  Virgolândia e Asa

Branca.

A justificativa, na maioria dos casos, foi a da urgência de realização de obras

para a implantação de um sistema rodoviário do tipo corredor expresso exclusivo

para ônibus articulados (JAAJ, Jan e Mai/2013). Na Baixada de Jacarepaguá, os

impactos no tecido urbano sobre os bairros afetados pelas obras de implantação dos

corredores BRTs foram severos e irreversíveis, mas com um peso ainda maior sobre

as famílias de moradoras e moradores de favelas e comunidades e bairro populares

desta  região.  A proximidade  com  o  bairro  da  Barra  da  Tijuca  fez  com  que  os

moradores  do  Camorim  sentissem  sem demora  os  efeitos  de  uma  urbanização

súbita e em uma escala de ocupação do solo urbano maior do que os moradores

estavam acostumados (Cáceres Rodriguez, 2014). 

Outras  mudanças  importantes  que  impactaram  as  formas  de  ocupação

urbana no bairro estão diretamente relacionadas com as obras de preparação da

cidade para sediar as competições esportivas internacionais. Com a aprovação do

Plano de Estruturação Urbana das Vargens (PEU das Vargens)  na  Câmara dos

Vereadores da cidade do Rio de Janeiro em 2009, novos parâmetros urbanísticos

foram definidos para a região do Camorim, Vargem Grande e Vargem Pequena,

alterando  o  gabarito  e  autorizando  a  construção  de  prédios  de  até  18  (dezoito)

andares em áreas onde antes não era permitido (Idem, p.173). Com estas mudanças

na legislação urbanística, a Prefeitura da cidade poderia assumir os compromissos

de  construção  da  infraestrutura  mínima  na  região  para  realização  dos  Jogos

Olímpicos.



33

2.2 Os  impactos  da  especulação  imobiliária  no  Camorim  e  a  reação  dos
moradores

Como vimos acima, a valorização da terra urbana no bairro do Camorim nos

anos  iniciais  da  década  de  2010  foram  apresentadas  nas  linhas  acima  em

comparação com a vizinha Barra da Tijuca, a região Olímpica. No mesmo período,

alguns moradores do bairro iniciaram um processo organizativo e de mobilização do

conjunto das famílias residentes nas comunidades do Alto Camorim e São Gonçalo

de Amarante,  convocando e realizando reuniões em que participavam,  além dos

moradores, representantes de algumas instituições de Estado. Promotora de uma

destas reuniões, a Associação Cultural do Camorim, defendia a necessidade de um

espaço  público  destinado  para  atividades  de  lazer  e  de  cunho  cultural  que

atenderiam às crianças e jovens do local (Idem, p.178). 

O pleito dos moradores e dos membros da ACUQCA visava resolver alguns

problemas  locais  decorrentes  do  avanço  da  urbanização  sobre  o  bairro:  a

inexistência de espaços comunitários públicos para uso dos moradores resultava

numa situação em que as  atividades  comunitárias  de lazer  e  socialização eram

realizadas ao ar livre, onde crianças tinham que disputar espaço com os carros e

motos que circulavam pelo largo da capela (Idem, p.177). Além destas demandas,

havia outra preocupação que levava descontentamento aos moradores: a elevação

de um muro alto num terreno (do Sítio Cronus) situado “a mão esquerda da estrada

de Camorim ao lado da capela que continha as marcas da escravidão” (Idem).

Por  isso,  na  mesma  reunião  havia  representantes  do  Instituto  de

Colonização e Reforma Agrária, pois outro assunto debatido na reunião foi a respeito

dos “procedimentos para que o lugar fosse reconhecido como um quilombo, nos

termos da atual legislação brasileira destinada a garantir os direitos territoriais para

os descendentes de escravos que como tal se reconheciam” (Idem, p.177-178). Ao

acompanhar  o  processo  organizativo  e  de  mobilização  dos  moradores  de

comunidades  da  região  da  Baixada  de  Jacarepaguá  que  decidiram enfrentar  as

ações de remoção,  participei  de  algumas destas  reuniões no Alto  Camorim que

tiveram continuidade nos meses iniciais do ano de 2011. Além da discussão sobre a

possibilidade de remoção, outro assunto tratado nos encontros foi sobre andamento
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das  questões  relativas  ao  reconhecimento  como  comunidade  remanescente  de

quilombo.

Nos anos seguintes aumentavam as preocupações dos moradores das duas

comunidades  situadas  na  estrada  do  Camorim,  pois  muitos  entendiam  que  o

alinhamento cada vez maior da Prefeitura aos interesses dos grupos imobiliários

tornavam as chances de remoção cada vez maiores (SOARES, 2013, p.4). Em texto

publicado num jornal local, Maraci Soares, liderança do bairro que atuou durante

algum tempo no processo organizativo junto aos moradores do Camorim, chamava a

atenção para o fato de que, após as remoções efetuadas pela Prefeitura do Rio

sobre inúmeras comunidades da planície da Baixada de Jacarepaguá, “as ameaças”

estariam “voltadas para as comunidades de pequenos produtores rurais… situadas

dentro ou próximas ao Parque Estadual da Pedra Branca” (Idem). Entre elas, as

duas comunidades da região remanescentes de quilombola, a do Alto Camorim e a

do Alto Mucuíba, em Vargem Grande (Idem).

Enquanto as obras de construção dos BRTs (TransCarioca, TransOeste e

TransOlímpica) justificavam as ações de remoção de favelas colocadas em prática

pelos órgãos da Prefeitura na vasta planície da Baixada de Jacarepaguá, na região

do Parque Estadual da Pedra, cuja administração é de âmbito estadual e realizada

pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente), a ameaça de remoção veio na forma de

um  plano  de  manejo  elaborado  pela  administração  do  próprio  parque  (JAAJ,

Mar/2013,  p.8).  Ao  tomarem  conhecimento  do  referido  plano,  moradores  das

comunidades  situadas  no  entorno  e  dentro  dos  limites  do  parque  iniciaram  um

processo de diálogo e encontros, realizados alternadamente, por meio de reuniões

nas diferentes comunidades que poderiam ser impactadas pelo referido plano. Ao

longo do ano de 2013 diversas reuniões foram realizadas nas comunidades do Alto

Camorim, Monte da Paz (Taquara), Alto Mucuíba e Pau da Fome (Taquara) e todas

elas  contaram com a  participação  dos  moradores,  muitos  dos  quais  lavradores,

trabalhadores  urbanos,  diversos  indivíduos  e  “grupos  de  apoiadores  que  atuam

numa espécie de frente de luta contras as remoções em curso na região” (Idem). 

No  mês  de  dezembro  de  2013  a  construtora  RJZ  Cyrela  iniciou  o

desmatamento de parte do terreno do sítio Cronus, situado na estrada do Camorim,

para  a  construção  de  um  condomínio-clube  multi-familiar  de  vários  blocos  de

apartamentos (RODRIGUES CÁCERES, 2014, p.190). Este terreno é o mesmo que,
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em 2010, os moraores do Camorim questionavam em reunião por terceiros terem

erguido o muro. A divulgação do projeto prometia ser “o 1º club residence da região”,

construído em uma área de “19 mil m² de lazer e cercado pela natureza”, chamado

Grand  Verdant.  As  obras,  inicialmente  realizadas  pela  Prefeitura,  teve  como

justificativa  a  construção  da  Vila  de  Mídia  para  “hospedar  a  imprensa  nas

Olimpíadas de 2016”, e foi instalda na altura do nº1003 da estrada do Camorim, na

zona  de  amortecimento  do  Parque  estadual  da  Pedra  Branca  (PEIXOTO,  2019,

p.440). 

A área, medindo aproximadamente 8 hectares, situa-se “em terras do que foi

um engenho de 1622 e que ali funcionou até o final do século XIX, o Engenho do

Camorim”, localizado em frente a capela São Gonçalo de Amarante e a antiga sede

do antigo engenho (Idem). O impacto da construção, nas palavars da historiadora e

arqueóloga Silvia Peixoto, prejudicou 

“irreversívelmente  grande  parte  de  um  sítio  arqueológico,  esse
empreendimento  destruiu  um  espaço  ancestral,  cujo  subsolo  naquele
momento ainda não era conhecido, mas cuja história tem forte ligação com
a população local.” (PEIXOTO, Idem)

Uma  das  primeiras  pessoas  a  perceber  os  prejuízos  causados  pelo

desmatamento do terreno do sítio Cronus foi Adilson Guerreiro, diretor-presidente da

Associção Cultural do Camorim. Na ocasião, Adilson voltava do trabalho pra casa e

ao notar a derrubada de árvores centenárias no terreno ao lado da capela relatou

que foi “uma sensação muito ruim ver aquela destruição ali. Parecia que uma parte

de  mim  estava  morrendo.  Cheguei  em  casa  chorando,  entrei  em  desespero”

(COSTA,  2016,  p.2).  Esta  descrição  é  bastante  ilustrativa  da  valorização  e  da

identificação que as lideranças quilombolas do Camorim têm com os lugares do

bairro que carregam a historia dos antepassados. 

O terreno fica apenas 3 km do Parque Olímpico, numa área de fundo de vale

aos pés do maciço da Pedra Branca, entre o rio Camorim, a capela São Gonçalo de

Amarante  e  a  casa-sede  do  antigo  engenho.  Na  área  do  terreno  havia,  ainda,

alicerces  do  antigo  engenho,  a  senzala  e  uma  espécie  de  tronco  onde  os

escravizados eram torturados. Portanto, era um local de grande referência para a

construção da identidade das famílias quilombolas da região. Além disso, durante

reforma realizada na capela no ano 2000, escavações foram realizadas no entorno e

foram  encontradas  inúmeras  ossadas  que  acreditam  os  especialista  serem  dos
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escravizados do antigo engenho (Idem). Mesmo não sendo possível determinar com

certeza se no terreno em que os prédios foram construídos havia um cemitério de

escravizados, a possibilidade é relativamente grande tendo em vista os vestígios

encontrados no ano 2000 (Idem).

Como se vê, os prejuízos decorrentes da construção do condomínio sobre

um  terreno  com grande  significado  histórico  e  simbólico  para  os  moradores  do

quilombo não foram apenas materiais, mas também de ordem identitária: um lugar

ancestral,  cuja  população  local  mantem  forte  ligação  e  de  referencia  histórica

fundamental para construção da memória e da identidade quilombola. Além disso, o

terreno  abrigava  vestígios  históricos  e  arqueológicos  que  foram  decisivos  para

comprovar os vínculos identitários dos moradoes do quilombo com o lugar durante o

processo de reconhecimento junto à Fundação Cultural Palmares. Ainda abalados

com os impactos e os prejuízos da descoberta,  os moradores puderam mobilizar

esforços  para  reagir  ao  avanço  da  especulação  imobiliária  e  da  urbanização

desenfreada que assolava aquela região do bairro.

Uma das primeiras iniciativas veio, mais uma vez, por meio das lideranças

quilombolas.  Relatando o fato a jornalistas,  Adilson Guerreiro  afirma que após a

construtora comprar o terreno em 2013 e derrubar mais de mil árvores nativas e

centenárias  para  a  construção do empreendimento,  os  moradores  buscaram “os

órgãos públicos para tentar conter as construções” mas não conseguiram (RUBIM,

2015, p.3). Sem obeter respostas satisfatórias que pudessem reverter o prejuízo, o

passo  seguinte  foi  buscar  algum  tipo  de  medida  compensatória  por  parte  da

construtra responsável pelo empreendimento, para criar “em parte da área um centro

cultural” (Idem). No entanto, até o início do ano de 2017 praticamente nenhuma ação

compensatória havia sido realizada pela contrutora. O interesse das lideranças do

Quilombo do Camorim em construir o centro cultural é compreendido aqui como uma

necessidade para as famílias de moradores que se autoidefinem remanescentes

quilombolas  em  manterem  “vivas  as  tradições  africanas”  (COSTA,  idem)  e  a

preservarem sua história e sua cultura no lugar onde viveram por gerações desde os

período da escravidão. 

Este argumento se sustenta ainda mais se levarmos em conta que o referido

terreno e seus vestígios históricos e arqueológicos, conforme destacamos no início

do capítulo, foram listados como documentos materiais comprobatórios dos vínculos
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identitários e territoriais das famílias autodefinidas como descendentes quilombolas

para reivindicarem a titulação coletiva das terras junto ao INCRA no ano de 2004 e

para darem entrada no processo de reconhecimento e certificação junto a Fundação

Cultural Palmares anos depois.

Outra iniciativa das lideranças do quilombo foi dar continuidade ao processo

de mobilização  dos moradores  das comunidades  situadas  próximas ao  largo  da

capela, São Gonçalo de Amarante e Alto Camorim, para dar maior visibilidade ao

conflito  fundiário  desencadeado  pela  forte  especulação  imobiliária  que  atingia  o

bairro.  No  dia  23  de  março  de  2014  as  lideranças  quilombolas  relizaram  uma

atividade de resistência cultural para denunciar a situação, destacando que há dez

anos  “reivindicam  junto  ao  INCRA  o  reconhecimento  do  local  como  território

remanescente de quilombo” (CONSENTINO; NÓBREGA, 2014, p.6). 

A atividade organizada pelos moradores contou com apoio da Rede Carioca

de Agricultura Urbana, do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS) e

da administração da capela São Gonçalo de Amarante, que cedeu o espaço anexo à

capela para a relização da atividade (DÓRIA, 2014, p.8). A denúncia dos conflitos

fundiários envolvendo os moradores foi um dos pontos principais, destacando a luta

pelo  reconhecimento  da  comunidade  como  remanescente  de  quilombo  e  pelo

“espaço  para  desenvolvimento  de  atividades  para  o  exercício  da  memória  e  da

identidade cultural quilombola”(Idem). 

A atividade  contou  com a  presença  de  uma  ampla  rede  de  apoiadores:

moradores  de  favelas  ameaçadas  de  remoção,  como  a  Vila  Autódromo,  de

Jacarepaguá e o morro Santa Marta, de Botafogo; moradores da comunidade Alto

Mucuíba em Vargem Grande, onde há famílias que também se autodefinem como

remanescente de quilombo; estudantes e professores universitários; moradores da

Baixada Fluminense;  representantes de movimentos socias que atuam no bairro,

como o Jornal Abaixo Assinado de Jacarepaguá, o Instituto Histórico da Baixada de

Jacarepaguá e a Associação de Agricultores de Vargem Grande;  e  militantes de

outros movimentos socias, como a Organização Popular-RJ e o Fórum Popular de

Apoio Mútuo (Idem).

A noção  de  rede  definida  por  Agier  (2008,  p.79)  como  “meios  sociais

urbanos” que podem ser estudados como “sistemas solidários, ou mais ou menos

facciosos”, nos parece útil para compreender “a natureza da relação social que está
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na base” da existência das redes de apoio e solidariedade formada ao redor das

demandas das lideranças do quilombo do Camorim, pois tal rede “não ocorreria sem

uma função  ou  uso”  (Idem).  No  caso  descrito  acima,  a  rede  de  apoaidores  foi

mobilizada  pelas  lideranças  autodefnidas  quilombolas  do  Camorim  durante  o

desenvolvimento da luta pelo reconhecimento e certificação e pela conquista de um

espaço  para  o  desenvolvimento  de  suas  atividades  educativas  e  manifestações

culturais.  Essa rede de solidariedade, mobilizada de dentro para fora, teve como

função pressionar as autoridades competentes para atender o pleito dos moradores

do quilombo.

Com a proximidade da realização das competições esportivas internacionais,

a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, a cidade passou a ser o

centro das atenções de todo o mundo e com isso, uma ampla rede de jornalistas e

grupos de mídia estariam presente não só dando cobertura para as competições,

mas também conhecendo e dando visibilidade internacional para as histórias locais.

Neste  sentido,  o  acionamento  de  uma  rede  de  apoiadores  pelas  lideranças

quilombolas  a  partir  de  2014,  buscando atingir  o  máximo de pessoas,  pode ser

compreendido como uma estratégia extremamente útil para dar continuidade a luta

pela preservação da sua história, da memória e da identidade. Neste contexto de

conflitos  fundiários durante a preparação da cidade para sediar  os Megaeventos

esportivos, a mesma estratégia foi utilizada pela maioria dos moradores das favelas

da cidade ameaçadas de remoção. 

Após o reconhecimento e certificação pela Fundação Cultural Palmares do

grupo de famílias do bairro Camorim como comunidade remanescente de quilombo

e  dos  seus  vínculos   identitários  e  territoriais,  a  luta  por  um  espaço  (ou  pela

retomada deste)  para  a  construção  de  um centro  cultural  para  manter  vivas  as

tradições, a história, a memória e as práticas culturais afrodescendentes passou a

ganhar mais visibilidade na imprensa nacional e internacional. No mês de maio do

ano de 2015, por exemplo, o jornal O Globo dedicou seis páginas em uma extensa

reprotagem noticiando que “Moradores de antigas comunidades quilombolas ainda

lutam por sua preservação” (RUBIM, 2015). Um ano depois, a BBC Brasil publicou

matéria igualmente extensa com o título “‘Parecia que uma parte de mim estava

morrendo’: o quilombo que perdeu cemitério de escravos para a Rio 2016” (COSTA,

2016) dando amplo destaque para os conflitos territoriais envolvendo as lideranças
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quilombolas e a construtora. A liderança quilombola de maior destaque do Quilombo

do Camorim nesse processo, Adilson Almeida, reiterava  durante a realização dos

Jogos Olímpicos de 2016 a decisão por 

“resgatar  ao  menos  uma  parte  do  terreno  para  mantermos  lá  a  nossa
memória,  além  de  fortalecermos  os  projetos  sociais  que  existem  no
Camorim...Tenho  fé  que  vou  conseguir  este  espaço.  Vou  até  a  última
instância” (Idem, p.6). 

Exatamente  três  meses  depois  deste  posicionamento  a  situação  do

Quilombo do Camorim passou a ter uma reviravolta em relação aos conflitos em

torno da demarcação das suas terras, após as lideranças serem procuradas pela

arqueóloga Sílvia Alves Peixoto no dia da festa de celebração do dia da Consciência

Negra.  Com  proposta  de  pesquisa  de  doutorado  em  arqueologia  para  ser

desenvolvido  no  engenho  mais  antigo  da  Baixada  de  Jacarepaguá,  o  Engenho

D’àgua, Silvia Peixoto havia sido frustrada na escolha do sítio piloto onde seriam

realizadas  as  atividades  de  campo  devido  a  dificuldades  em  contatar  o  atual

proprietário  do  bem  (PEIXOTO,  2019,  p.143).  A coincidência  de  interesses  não

poderia ter sido maior para ambos os lados.  Ao chegar na área impactada pelas

obras do condomínio, a arqueóloga identificou

“uma área de atividade do engenho minimamente preservada e atestada
pela sequência estratigráfica evidente em um barranco exposto pelas obras
do empreendimento vizinho. Com isso, oportunisticamente, foi delimitada e
aberta uma ampla área de escavação...” (ALVES PEIXOTO, Idem, p. 183)

Assim, com o início das atividades de campo da pesquisa arqueológica as

lideranças do quilombo do Camorim conseguiram que o emprendimento imobiliário

não causasse mais prejuízos, impedindo que a construtora avançasse mais sobre o

terreno reivindicado para demarcação das terras reivindicas como pertencente ao

quilombo, que em seguida passou a ser reivindicado para construção de um centro

cultural.  Após concluir esta parte descritiva do capítulo, retomamos com o conceito

de região, segundo Michel Agier (2008), para analisar e compreender de forma mais

aprofundada a atuação dos individuos e grupos sociais no processo de mobilização

para a luta política no bairro do Camorim no contexto de transformações urbanas

desencadeas durante a preparação da cidade do Rio de Janeiro para sediar  os

Megaeventos esportivos da década de 2010. 

Segundo  Agier  (2008,  p.67),  a  noção  de  região  permite  diferenciar  os

espaços no conjunto do urbano, permitindo assim, num primeiro momento, “localizar
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as  identidades  ligadas  ao  espaço  urbano”  construídas  a  partir  de  observadores

externos. Ao destacar a dialética da relação entre identidade e alteridade, a noção

de  região  assume  uma  características  flutuante,  sendo  necessário  também

“resgistrar  a maneira como um lugar é definido pelos atores urbanos, quaisquer que

sejam”, pois este procedimento contribui para não tomar as identidades como algo

dado. 

Desta forma,  identificamos no capitulo  as diferentes formas de ocupação

urbana do bairro do Camorim por diferentes grupos sociais e as distintas regiões

morais  a  que  correspondem:  a  parte  ocupada  por  classes  populares,  onde  as

cacarterísticas do espaço urbano assumem os aspectos mais comuns das favelas e

comunidades cariocas e onde,  também, verifica-se a um quilombo urbano nessa

região formado pelos moradores mais antigos do bairro; e a parte do bairro em que

teve  a  ocupação  urbana  por  classes  média  e  alta  intensificada  a  partir  de  um

movimento acelerado de urbanização decorrente das obras de preparação da cidade

para sediar os Megaeventos esportivos. 

A partir  desta  analise,  identificamos a forte  influência  da  urbanziação da

‘região  olímpica’  do  bairro  da  Barra  da  Tijuca,  a  avenida  Embaixador  Abelardo

Bueno, sobre o bairro do Camorim. Após carcaterizar o movimento de expansão do

mercado  imobiliário,  mostramos  como  as  pessoas  viveram,  aprenderam  e

socializaram em meio a processos de segregação e exclusão social  provocados

pelas  transformações urbanas da década de 2010 no bairro  do Camorim.  Estas

experiências vamos considerar como “processos de fazer cidade” (AGIER, Idem,

p.39).

Quando  o  ‘tsunami’  da  especulação  imobiliária  chegou  até  a  região  das

classes  populares  do  bairro  do  Camorim,  constatamos  que  o  grupo  de  famílias

autodefinidos como descendentes dos negros e negras escravizados nas terras do

antigo  engenho  estavam  na  expectativa  da  finalização  do  processo  de

reconhecimento  e  certificação  como  remanescentes  de  comunidade  quilombola,

para  em  seguida,   retomar  o  processo  de  demarcação  das  terras.  Mostramos

também que, através de gerações no lugar, aquelas famílias construíram uma série

de vínculos identitários e territoriais com a floresta e com os vestigios materias do

antigo engenho, denominando o lugar de terreno do quilombo. Esta apropriação do

território do antigo engenho é um forte indício da capacidade das lideranças em
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estabelecer laços identitários com o lugar ao mesmo tempo em que se fortalecem os

vinculos territoriais.

O  conflito  fundiário  se  instala  na  região  popular  do  bairro  a  partir  da

aquisição do terreno por uma construtora, que derrubou as árvores do local e iniciou

as  obras  de  um condomínimo residencial  sobre  parte  das edificações do  antigo

engenho, local denominado de terreno do quilombo para as lideranças quilombolas.

A possibilidade  de ocorrer  ações de  remoção  nas  duas comunidades  do bairro,

devido a transformações na legislação urbana da região, materialziadas no  Peu das

Vargens e o Plano de Manejo do Parque, colocou os moradores da região popular

do bairro em alerta. A partir deste momento, as lideranças da Associação Cultural do

Camorim  iniciaram  um  processo  de  mobilização  dos  moradores  das  duas

comunidades e buscaram se articular com uma rede de militantes, moradores de

outras  favelas  e  de  outro  quilombo que  também faziam parte  do  movimento  de

resistencia contra as remoções na Baixada de Jacarepaguá. 

Neste processo, as lideranças quilombolas experimentaram por em prática

algumas estratégias  de  construção da  memória  e  da  identidade como forma de

potencializar a luta pela demarcação das terras do quilombo: a partir dos prejuízos

cauados pelo empreendimento imobiliário no terreno do quilombo e após a negativa

do  INCRA em  relação  a  demarcação  territorial,  as  lideranças  quilombolas  do

Camorim passaram a defender a construção de um centro cultural  como medida

compensatória  a  ser  assumida pela construtora para  manter  viva as  tradições e

memórias locais.  Após o reconhecimento e a certificação pela Fundação Cultural

Palmares,  e  com  a  proximidade  das  Olimpíadas,  as  lideranças  investem  na

visibilidade que a luta pelo terreno do quilombo pode alcançar com a presença da

imprensa internacional e nacional na cidade.

As disputas territorias entre construtora e o quilombo do Camorim ganharam

um novo panorama após o inicio das atividades de campo da pesquisa arqueológica

na parte do terreno que não foi ocupada pelas obras do empreendimento imobiliário.

A identificação  das  lideranças  com  a  pesquisa  arqueaológica  será  outro  marco

situacional  que  irá  contribuir  para  elaboração  de  estratégias  de  construção  da

memória e da identidade quilombola entre as ldieranaçs do Quilombo do Camorim

que será analisada no próximo capítulo.
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3 AS ESTRATÉGIAS DE CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA E DA IDENTIDADE NO
QUILOMBO DO CAMORIM (2016 – 2019)

Processos de construção da memória  e da  identidade desenvolvidos em

contextos urbanos, como no caso do processo de reconhecimento, certificação e

demarcação das terras da comunidade quilombola do Camorim Maciço da Pedra,

podem  ser  compreendidos  a  partir  de  uma  investigação  urbana  antropológica,

destacando-se a importância das 

"… operações de ordem epistemológica necessárias a uma antropologia da
cidade, considerada como aplicação de uma antropologia social e simbólica
dos espaços contemporâneos: primeiro, deslocar o ponto de vista da cidade
para os citadinos...; em segundo lugar, deslocar a própria problemática do
objeto para o sujeito, da questão sobre o que é a cidade... O próprio ser da
cidade surge, então, não como um dado, mas como um processus, humano
e vivo, cuja complexidade [social] é a própria matéria da observação, das
interpretações e das práticas de 'fazer cidade.'"  (AGIER, 2011, p. 38-39)

Seguindo este exemplo de abordagem, compreendemos que no bairro do

Camorim  as  lideranças  quilombolas,  juntamente  com  outros  sujeitos  e  grupos,

participaram de um momento extraordinário do processo de ‘fazer cidade’, resultado

das transformações provocadas pelas obras de preparação da cidade do Rio de

Janeiro para sediar os eventos e as competições esportivas internacionais.  Num

primeiro momento deste processo, as vivências, os aprendizados e as socializações

envolveram os conflitos fundiários entre as lideranças quilombolas e a construtora

em um contexto de especulação imobiliária e ameaça de ações de remoção sobre

duas comunidades do bairro Camorim onde residem as famílias que se autodefinem

como descendentes quilombolas.

A reação das lideranças locais,  desenvolvida a partir  da reelaboração de

estratégias de construção dos vínculos de memória e identidade com o território,

foram a exigência de contrapartidas como compesação aos prejuízos causados pela

construtora e a articulação de uma rede de apoiadores para dar visibilidade à luta da

comunidade quilombola. Outro marco de grande importancia neste intenso processo

de mudanças sociais, políticas e culturais ocorreu a partir do início das atividades de

pesquisa  de  campo  arqueológica  e  as  características  deste  processo  serão

analisados neste  capítulo.  Portanto,  entendemos que o  momento  seguinte  deste

processo de “fazer cidade” é realizado pelos moradores do Quilombo do Camorim a

partir de um conjunto de práticas sociais, políticas e culturais desenvolvidos em um
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novo  lugar:  (re)ocupando  a  área  do  sítio  arqueológico  e  dando  continuidade  as

atividades educativas e as manifestações culturais há muitos anos praticadas pelas

lideranças quilombolas no território. 

As  lideranças  quilombolas  do  Camorim  contribuíram  e  participaram  do

processo  de  desenvolvimento  da  pesquisa  sítio  arqeuológica  e  desenvolveram

aprendizagens  a  partir  dos  resultados  das  pesquisas.  A  área  da  escavação

arqueológica, considerada como um espaço de interconhecimento (AGIER, 2008,

p.70) será útil para registrar as identidades relativas àquele território frequentado (ou

não)  por  diversos  sujeitos  e  grupos  sociais,  moradores,  vizinhos,  estudantes,

professores,  pesquisadores  de  universidades  e  escolas  da  educação  básica,

militantes de movimentos sociais e apoiadores.

Na  gestão  do  terreno  das  escavações  arqueológicas  junto  com  a

pesquisadora Sílvia Peixoto, estiveram as lideranças quilombolas que fazem parte

da  diretoria  da  ACUQCA,  que  atua  formalmente  no  Camorim  desde  2003

representando as famílias que em 1998 iniciaram o processo de autodefinição como

descendentes dos negros e negras escravizados nas terras do antigo Engenho do

Camorim. Com o desenvolvimento das atividades de resgate histórico, dá-se assim a

elaboração  de  um  conjunto  de  estratégias  de  construção  da  memória  e  da

identidade quilombola, tendo como eixo central  deste processo o terreno do sitio

arqueologico do Engenho do Camorim (re)apropriado e identificado como terreno do

quilombo. 

Com o aprofundamento desta relação de identificação e (re)apropriação do

terreno  do  sítio  arqueológico,  a  partir  do  ano  de  2017,  novas  relaçãoes  com o

espaço do núcleo histórico serão desenvolvidas pelos moradores do quilombo: a

capela católica, como espaço simbólico e identitário para os moradores do quilombo,

perderá a centralidade como elemento de referência para a construção dos vínculos

de memória  e identidade no bairro  para o sítio  arqueológico,  reapropriado como

terreno do quilombo durante  a pesquisa  arqueológica,  "o  espaço de resistência"

conforme Mestre Guerreiro  faz  questão de afirmar sempre ao início  de qualquer

atividade realizada no local. Neste processo de transição de um lugar de referência

para  outro,  algumas  atividades  deixaram  de  ser  oferecidas  pelos  membros  da

ACUQCA,  como  por  exemplo  a  capoeira.  Já  outras  atividades  que  tiveram

continuidade, passaram a ser rezalizadas no terreno do quilombo. 
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Atualmente no terreno do quilombo, uma das atividades que mais tem se

destacado,  pelo  interesse  que  veem despertando  nas  escolas  que  conhecem o

trabalho, é a visita guiada, um roteiro de caminhada pelo terreno do quilombo, uma

atividade de vivência e imersão na cultura e na história do Quilombo do Camorim. 

Nas atividades de visitas guiadas realizadas pelas lideranças do quilombo,

emergem as narrativas  do grupo sobre  si  mesmo,  sua história  e  do  lugar  onde

nasceram  e  vivem,  fornecendo  os  chamados  “quadros  sociais  de  referências  e

pontos de referência” para as famílias que compõem o grupo, contribuindo para a

“coesão interna” e defesa das “fronteiras daquilo que o grupo tem em comum, em

que se  inclui  o  território”  (POLLAK,  1989,  p.9).  Nos  relatos  sobre  a  história  do

quilombo, apresentados durante as atividades, a memória das lideranças é elemento

fundamental  que  faz  a  vinculação  identitária  com  o  lugar  das  escavações

arqueológicas e com a floresta, local para onde fugiam os escravizados, sendo todo

este conjunto o terreno do quilombo.

Neste capítulo analiso como o sítio arqueológico do Engenho do Camorim,

após ser disputado palmo a palmo pelas ldieranças quilombolas com os agentes

ligados  aos  interesses  do  capital  imobiliário,  foi  reapropriado  como  terreno  do

quilombo. Faço também uma descrição da atividade de visita guiada, analisando o

quadro  social  no  qual  ela  está  inserida  e  como  diferentes  sujeitos  do  bairro

passaram a lidar com o sítio arqueológico. Demonstro, também, que os discursos de

memória e identidade no Quilombo do Camorim foram organizados em função de

preocupações  deste  mesmo  contexto  de  construção  do  espaço  urbanos  pelas

classes populares e pobres. É um processo que revela como os espaços cidade são

definidos  situacionalmete,  a  partir  de  exclusões,  segregações,  mas  também

resistências, reapropriações, aprendizado e socialização. Desta forma, abordamos

não apenas sobre o que se perde nos espaços 'da não cidade' mas também sobre o

que aí nasce (AGIER, 2011, p.39).

Estes são os quadros de referência que contribuem, em certa medida, para

a construção de uma identidade quilombola forjada numa relação de conflito entre os

moradores  do  quilombo  com agentes  do  capital  imobiliária  e  moradores  do  um

condomínio contíguo ao terreno do quilombo. Muitas vezes as favelas, e neste caso,

as comunidades quilombolas são vistas como a não-cidade, a negação da cidade,
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está na cidade mas dela não fazem parte e não tem o direito de fazer. Neste capítulo

mostraremos o contrário desta visão. 

3.1 Do sítio arqueológico do Engenho do Camorim ao Terreno do Quilombo
(2016 - 2017)

“Na  prospecção  realizada  no  terreno  localizado  entre  o  condomínio
residencial Verdant Valley e a Capela de São Gonçalo do Amarante, nos
espaços  que  margeiam o  Rio  Camorim,  a  aproximadamente  60  metros
desse, foi  evidenciado um barranco cortado pelas atividades da obra do
empreendimento. Na estratigrafia desse barranco, voltado na direção Sul,
fazendo  frente,  portanto,  para  o  condomínio  de  prédios,  foi  possível
observar, além de um sedimento escurecido, uma quantidade expressiva de
materiais  arqueológicos,  dentre  eles  cerâmicas  e  faianças  portuguesas.
Esses materiais também se encontravam na superfície do entorno, todo o
conjunto indicando que se tratava de um amplo espaço com evidências, em
subsuperfície,  do  período  em  que  o  engenho  esteve  ativo.  Tratava-se,
portanto, de um sítio arqueológico.” (PEIXOTO, 2019, p.197)

As primeiras  escavações  no  sítio  arqueológico  do  Engenho  do  Camorim

foram iniciadas no final do segundo semestre de 2016, num terreno já conhecido

pelas lideranças do quilombo pois, pelo menos desde 2004, a mesma área do sítio

Cronus era reivindicada pelos moradores junto ao INCRA como terras do quilombo

(RUBIM,  2015,  p.3).  Tendo  em  vista  a  demora  na  conclusão  do  processo  de

demarcação territorial  por  parte  do  INCRA,  vimos  no  capítulo  anterior  que,  pelo

menos  desde  2010,  as  lideranças  do  quilombo  adotaram  outra  estratégia  e

passaram a reivindicar o mesmo terreno junto à Prefeitura com o argumento para

utilizar para construção de um espaço para organização e realização de atividades

culturais e de lazer.

A área do sítio arqueológico está situada entre a Igreja  São Gonçalo de

Amarante e o Rio Camorim, num terreno contíguo ao do condomínio Verdant Valley.

Durante as escavações foi encontrada uma grande área de descarte de materiais do

século XVII, entre os quais louças, ferramentas, cerâmicas utilizadas na produção do

açúcar, cerâmicas indígenas, cachimbos utilizados pelos escravizados, entre outros

(PEIXOTO, 2018, p. 5-7). As demais estruturas que formavam o antigo “engenho

têm seus vestígios apenas no subsolo”, como “os alicerces do que provavelmente foi

a  fábrica  do  engenho”  e  dentre  os  objetos  encontrados,  o  que  mais  surgiu  em

abundância foi “a chamada forma de pão de açúcar” (Idem).

O  relato  a  seguir,  de  um ano  após  a  certificação  da  Fundação  Cultural

Palmares e o acirramento dos conflitos fundiários com a construtora Cyrela, mostra o
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quanto  era  importante  para  as  lideranças  do  quilombo  do  Camorim  um  centro

cultural, um lugar para dar continuidade às atividades educativas e manifestações

culturais. 

“Atualmente,  a  sede  da  associação  é  no  terreno  da  minha  casa.  A
comunidade é muito carente de atividades sociais e de lazer e merece esse
centro. As atividades que promovemos acontecem ao lado da capela, onde
não  há  espaço  suficiente.  Na  feijoada  de  Zumbi  dos  Palmares,  que
promovemos em novembro, ele fica lotado, com mais de 300 pessoas —
conta  Adilson  Batista  de  Almeida,  que  tem outros  projetos.  —  Estamos
capacitando  jovens  para  receber  os  turistas  nas  Olimpíadas  e  contar  a
nossa história, mas não temos onde receber os visitantes. Não podemos
impedir  as  construções;  só  queremos  que  o  poder  público  olhe  para  a
gente.” (RUBIM, 2015, p.3)

Figura 8. Sítio arqueológico do Engenho do Camorim. Notem ao fundo da

imagem e  à  esquerda  da  placa  as  construções  do  condomínio  Verdant

Valley. Foto do autor, 05/05/2019.

As descobertas arqueológicas após o início  das escavações em 2016,  o

registro do sítio arqueológico junto ao Instituto do Patrimônio e Artístico Nacional

(IPHAN) no ano seguinte e a gestão da área da escavação em conjunto com as

lideranças  quilombolas  tornaram mais  viáveis  a  concretização  da  demanda  pelo

referido  espaço  comunitário  para  realização  das  atividades  culturais.  Com estas

mudanças significativas, o trabalho de resgate histórico realizado pelas lideranças

quilombolas da Associação Cultural do Camorim ganhou novo impulso, assim como

as demais atividades educativas e culturais realizadas no local recém-reapropriado.



47

Mas  afinal,  como  se  desenvolveu  a  (re)apropriação  das  lideranças  do

quilombo sobre o terreno do sítio arqueológico? Vimos que ao dar entrada primeiro

no processo de demarcação territorial do quilombo junto ao INCRA, as lideranças da

ACUQCA reivindicaram o mesmo terreno ocupado posteriormente pela construtora,

pois  ali  estavam  os  vestígios  históricos  da  presença  dos  negros  e  negras

escravizadas nas terras do antigo engenho. Portanto, haviam ali vínculos identitários

construídos pelos moradores do quilombo com o terreno, a partir da memória dos

mais antigos que passara  de geração para  geração.  Tais  vínculos identitários já

estavam relativamente consolidados entre as principais  lideranças do presente a

ponto de não considerarem abrir mão do terreno mesmo após o início dos conflitos

fundiários com a construtora. E com a escavação arqueológica não seria diferente.

Sobre  esta  situação,  Adilson  conta  que  na  ocasião  do  registro  do  sítio

arqueológico junto ao IPHAN pela pesquisadora Sílvia Peixoto, os dois entraram em

desacordo, pois Adilson defendia o registro do sítio arqueológico com o nome de

Quilombo do Camorim, enquanto Sílvia defendia o registro como sítio arqueológico

do Engenho do Camorim. Este último acabou por prevalecer e a justificativa dada

pela pesquisadora foi a de que o registro do sítio deveria ter o nome em acordo com

o título e o tema da pesquisa por ela realizada.

Além deste pequeno embate, outras situações apontam para a criação de

um ambiente favorável ao engajamento da população local e, principalmente, dos

moradores do quilombo em quase todas as etapas da pesquisa de campo. O relato a

seguir ilustra um pouco desta situação.

“o  projeto  aqui  apresentado  teve  a  rara  oportunidade,  por  um lado,  de
socializar com a população os conhecimentos gerados pelos trabalhos de
campo, e, por outro, reverter parte dos resultados da pesquisa para a luta
da  comunidade  quilombola  local  por  reconhecimento  e  legitimidade.”
(PEIXOTO, 2019, p.440-441) 

Chamou a atenção da pesquisadora, também, o interesse da população pelo

trabalho  de  pesquisa  arqueológica.  Principalmente  da  parte  da  comunidade

quilombola do Camorim que passou, a partir de então, 

“a se engajar no resgate da própria história e a se apropriar – ainda que
inicialmente  apenas  de  maneira  simbólica  –,  de  um  espaço  para  ela
ancestral. Foi o que de fato se deu: todas as intervenções realizadas no sítio
arqueológico contaram com a colaboração decisiva, em diversos níveis, dos
membros da ACUQCA” (Idem, p.463).
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Neste processo de (re)apropriação, algumas atividades passaram a ter um

destaque  maior,  começaram  a  ser  desenvolvidas  com  regularidade  a  partir  da

influência do movimento negro e despertaram reflexões identitárias, como o Jongo

do Camorim (Idem, p.457). Gradativamente, desde 2017 o sítio arqueológico passou

a ser um espaço de interconhecimento entre as pessoas envolvidas na pesquisa e

os “diversos grupos de moradores e estudantes,  inclusive  de fora  do país,  para

palestras e visitas guiadas ao sítio e seu entorno” (Idem, p.441). Com o aumento das

visitas ao sítio arqueológico e a necessidade de facilitar a divulgação dos resultados

da  pesquisa  e  o  conhecimento  produzido,  uma  cartilha  foi  produzida  para  ser

entregue para todos os visitantes durante as atividades (Idem, p.447).

Figura 9. Roda de Jongo do Quilombo do Camorim. Oficina de jongo no

terreno do quilombo após visita guiada oferecida a jovens de um projeto

socioeducativo. Foto do autor, 21/07/2019.

Além do jongo e da visita guiada, a apropriação do sítio pelas lideranças

quilombolas  possibilitaram  o  desenvolvimento  de  propostas  de  organização  de

outras atividades, como a criação de 

“um circuito cultural e ambiental, que inclua visitação ao sítio arqueológico,
caminhada as margens do rio Camorim, plantação de mudas de árvores
nativas e visita às grutas da área que a tradição oral diz terem sido refúgio
de escravos fugidos.” (Idem, p.465-466)
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Com o fim das atividades de pesquisa de campo da arqueologia e após a

saída da equipe da pesquisadora do sítio, a comunidade quilombola

“tem  se  apropriado  do  terreno  de  diversas  maneiras.  Fazendo  a
manutenção  do  sítio  arqueológico,  recebendo  as  turmas  para  o  circuito
cultural,  realizando  suas  oficinas  de  jongo,  entre  outras  atividades,  a
ACUQCA tem  zelado  pelo  espaço  e  contribuído  para  coibir,  ainda  que
momentaneamente,  sua  invasão  e  depredação…tal  apropriação
permanece,  contudo,  informal,  e  sujeita  a  desmandos do  poder  público.
Dessa maneira, temos somado forças à luta da ACUQCA, em reuniões com
órgãos como o INCRA, o INEA, o ITERJ e a Prefeitura, para que o terreno
seja oficialmente cedido para usufruto da comunidade quilombola” (Idem,
p.466)

Figura 10. Visita guiada ao sítio arqueológico do Engenho do Camorim. A

frente do portão estão a arqueóloga Sílvia Peixoto e Adilson Guerreiro. Foto

do autor, 17/01/2017.

Outra forma relevante de (re)apropriação do sítio arqueológico como terreno

do quilombo pelas lideranças da ACUQCA foi, conforme destacado acima, “o zelo

pelo espaço”. A partir do ano de 2017 inúmeras atividades de mutirão de limpeza do

terreno, envolvendo o manejo e abertura de trilha para a criação do circuito cultural

começaram a ser organizadas pelas lideranças e membros da diretoria da ACUQCA.

As atividades de mutirão, por exemplo, foram bastante reveladoras deste momento

de  criação  simbólica  de  vínculos  identitários  territoriais  durante  o  processo  de

reapropriação do terreno do quilombo. Estas atividades envolveram a mobilização de

uma rede de apoiadores do quilombo para realizar, além da manutenção do terreno,
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uma série de intervenções artísticas com temas da cultura afrobrasileira e da história

local no muro do terreno.

Figura 11. Mutirão no terreno do quilombo. Foto do autor, 12/03/2017.

Mostramos acima que o processo de apropriação do sítio arqueológico pelas

lideranças da ACUQCA envolveu a ocupação do lugar com uma série de atividades

que já eram realizadas pelos moradores e outras passaram a ser desenvolvidas em

função da existência do próprio sítio,  isto é,  possibilitados pela existência de um

espaço especifico que permitiu o livre desenvolvimento das atividades educativas e

das expressões culturais  e  identitárias.  Este  processo,  conforme destacamos no

início  do  capítulo,  é  uma  forma  pela  qual  os  próprios  moradores  constroem os

espaços urbanos nos quais mantém e desenvolvem vínculos identitários.

Deste modo, o lugar em que a tradição oral  dos moradores do Camorim

consolidou  como  o  espaço  do  quilombo,  após  ter  a  maior  parte  ocupada  pela

construtora e ser objeto de trabalho de pesquisa arqueológica, é reapropriado pelas

lideranças da ACUQCA e volta a ser o terreno do quilombo. Ou, talvez, nuca deixou

de ser. Estas foram etapas do processo pelo qual a construção dos espaços urbanos

bairro  no  Camorim  ocorreram  situacionalmente  a  partir  da  ação  das  lideranças

quilombolas juntamente com outros sujeitos e grupos sociais.
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3.2 Atividades educativas e o resgate histórico: estratégias de construção da
memória e da identidade no quilombo do Camorim (2017 - 2019)

A atividade de visita guiada no terreno do quilombo do Camorim é realizada

no Núcleo Histórico do Engenho do Camorim, composto pelo recém-descoberto Sítio

Arqueológico do Engenho do Camorim, registrado no ano de 2017 junto ao Instituto

do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN); pela Capela de São Gonçalo de

Amarante,  construída  em 1625  e  tombada  pelo  Instituto  Estadual  do  Patrimônio

Artístico e Cultural (INEPAC) em 1965; pela casa-sede do Engenho do Camorim, já

descaracterizada, construída em 1622. Esta última é o único local deste conjunto de

vestígios da cultura material da sociedade escravista-colonial ao qual não se tem

acesso e também não foi registrado ou tombado por nenhum órgão governamental. 

O público-alvo da atividade é variado e formado, principalmente, por grupos

escolares da rede pública (municipal,  estadual  e federal)  e privada da educação

básica, englobando estudantes das turmas do Ensino Fundamental Anos Finais e

Ensino Médio. Além destes, também é freqüente a presença de grupos universitários

estrangeiros e nacionais, da rede particular, assim como sindicatos, apoiadores e

militantes  de  diversos  movimentos  sociais,  como  o  movimento  negro,  de

preservação do meio ambiente, de luta por moradia e defesa da educação pública e

de qualidade. A faixa etária dos participantes das atividades vão desde crianças de 9

anos de idade até idosos maiores de 65 anos. 

A história do quilombo do Camorim é contada num circuito a pé, fazendo

uma caminhada leve durante aproximadamente três horas, percorrendo o terreno do

quilombo,  em que os acontecimentos históricos são observados nas marcas que

ficaram na paisagem do terreno do antigo engenho do Camorim. Mestre Adilson

Guerreiro é o diretor da ACUQCA reponsável pela atividade e um dos objetivos da

associação é divulgar o patrimônio cultural no bairro e preservar o meio ambiente

desenvolvendo  atividades  educacionais  junto  à  comunidade,  promovendo  o

desenvolvimento econômico-social  ambientalmente sustentável  da região, através

da ecologia e da cidadania (PEIXOTO, 2018, p.8).

Como  vimos  na  introdução,  um  representante  da  organização  não-

governamental  Instituto  Moleque  Mateiro,  ONG  que  fornece  a  logistica  para  as

atividades  com  grupos  escolares,  é  responsável  pelo  acompanhamento  das
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atividades educativas  no quilombo e pela gestão do projeto educativo cuja verba de

financiamento  teve  origem  em  edital  disponibilizado  pelo  Instituto  Estadual  do

Ambiente (INEA). Este mesmo responsável também elabora relatórios de prestação

de contas junto ao Inea epara o agendamento da atividade é preciso combinar com

as lideranças da ACUQCA e em seguida com o representante da ONG. As vezes,

em uma das atividades participavam mais de uma pessoa contratada pela ONG,

sendo estes os monitores da atividade que auxiliavam na organização do lache e

distribuição de brindes para os estudantes. 

Funcionários  do  Inea  e  convidados  também  participam  da  atividade

juntamento  com  os  grupos  escolares.  O  mesmo  guiamento  realizado  para  os

estudantes  de  escolas  públicas  da  educação  básica  também  é  realizado  nas

atividades de mutirão para apresentar aos visitantes o terreno do quilombo e a sua

história.  Nas atividade de visita guiada Adilson Guerreiro  apresenta a história do

quilombo e da sua trajetória, ambas entrecruzam-se e a primeira não existiria sem a

segunda. A ação social de Guerreiro no território é  um dos pontos de partida para o

movimento de reconhecimento da comunidade quilombola do Camorim. Guerreiro

conta  da  energia  que  sente  no  terreno  do  quilombo,   que  "até  impressionou  o

Presidente da Fundação Cultural Palmares, que botou os pés descalços no chão e

tomou banho de rio nas águas do rio Camorim". Assim, Guerreiro enfatiza a missão

delegada pelos ancestrais para continuar a luta quilombola do passado no presente.

Com um sorriso no rosto e demonstrando orgulho, lembra que tudo começou

a partir do chamado ancestral, “isso aqui veio como missão, tudo começou quando

tive  um  sonho  com  meus  ancestrais  africanos  em  terras  de  África”.  Enquanto

Guerreiro  meditava na beira  do  rio  Camorim,  fez  perguntas  sobre  suas origens,

"quem eu sou, de onde eu vim e pra onde vou?" Após a pergunta, sua alma viajou

até  "um  lugar  de  campos  verdes  e  de  pessoas  negras  sorrindo,  em

confraternização". No dia seguinte ao sonho, conta que parou “um garoto na rua, em

frente à capelinha e disse que no dia seguinte iria começar a dar aulas gratuitas de

capoeira pra garotada da comunidade”. Para sua surpresa, no dia combinado havia

mais  de  30  crianças  presentes.  Ao  fazer  a  viagem  espiritual  de  volta  a  África,

entendeu a resposta às perguntas e decidiu iniciar em 1998 toda a trajetória de

atuação na luta pelo desenvolvimento de atividades culturais e de reconhcecimento
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da cultura afrobrasileira e assim deu o primeiro passo organizando aulas gratuitas de

capoeira. 

Guerreiro se refere ao quilombo do camorim como um espaço de resistência

e sempre aberto a colaboração dos interessados pelos trabalhos realizados pela

ACUCQA. O percurso começa na área de uma clareira logo após passar pelo portão

de entrada do terreno após apresentação dos presentes e dos organizadores da

atividade. Cada parte do circuito foi batizado de um nome e a parte inicial é chamda

Entrada da Paz e Esperança, e correponde a área do portão onde quem chega é

recepcionado. Em seguida o grupo parte em direção a trilha, chamada Caminho da

Sra.  Jabuticabeira,  um  trecho  onde  fala  sobre  educação  ambiental  a  partir  do

exemplo de uma jabuticabeira centenáriaque que fica no meio da trilha.

Figura 12. Visita guiada com estudantes da rede estadual. Na foto acima,

Mestre  Gurreiro  fala  sobre  educação  ambiental  na  trilha  da  Sra.

Jabuticabeira. Foto do autor, 19/10/2019.

Continuando o circuito, a próxima parada é perto do rio Camorim, em um

dos espaços onde são realizadas as atividades da horta orgânica, próximo a uma

mesa de concreto e uma construção de alvenaria no formato de chalé. Por dentro da

pequena construção, um vestiário, uma sauna e banheiro desativados. Ao lado da

mesa, um campo de futebol que não se vê mais se esconde, coberto por terra e

vegetação. Este conjunto forma uma antiga área de lazer utilizada pelos moradores

mais antigos da localidade. Os parentes de Guerreiro, pai e tios, foram responsáveis
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pela construção desta área de lazer há mais de 50 anos. Nessa parte, Guerreiro

comenta das fugas dos escravizados do antigo engenho e mostra a direção para

onde iam após as fugas. 

"O quilombo do camorim é o mais antigo da época colonial. Tivemos aqui os
primeiros escravizados fujões. Temos a primeira gruta registrada de refúgio
deles.  A gente busca fazer  esse resgate dessa história  pelo  trabalho do
quilombo. Quando trabalho pro resgate da nossa história  e da memória,
nada é por acaso. Esse trabalho veio como missão." (ALMEIDA, 2019)

Figura 12.  Caminho da Ancestralidade. Visita guiada com estudantes da

rede estadual. Na foto acima, Adilson Guerreiro mostra vestígios materiais

da escavação arqueológica. Foto do autor, 19/10/2019.

Do  rio  Camorim,  o  circuito  continua  até  chegar  na  parte  da  escavação

arqueológica, onde foi encontrada a materialidade do antigo engenho: esta parte é

chamada  de  Caminho  da  Ancestralidade,  onde  é  apresentado  o  trabalho  da

arqueologia,  os  vestigios  materiais  da  produção  açucareia  do  período  colonial

encontrados durante as escavações e o funcionamento do engenho, que poderia ser

de três tipo de tração:

“…manual ou de tração animal. E aqui o que funcionou foi a parte hídrica,
foi [movido] com a água do rio Camorim […] Então, a parte da fábrica da
cerâmica, ela tá aqui do lado. E essa cerâmica, na verdade ela é toda, né,
fabricada aqui  e  ela  foi  enterrada em vários lugares.  Aqui  foi  a área de
escavação, mas toda essa área a gente fez tradagens. E a escavação foi
feita também na parte em que a gente descobriu… quando a gente estava
estudando e fazendo a escavação do outro lado, é eu falei ‘Sílvia, a gente
tem ali uma base de muitos anos, mas a gente poderia fazer a escavação
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para  entender,  mas  talvez  pode  ter  sido  a  senzala.  A gente  estava  na
eminencia de achar a senzala. Se a gente acha a senzala a gente ia ter um
material, nossa, muito mais rico do que isso aqui. De repente poderia achar
até  ouro  enterrado  ali.  Então,  o  que  acontece… foi  feito  [a  escavação]
achamos o  alicerce  ali,  feito  de  pedra,  todo  feito  de  pedra  e  tiramos  o
material e levamos pra ser estudado e foi comprovado que era a fábrica de
cerâmica. Até porque estava perto do rio, perto da casa-grande...” (Idem)

Após a visita à parte da escavação arqueológica, o último trecho do circuito

a ser percorrido é chamado Caminho da Reconstrução, situado em frente o muro

que divide o terreno do quilombo e o terreno onde foi construído o condominio. O

nome faz referencia à memória de um dos momentos mais conflituosos da trajetória

do  quilombo  e  do  prórpia  Mestre  Guerreiro,  quando  as  obras  desmataram  e

degradaram o terreno do Sítio Cronus com o entulho da obra do condominio. E como

um  ato  de  resistência,  o  nome  faz  referencia  também  as  iniciativas  de

reflorestamento  que  as  lideranças  do  quilombo  passaram  a  colocar  em  prática

quando  iniciaram  os  movimentos  de  apropriação  do  terreno  da  escavação

arqueológica  como  terreno  do  quilombo.  Mestre  Guerreiro  resume  como  foi  a

primeira atividade de abertura do terreno do quilombo e da escavação arqueológica

para visitação do público, que contou com uma

"palestra sobre a história local e a importância do quilombo, o trabalho de
arqueologia da Silvia Peixoto, de doutorado dela em um sítio arqueológico
hoje registrado ao IPHAN. Após a palestra da Sílvia nós fizemos um circuito
guiado até onde era situado o antigo engenho do Camorim, onde levamos a
população pra conhecer um pouco, não só a história, mas sim as ruínas
onde  estava  centralizado  o  engenho.  E  após  isso  fizemos  um  mini
reflorestamento do próprio terreno. O reflorestamento tem um simbolismo da
questão do nosso território, uma área que degradada ambientalmente pela
construtora  e  hoje  estamos  plantando  mudas  de  pau-brasil.  Após  esse
reflorestamento nós fechamos com a roda de jongo, a roda de jongo do
quilombo do camorim." (Quilombo do Camorim – um história de resistência.
Vídeo-reportagem, 2017) 

Na  passagem  acima  fica  evidente  como  o  percurso  da  visita  guiada,

atividade educativa do quilombo, é uma forma de se apropriar do sítio arqueológico e

como as memórias dos conflitos fundiários com a construtora são reapropriadas e

reinterpretadas pelas lideranças quilombolas para dar novos significados as práticas

do presente.  O Caminho da Reconstrução como a área do reflorestamento e de

recuperação de uma área degradada, desvalorizada pela construtora, que vê apenas

valor comercial nas terras do Camorim, vê a terra como um meio de produzir valor a

a partir da construção de prédios para multiplicar o valor investido na compra do

terreno.  Mas  para  as  lideranças  quilombolas  o  terreno  tem valor  simbólico,  é  o
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território ancestral, passado das gerações anteriores como missão para a geração

mais nova.

Figura 13. Grupo da rede estadual de ensino em visita guiada. Estudantes,

professores e lideranças da ACUQCA no Caminho da Reconstrução. Acervo

do autor, 19/10/2019.

Depois desta parte, o grupo que realizaou todo o percurso do circuito da

visita guiada se dirige para o local de inicio da atividade, para a entrada da Paz e da

Esperanç,  e  participam  da  apresentação  do  Jongo  do  Camorim,  uma  das

manifestações culturais e identitárias da cultura quilombola no Camrim. A atividade é

predominantemente  feminina,  dirigida  pelas  diretoras  Thaís  Oliveira  e  Rosilane

Almeida,  vice-presidente  da  Acuqca,  Adriana  Lopes  e  Thalita  Lopes.  O  jongo  é

apresentado como uma manifestação cultural que simboliza a resistencia dos povos

africanos escravizados da região sudeste,  pois  segundo as diretoras,  quando os

escravos fujões chegavam ao quilombo o jongo era tocado.

De acordo com Thaís, havia também o jongo tocado dentro das senzalas

como  forma  de  se  comunicar  a  respeito  de  uma  ação  de  resistência,  fuga,

esconderijo ou alertar sobre alguma presença hostil aos escrvizados. Esta atividade,

geralmente é realizada ao final da oficina de visita guiada, no formato de oficina, na

qual os participantes são convidados a arriscar alguns passos da dança junto com

as diretoras  responsáveis  pela  atividade.  Os pontos  tocados e cantados são de
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algumas comunidades jongueiras do sudeste, outros são composições próprias dos

diretores e diretoras da ACUQCA. Muitas letras destacam a resistência a escravidão

dos povos africanos.

Ao encerramento da atividade, Adilson pede para que todos os presentes

façam uma roda e deem os braços de forma entrelaçada, como se fossem elos

formando  uma corrente  humana.  Após este  movimento,  Adilson pede  que todos

alcancem as próprias  mãos  e  tentem fechar  uma mão na  outra  em formato  de

gancho, com os braços ainda entrelaçados sem desfazer a corrente. Em seguida,

orienta para abrir a roda o máximo possível, ainda segurando as mãos e de braços

entrelaçados,  tentando  romper  a  corrente  formada  a  partir  dos  movimentos

orientados. Mesmo forçando, os elos da corrente não se rompem, nenhuma mão ou

braço desfez a corrente. 

Com esta demonstração, Adilson explica a importancia da união entre as

pessoas para fazer resisitência frente aos conflitos e às dificuldades que surgem.

Fala da sankofa, mostrando o símbolo adinkra tatuado no braço direito e explica: “é

um pássaro com a cabeça voltada para trás, segurando um ovo pelo bico. Olhando

pra história, o passado.” O pássaro, mirando o passado pergunta “quem eu sou, da

onde vim e pra onde eu quero ir” pois, segundo Guerreiro, o ovo simboliza o futuro,

aquilo  que  se  quer  deixar  para  as  futuras  gerações.  Saber  quem se é  significa

também, para  ele,  construir  sua própria  identidade,  sua cultura,  aprender  coisas

boas para um futuro promissor. A catraca, que envolve o símbolo adinkra, significa

força e resistência. “Esse é o espaço do quilombo. Um espaço de luta, muita luta e

resistência. E esse espaço aqui é nosso. Não é do Adilson, não é da ACUQCA. É de

todos nós”. Com este ritual a visita é encerrada.

Uma  das  estratégias  de  construção  da  memória  mais  significativas

colocadas em prática pelos moradores remanescentes de quilombo do bairro  do

Camorim foi a (re)apropriação do espaço/ território onde está situado o conjunto de

vestígios históricos patrimoniais e arqueológicos do antigo engenho. Isto mostra que

a  mudança  nas  formas  de  apropriação  do  espaço  produziu  duas  mudanças

significativas: nas relações sociais dos moradores do quilombo entre si e com os

demais  moradores  do  entorno  e  na  forma  de  se  apropriar  do  passado,  o  que

corresponde em novas estratégias de construção da memória. 
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O argumento que sustento é o aprofundamento dos vínculos identitários dos

moradores  da  ACUQCA com  a  herança  cultural  e  a  memória  afrobrasileira  e

quilombola a partir  de uma série de mudanças desenvolvidas a partir  do ano de

2014. Este argumento fica mais fundamentado se levarmos em conta duas situações

extremamente significativas ocorridas exatamente no ano de 2014: a finalização do

processo  de certificação  das famílias  das  comunidades  do Alto  Camorim e  São

Gonçalo  de  Amarante  como  remanescente  de  quilombo;  a  intensificação  dos

conflitos  fundiários  entre  os  moradores  do  quilombo  e  uma  empresa  do  ramo

imobiliário  e  da  construção  civil,  a  RJZ Cyrela,  que,  segundo os  moradores,  se

apropriou de um imenso terreno pertencente à União, o qual era utilizado há muitas

décadas pelos moradores das duas comunidades como área de lazer. 

Além  do  impacto  ambiental  produzido  a  partir  deste  avanço  do  capital

imobiliário sobre uma imensa área de vegetação nativa da Mata Atlântica, provocada

pelo corte  de árvores centenárias,  é  grande a possibilidade de ter  ocorrido uma

perda  irreparável  de  vestígios  arqueológicos  e,  portanto,  do  ponto  de  vista  da

reconstrução histórica do passado da região. Isto porque a forma como está disposta

os elementos ainda remanescentes do conjunto arquitetônico da sociedade colonial

datada  da  primeira  metade  do  século  XVII  indica  que  a  área  apropriada  pela

construtora  deveria  ter  abrigado  outras  estruturas  pertencentes  ao  Engenho  do

Camorim, como a senzala e outras unidades de beneficiamento de matéria-prima.

Portanto,  os  acontecimentos  descritos  acima  contribuíram  para  a

reelaboração de estratégias de construção da memória e da identidade entre os

moradores do quilombo do Camorim. Considerando que a construção da memória é

um produto social,  ou seja,  das experiências humanas vividas em sociedade,  os

marcos conflituosos vivenciados pelos moradores do quilombo do Camorim descritos

acima se relacionam com o que Pollak chamou de “memórias subterrâneas” (1989,

p.4).  Alguns  pontos  de  partida  estabelecidos  por  Pollak  se  baseiam  nas

contribuições da história oral  e  apontam para uma abordagem dos “processos e

atores que intervém no trabalho de constituição e formalização das memórias”, em

que se privilegia nas analises os grupos minoritários, excluídos e marginalizados que

se opõem à memória nacional e oficial (Idem).

O objetivo desta postura metodológica seria, segundo o autor, reabilitar os

grupos periféricos e marginais como protagonistas do processo de construção de
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uma  memória  que  ao  mesmo  tempo  acentua  e  resiste  ao  “caráter  destruidor,

uniformizador  e  opressor  da  memória  coletiva  nacional”  (Pollak,  1989,  Idem).

Acredito que este é o caso dos moradores do quilombo Camorim e das estratégias

de construção da memória e identidade desenvolvidas por eles. Enquanto um grupo

social politicamente minoritário e marginalizado, vivenciaram a experiência de uma

relação de conflito com os agentes sociais que representam o capital imobiliário que

atua  no  bairro  produzindo  transformações  no  tecido  urbano  e  social  a  partir  da

atuação  das  empresas  da  construção  civil.  De  maneira  geral,  na  Baixada  de

Jacarepaguá o capital imobiliário conta com variadas estratégias de reprodução e

autoexpansão,  mobilizando  um vasto  conjunto  de  atores  e  recursos,  públicos  e

privados,  com  o  objetivo  de  realizar  seus  lucros.  O  contexto  dos  Megaeventos

esportivos intensificou este processo sobremaneira.

Neste  conflito,  que  não  é  restrito  à  formas  de  apropriação  do  território,

ocorrem a produção de narrativas dos sujeitos e grupos sobre si mesmo a partir de

ambos as partes. Assim como os moradores do quilombo, os agentes do capital

imobiliário possuem representantes que  elaboram sofisticadas narrativas sobre si, a

região,  os  sujeitos  e  grupos  sociais  que  nela  habitam.  Enquanto  o  conflito  está

latente,  as  “memórias  subterrâneas  prosseguem  seu  trabalho  de  subversão  no

silêncio  e  de  maneira  quase  imperceptível  afloram  em  momentos  de  crise  e

sobressaltos bruscos” (Idem).  

O  deflagrar  do  conflito  apresenta  a  emergência  de  traumatismos  e

reivindicações  encadeados  às  narrativas  sobre  a  memória  local  produzida  pelas

lideranças  do  quilombo  do  Camorim  quando  estas  vêm  à  público.  E  assim,

pretendem consolidar uma determinada memória sobre o grupo, o território e suas

experiências. O sentido dado à memória construída por indivíduos que se organizam

em  grupos  de  moradores  que  se  auto-reconhecem  como  remanescentes  de

quilombo ganha um sentido diferenciado num local em que predominam elementos

da  cultura  material  que  remonta  ao  passado  da  sociedade  colonial  escravista

portuguesa na zona oeste. Agier (2011), considera que a definição do pesquisador

sobre um território não deve ser determinada de antemão e que o importante na

pesquisa é ver como um determinado grupo de atores, em meio a um conflito mais

amplo, elaboram essas identidades territoriais.
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A  apropriação  dos  moradores  do  quilombo  do  terreno  da  escavação

arqueológica para o desenvolvimento de atividades educativas é um exemplo de

construção do espaço urbano pelas classes populares e pobres que no contexto

remocionista  e  de  atuação  do  movimento  de  moradia,  um  grupo  de  pessoas,

atuando em rede, lançou mão da propria história de vida familiar  para inciar um

porcesso de autoidentificação como afrodescendente remascente de qulombo como

estratégia de luta pela moradia. É um processo que ocorre e revela como e de que

forma a cidade é constrúida, a partir de exclusções, segregações, mas resistências,

aprendizados, socializações, ou seja, olhar não apena sobre o que se perde nos

espaços 'da não cidade' mas também sobre o que aí nasce (AGIER, 2011, p.39).

Mostramos que as estratégias de construção da memória e da identidade no

Quilombo do Camorim tiveram como contexto os conflitos com grupos empresariais

do ramo imobiliário e neste processo é publicada a certificação de reconhecimento

da comunidade como remanescente de quilombo pela Fundação Cultural Palmares.

O  marco  conflituoso  nesse  primeiro  momento  é  o  avanço  da  urbanização,  pela

construção de um condominio residencial de classe média e média alta num território

reivindicado há  mais  de  dez  pelas  lideranças do  Quilombo do Camorim que se

organizam e buscam defender seus interesses através de uma ONG, a Associação

Cultural  Quilombo  do  Camorim.  As  atividades  desenvolvidoas  no  bairro  pela

ACUQCA, em especial as atividades educaivas e as manifestações culturais, são

impactadas neste processo de mudanças que afeta em maior ou menor medida boa

parte da população do bairro. 

Na descrição das atividades educativas,  deslocamos a analise da escala

macrossocial para a escala microssocial, a das práticas microbianas, olhando sobre

os ombros dos citadinos com o objetivo de identificar o momento em que a cidade é

construída nos mais diferentes lugares, a partir  das mais diferentes circustancias

sociais (AGIER, 2011, p.37).  Essa antropologia urbana das margens nos levou a

compreender  que  as  atividades  educativas  e  as  manifestações  culturais  da

comunidade  quilombola  do  Camorim  foram  situações  em  que  se  manifestaram

algumas estratégias de construção da memória e da identidade quilombola. 

Entre elas, destacamos o quanto a apropriação material e simbólica do sitio

arqueologico  como  terreno  do  quilombo  foi  de  considerável  importância  para  a

continuidade das atividades educativas e das manifestações culturais, sendo esta a
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forma pela qual o terreno passou a ser ocupado e administrado pela ACUQCA a

partir do mês de setembro de 2017. Assim ocorreu a apropriação material e fisica do

sítio  arqueológico como terreno do quilombo, no processo que Agier  chamou de

fazer a cidade pelas classes populares e marginalizadas, processo que revela que

os territórios urbanos são definidos situacionalmente e não apriori.

Como sugere Agier,  ao  analisar  as apropriações simbólicas dos espaços

urbanos, destacamos outros elementos que emergiram nas narrativas das lideranças

quilombolas sobre sua trajetória  no  lugar:  primeiro,  uma que ocorre no meio  da

tradição e da história familiar, a lembrança das relações sociais estabelecidas no

lugar pelos parentes mais antigos, muitos falecidos e outros não, como o pai do

Adilson ainda vivo. Portanto, lembrar do terreno da escavação como espaços de

lazer dos moradores e parentes mais antigos foi uma forma de afirmar pertencimento

e duração temporal no lugar, anterior ao condomínio e à escavação arqueológica. Da

mesmo  forma  funciona  a  memória  na  construção  da  identidade  quilombola,  ao

lembrar  a  desecendência  dos  escravizados  fujões  das  terras  do  engenho  que

subiram mata a dentro pela floresta da Pedra Branca até o local  conhecido por

Pedra do Quilombo e a gruta que servia de base e parada até chegar até a pedra. 

Essas memórias surgem para legitimar o terreno da escavação arqueológica

como terreno do quilombo, afirmando autoctonia. A missão dada pelos ancestrais lá

em 1998, de continuar a luta quilombola do passado no presente, se confirma e se

atualiza  com  os  enfrentamentos  realizados  contra  os  agentes  da  especulação

imobiliária e a descoberta da arqueologia que contribui para garantir a conquista do

terriotório quilombola de volta. Portanto, ao trazer estas memóriais para o presente,

nas  circusntâncias  descritas,  funcionam  como  estratégias  de  construção  da

identidade quilombola. As estratégias de construção da memória e da identidade

pelas lideranças do quilombo do Camorim, constituem ferramentas utilizadas para

legitimar  a  apropriação  do  terreno  da  escavação  arqueológicia  em  terreno

quilombola.  Daí  a  escolha  do  outro  autor,  Michael  Pollak,  que  compreende  a

importância  de  analisar  o  processo  de  construção  da  memória  entre  os  grupos

marginalizados,  destacando  como elas  estão  situadas em contextos  de  conflitos

sociais.
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4 ATIVIDADES EDUCATIVAS E EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NO QUILOMBO
DO CAMORIM 

Vimos anteriormente que as visitas guiadas no terreno do quilombo foram

uma  das  diferentes  atividades  educativas  que  ganharam  centralidade  para  o

desenvolvimento de estratégias de construção da memória e da identidade após os

conflitos fundiários e a descoberta do sítio arqueológico do engenho do Camorim.  e

emergiram a partir das narrativas sobre si mesmo, o lugar e as experiencia no lugar

apresentadas nas atividades educativas e manifestações culturais pelas lideranças

do quilombo. Partimos da perspectiva de que o terreno do sítio  arqueológico do

Engenho do Camorim, ao ser reapropriado pelas ldieranças da ACQCA como terreno

do quilombo se tornou um espaço de produção e socialização de conhecimentos

sobre história local, arqueologia da sociedade escravista colonial e história e cultura

africana e afrobrasileira. 

Ao organizar atividades educativas e manifestações culturais no terreno do

quilombo as lideranças da ACUQCA colocam em prática algumas estratégias de

ensino  sugeridas  pelas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  das

Relações  Étnico-Raciais  e  para  o  Ensino  de  História  e  Cultura  Afro-brasileira  e

Africana, entre elas destacamos os conteúdos relacionados: a história dos quilombos

e  as  iniciativas  de  organizações  negras  do  presente;  o  papel  dos  guardiãos  da

memória histórica;  pois abordam a história, a cultura e construção da memória e da

identidade de organizações negras, no passado e no presente,  que contribuíram

para o desenvolvimento local, abordando o tema a partir de uma perspectiva positiva

e não apenas denuncista, (BRASIL, 2004, p.20-22).

Conforme destacamos ao longo do trabalho, compreendemos que as ações

educativas  desenvolvidas  pela  ACUQCA promovem  a  circulação  de  diferentes

saberes,  pois  correspondem a situações  de  ensino  e  aprendizagem (OLIVEIRA,

2014,  p.83).  Enquanto ações educativas (Brandão,  2008,  p.14),  as atividades da

ACUQCA atuam no mesmo sentido. Considerando as analises de Oliveira (2014),

entendemos  que  o  ensino  de  história  e  cultura  africana  e  afrobrasileira

correspondem  a  novos  saberes  epistemológicos,  diferentes  dos  saberes

hegemônicos de matriz ocidental europeia.  Isto é o que o documento das Diretrizes

chamou de educação das relações ético-raciais, isto é pedagogias com ênfase no
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combate ao racismo e a discriminações conforme estelecem os marcos legais a

respeito do assunto (BRASIL, 2004, p.15).

Portanto, torna-se útil analisar a experiência da atividade de visita guiada do

quilombo do Camorim como uma proposta de educação antirracista e, portanto, uma

contribuição para o debate em torno da aplicação da Lei 10.639/03 que estabeleceu

a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afrobrasileira  e africana para a

educação básica.

Neste  capítulo  apresento  o  que  entendo  por  educação  antirracista

destacando os marcos legais desta política de ação afirmativa na área de educação.

Em seguida, utilizo bibliografia selecionada sobre o tema para argumentar  sobre

algumas hipóteses a respeito das atividades educativas do quilombo do Camorim.

Ao final, avalio de que forma os saberes elaborados e que circulam nas atividades

educativas do quilombo do Camorim são expressões de pedagogia de combate ao

racismo  e  às  discriminações  étnico-raciais  e  o  quanto  podem  contribuir  para  o

debate teórico sobre aplicação de propostas de educação antirracista, a aplicação

da Lei 10.639/03 e as orientações presentes nas Diretrizes.

4.1 A LEI 10.639/03 E A EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA

A Lei federal nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003 institui a obrigatoriedade do

ensino  de  História  e  Cultura  Afro-Brasileiras  nos  estabelecimentos  de  ensino

fundamental  e  médio,  oficiais  e  particulares,  passando  a  incluir  a  temática  das

relações étnico-raciais no currículo oficial da rede de ensino do país (BRASIL, 2004,

p.35). No mês de março do ano seguinte foram aprovados, pelo Pleno do Conselho

Nacional  de  Educação,  o  parecer  e  a  resolução  que  instituíram  as  Diretrizes

Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  das  Relações  Étnico-Raciais  e  para  o

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (Idem, p.28-33). A partir destas

mudanças a Lei  federal  nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 passou a vigorar

alterada. 

Os marcos teóricos da educação antirracista são as noções de cultura e

diversidade cultural;  identidades e  relações étnico-raciais  e  começam a se  fazer

presentes  nas  normatizações  do  MEC a  partir  do  final  da  década  1990  com a

instituição  dos  Parametros  Curriculares  Nacionais  (PCNs),  que  segundo  as

historiadoras Hebe Matos e Marta Abreu, “precederam e preparam as Diretrizes”
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(2008,  p.6).  As  autoras  ainda  destacam  a  importância  de  abordar  conceitos  de

cultura  e  identidade  negras  mobilizados  no  texto  das  Diretrizes  de  forma

contextualizada para evitar  as perspectivas essencialistas e as falsas dicotomias

(Idem, p.9). As autoras criticam a valorização do tradicional como aquilo que resiste

a mudanças, ao propor levar para as escolas as manifestações culturais tradicionais,

sugerem contextualizar  com essas manifestações apropriadas hoje em dia pelos

sujeitos e grupos, elas tem história e precisam de tempo e lugar para acontecer

(Idem,  p.15).  Com  estes  procedimento  não  corre-se  o  risco  de  mumificar  as

manifestações culturais.

Oliveira  (2014,  p.83)  argumenta  que  a  instituição  da  obrigatoriedade  do

ensino dos conteúdos da lei 10.639/03 requerem investimentos tanto na formação

docente, quanto uma problematização dos referenciais teóricos e pedagógicos dos

cursos  de  graduação  e  licenciatura.  O  que,  em  contrapartida,  exige  mudanças

conceituais  e  epistemológicas sobre identidade nacional,  identidade dos sujeitos,

interpretação histórica e questionamento do eurocentrismo. Além destas mudanças,

também se coloca o desafio  no cotidiano escolar,  que é o da criação de novas

propostas pedagógicas que enfrentem os conflitos raciais e identitários no âmbito do

espaço escolar. 

Para Oliveira, há uma dimensão conflitante colocada pela necessidade de se

reinterpretar  e  ressignificar  a  história  e  as  relações  étnico-raciais  no  Brasil  via

currículo da educação básica. Além dos conflitos do ambiente escolar, que envolve

docentes e discentes, e acadêmico, que é da formação da sociologia como campo

de saber capaz de contribuir para a formação escolar, destacados pelo autor. Há,

atualmente, conflitos latentes e explosivos já desencadeados pela gestão anterior e

atual do executivo federal. 

Por exemplo, a nova Base Nacional Comum Curricular modificou o cenário

educacional para ensino e aprendizagem de Sociologia no Ensino Médio, tornando

sem  efeito  a  lei  11.684/08  que  determinava  a  obrigatoriedade  do  ensino  de

Sociologia  nos  cursos  de  Ensino  Médio  oferecidos  pelas  instituições  de  ensino

públicas e privadas. Portanto, as dimensões legais que regulamentam as atividades

educativas no país possuem um impacto considerável nas realidades escolares. 
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Outras implicações ocorreriam no plano da formação docente: o que propõe

a  legislação  não  está  em  conformidade  com  a  tradição  curricular  praticada  na

maioria das instituições de ensino superior e da educação básica. Portanto, exige-se

um complexo investimento a ser feito pelas instituições de graduação e licenciatura.

Muitas mudanças estão ocorrendo de pouco tempo pra cá. Mas o que dizer dos

profissionais que se formaram antes do decreto da lei? Ou mesmo daqueles que, se

formando  depois,  não  puderam  participar  das  mudanças  curriculares  enquanto

realizavam a sua formação superior. Nestes casos, as ações educativas do quilombo

do Camorim se apresentam como um excelente espaço de formação continuada

com foco na lei 10,639/03.

Portanto, a lei 10.639/03 abre caminho para que as práticas de formação

docente e do seu exercício  profissional  sejam questionados “nos seus princípios

fundadores  e  representem  de  fato  uma  contestação  e  um  abandono”  dos

conhecimentos acumulados (OLIVEIRA, 2014, p.83). Isto porque a lei  “mobiliza a

proposição de uma mudança conceitual e epistemológica sobre identidade nacional,

identidades dos sujeitos, interpretação da história e o questionamento profundo do

marco eurocêntrico da razão moderna.”  Portanto, “a lei  mobiliza a construção de

uma experiência singular, que é o julgamento de sua formação anterior num outro

patamar  epistemológico  e  pedagógico”  (Idem,  p.84).  Isso  corresponde  a

possibilidade,  ou  melhor,  a  necessidade  de  “criação  de  novas  estratégias

pedagógicas, o enfrentamento e o estabelecimento de conflitos identitários, políticos

e até administrativos no âmbito escolar” (OLIVEIRA, p.90-92). 

A educação  antirracista  tem  como  objetivo  estabelecer,  via  debate,  um

combate epistemológico contra ideias e conceitos que servem para a manutenção

do funcionamento estratégico de certo tipo de relações sociais que pretendem se

colocar como verdades absolutas sobre processos históricos e as relações sociais

entre  as  diferentes  culturas  (OLIVEIRA,  2014,  p.93).  A partir  da  perspectiva  da

valorização  da  diversidade  e  da  diferença,  este  combate  epistemológico  se

desenvolve  na  crítica  à  naturalização  do  eurocentrismo,  do  branqueamento,  da

democracia  racial  e  do  colonialismo,  presentes  na  base  do  pensamento  social

brasileiro  e  que  resultou  no  epistemicídio,  no  campo  social  e  histórico,  e  no

genocídio, nas relações sociais, de diferentes culturas formadoras da sociedade e da

cultura brasileira (Idem). 



66

É importante ressaltar a noção de epistemicido, destacada por Oliveira, pois

ela envolve um movimento que se desenvolveu de forma incrustada nas bases do

pensamento social brasileiro orientado pelo eurocentrismo e pelo racismo. Portanto,

a  educação  antirracista  confere  um  novo  estatuto  epistemológico  aos  povos

afrobrasileiros  e  desloca  o  foco,  eurocêntrico,  da  dinâmica  de  constituição  da

formação do ocidente europeu e da nação brasileira. Questionando e desconstruindo

uma  interpretação  que  se  pretende  hegemônica  sobre  a  negação  do  outro,  a

educação antirracista promove uma ruptura que também é epistemológica e cultural

na educação brasileira,  disparando e intensificando processos de descolonização

mais profundamente enraizados na nossa sociedade. 

4.2 A VISITA-GUIADA NO TERRENO  DO  QUILOMBO  DO CAMORIM COMO
PROPOSTA DE ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA

Por  aqui  coloco  a  pergunta:  quais  novas  estratégias  pedagógicas  são

possíveis elaborar a partir da vivência nas atividades educativas do quilombo, eme

special a visita guiada? Há subsídios que a experiência do quilombo fornece para o

enfrentamento  dos  conflitos  identitários,  políticos  e  até  administrativos  no  meio

escolar? Acredito que sim, na medida em que se reconhece que a experiência do

quilombo, das ações educativas por eles realizadas, permitem fazer esse caminho

de questionar a formação docente e seus marcos eurocêntricos a partir de um saber

especifico, referenciado nas epistemologias africanas e afro-brasileira, construindo

novas  interpretações  da  história  do  Brasil  e  da  África,  sobre  a  formação  das

identidades nacional (coletiva) e dos sujeitos (individuais) (OLIVEIRA, Idem, p.84)

A educação antirracista e a educação das relações étnico-raciais afirmam a

importância de educar para o respeito às diferenças, valorizando a diversidade e

desconstruindo práticas preconceituosas.  Além das possibilidades de releitura da

história afrobrasielira, a partir da perspectiva do movimento negro e quilombola, no

bairro do Camorim as descobertas arqueológicas ampliam e amplificam ainda mais

essas possibilidades de releitura a partir de uma contribuição interdisciplinar.

Portanto,  há  tensões  claramente  observáveis  e  que  precisam  ser

enfrentadas caso o docente de sociologia reconheça a importância e se interesse

pela aplicação da lei 10.639/03. E essas tensões precisam ser trabalhadas a partir
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da definição da dimensão mediação didática  como prioritárias,  pois  no  exercício

profissional  docente o contexto escolar  é  o que deve ser  levando em conta  em

primeiro lugar. E para Oliveira, é na relação social estabelecida entre os jovens e dos

docentes com os jovens é que se evidenciam as tensões políticas, identitárias e

epistemológicas.

Na formação da identidade jovem temos as tensões decorrentes do racismo

estrutural, com a qual os professores de sociologia tem uma ampla base de estudos

na produção intelectual de vários autores para aplicar uma série de conceitos, temas

e abordagens constantes da lei 10.639/03. Muitos estudiosos das Ciências Sociais

destacam o peso do racismo estrutural na formação da sociedade brasileira e seus

desdobramentos nos dias de hoje. Além disso, existem outras dificuldades impostas

pela mediação didática: as visões de senso comum e aquelas caracterizadas pelo

mito da democracia racial  e pelo modelo europeu de formação de identidades e

padrões estéticos e de moralidade, expresso na ideologia do branqueamento. Estas

surgem no  cotidiano  escolar  como  comentários,  piadas,  valorização  de  padrões

estéticos e desvalorização de terceiros. 

Finalizando,  é  perceptível  a  íntima  relação  com  o  que  estabelece  a  lei

10639/03 e a postura que se defende para o profissional de sociologia do ensino

médio  por  sociólogos  que  já  fizeram  reflexão  sobre  o  ensino  de  sociologia:  a

necessidade de os docentes atuarem enquanto sociólogos (e antropólogos), como

investigadores sociais do e no espaço escolar (DAYRELL; REIS, 2007), operando

diálogos e intervenções constantes na realidade social de jovens estudantes, muitos

dos quais vitimados de muitas e diferentes maneiras pelos efeitos sociais do racismo

estrutural. 

Oliveira  destaca  o  papel  privilegiado  do  profissional  de  ciências  sociais

inserido no espaço escolar, onde tem a possibilidade de fincar raízes, promovendo

um  conhecimento  sociológico  novo,  inserido  em  discussões  públicas  e

transformando  a  sociologia  em  coisa  útil  na  medida  em  que  atua  a  partir  da

promoção da conscientização da juventude com as duas posturas que caracterizam

esta disciplina: o estranhamento e a desnaturalização das relações sociais. E essa

perspectiva vai de encontro com a lei 10.639/03, pois ao debater a questão racial na

educação básica, principalmente nas escolas públicas, o profissional de Sociologia

se  compromete  com o  imperativo  pedagógico  e  político  de  combater  o  racismo
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estrutural,  por  meio do qual  se promove,  também, uma mudança epistemológica

face  ao  eurocentrismo que determinou  o  pensamento  social  brasileiro  por  muito

tempo.

Na dimensão política, continua Oliveira, cabe possibilitar a abertura de uma

intervenção pedagógica antirracista, por parte dos docentes em sociologia, por meio

da mobilização da discussão da questão racial  enquanto  temática curricular  que

desnuda, por meio dos conteúdos, o racismo estrutural. E ainda segundo o autor, o

enfrentamento  das  questões  que  produziram  noções  e  conotações  que  afloram

como identidades étnicas estereotipadas sobre povos e culturas africanas e afro-

brasileiras,  assim como o  etnocentrismo e  o  racismo,  consistem em uma tarefa

pedagógica  que implica  uma tarefa  política  e  identitária  a  serem abordadas nas

aulas de sociologia. 

Portanto, é preciso superar as teorias e visões de mundo eurocêntricas e

que provocaram e provocam ainda não apenas o genocídio, mas o epistemicídio, ou

seja,  “o  silencio,  o  interdito  e  a  negação  de  história,  saberes  e  de  existências

humanas  de  milhões  de  indivíduos  com  tecnologias,  culturas  e  organizações

políticas e sociais oriundas da África” (Idem). 

No primeiro  conjunto  de mudanças,  se  dá a articulação da produção de

conhecimento  nas  universidades  com  a  produção  do  conhecimento  escolar  em

sociologia  e  demais  disciplinas  da  educação  básica.  A  produção  deste

conhecimento, para Oliveira, necessita de um sujeito coletivo que atue nas escolas e

universidade produzindo “referências teórico-metodológicas capazes de construir um

campo profissional e pedagógico estrictu sensu” (2014, p.94). Além da importante

atuação  da  Associação  Brasileira  de  Ensino  de  Ciências  Sociais  (ABECS)

exemplificada pelo autor, eu acrescentaria que este sujeito coletivo deveria firmar

sua atuação, também, junto aos movimentos sociais no mesmo sentido apontado. E

não apenas construindo junto com os movimentos sociais novos referenciais teórico-

metodológicas,  mas  sobretudo,  reconhecendo  a  validade  e  legitimidade  das

referências teóricas e metodológicas presentes nas experiências educativas praticas

pelos movimentos sociais, em especial pelo movimento negro.

É neste sentido que falei acima nas duas dimensões da etnografia realizada

no  quilombo  do  Camorim  poderem  se  situar  como  exemplos  de  educação

antirracista,  pois  elas  constituem uma  forma  não  apenas  de  repensar  as  bases
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eurocêntricas do pensamento social brasileiro, mas, sobretudo, permitem vivenciar o

contato  com uma realidade  cultural  carregada  de  conteúdos  históricos  sobre  os

povos  afrodescendentes.  A história  e  os  saberes,  a  cultura  e  as  experiências

transmitidos entre as gerações de famílias do quilombo do Camorim até o presente

são parte do processo de construção e afirmação identitária. Por isso, defendemos

que as atividades educativas do quilombo do Camorim, realizadas pela ACUQCA e

as lideranças locais, são estratégias de ensino, isto é, ferramentas pedagógicas de

reeducação das relações étnico-raciais,  com ênfase no combate  ao racismo,  ao

eurocentrismo  e  na  promoção  da  superação  das  tentativas  de  epistemicidio

presentes  na  história  do  pensamento  social  brasileiro  e  ainda  com  raízes  no

imaginário social.

Levando  para  a  dimensão  do  ensino  de  sociologia  e  a  partir  de  uma

perspectiva de reeducação das relações étnico-raciais, as atividades educativas do

quilombo  do  Camorim  apresentam,  conforme  determinações  sugeridas  nas

Diretrizes  para  elaboração  de  estratégias  de  ensino,  conteúdos  que  abrangem

iniciativas  de  organizações  negras,  incluindo  a  história  de  quilombos  e  dos

remanescentes de quilombos que apresentem contribuição para o desenvolvimento

de comunidades, bairros, localidades, municípios, regiões, (BRASIL, 2004, p. 21). 

Ensino articulado África-Américas, evitando distorções e numa perspectiva

positiva, que não seja apenas de denúncia das misérias e discriminações, mas que

destaque  e  relacione  as  diversas  temporalidades  em  que  desenvolvem-se  as

experiências, construções e pensamentos produzidos em diferentes circunstancias e

realidade do povo negro (Idem). Outra dimensão é uma tarefa do docente e consiste

em  fazer  a  transposição  didática  desta  vivência  nas  atividades  da  ACUQCA e

transformá-la em conteúdos adequados para os estudantes de cada ano/série. As

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas apontam caminhos

que já estão sendo trilhados pelos movimentos quilombolas e cabe aos docentes se

aproximarem destas experiências, aprenderem com elas e dar início ao processo de

criação de novas estratégias didáticas que tenham como objetivo a formulação de

uma proposta de educação antirracista.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi analisar uma experiência de atividade educativa

do  quilombo  do  Camorim,  as  visitas  guiadas,  enquanto  proposta  de  educação

antirracista.  Nestas  atividades,  as  lideranças  do  quilombo  narram  a  história  do

quilombo,  do  bairro  e  de  suas  trajetórias  de  vida,  sendo  portanto  uma  forma

extremamente útil de compreender as estratégias de construção da memória e da

identidade quilombola a partir de uma abordagem dos vínculos construídos com o

território. Os relatos sobre a história do quilombo nos últimos anos foi marcado por

conflitos fundiários e ameaças de remoção sobre a região do bairro do Camorim

onde está situado o quilombo.

Desta forma, foi importante no capítulo um fazer a descrição em nível macro

das transformações urbanas que afetaram a zona oeste do Rio de Janeiro durante a

preparação da cidade para sediar os Megaeventos esportivos e assim alcançar os

determinantes  do  conflitos  fundiários  enfrentados  pelas  lideranças  quilombolas  e

narrados amplamente nas atividades de visita guiada. Ao levar a analise ao plano do

bairro, a noção de região de Michel Agier foi de grande relevância para a pesquisa,

pois a partir dela foi possível diferenciar as formas de ocupação urbana no bairro e

registrar a forma como a identidades quilombola foi construída. 

A memória sobre o lugar, expressando vínculos identitários dos moradores

do quilombo com o território  no contexto das ações de remoção e dos conflitos

fundiários  foram  identificados  como  estratégias  desenvolvidas  pelas  lideranças

acionadas  no  processo  de  reconhecimento  e  certificação  da  comunidade  como

remanescente de quilombo e do processo demarcação das terras.

Os  vínculos  territoriais  das  lideranças  quilombolas  foram  construídos

também  a  partir  das  memórias  sobre  a  escravidão  presente  na  tradição  oral

transmitida  de  geração  em  geração.  Acompanhar  as  atividades  educativas  do

quilombo foi importante para analisar estes relatos e situá-los nos marcos teóricos e

metodológicos selecionados para este trabalho. Assim, a partir das contribuições de

Michel Agier, identificamos que ao longo de todo o processo de conflitos fundiários,

ameaças  de  remoção  e  ocupação  dos  espaços  urbanos  com  as  atividades

educativas, as lideranças quilombolas e os moradores participaram ativamente da

construção de espaços urbanos. 
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Por isso concentramos a analise no capítulo dois sobre duas situações: a

apropriação do sitito arqueológico pelos moradores do quilombo e a visita guiada

com o objetivo de destacar a validade da abordagem de Agier que defende que os

espaços urbanos não são definidos a priori, mas situacionalmente. Ao destacar nas

narrativas dos moradores sobre o território quilombola e sobre própria trajetória no

lugar os marcos conflituosos, recorremos ao segundo marco conceitual, as analises

de  Michael  Pollak  sobre  a  produção  das  memórias  subterrâneas  dos  grupos

marginalizados em contextos conflituosos. 

As contribuições de Pollak também destacam os quadros sociais nos quais

as memórias são socialmente produzidas e enfatiza, além do seu caráter processual,

as funções que cumprem nos grupos em que são acionadas.  Nestas memórias,

estão os  conhecimentos  acumulados e  transmitidos  de geração em geração,  os

saberes  da comunidade  quilombola  sobre  o  território,  as  matas,  o  engenho.  Os

saberes afrodescendentes, como os das comunidades quilombolas são, conforme

destaca Luiz Fernandes de Oliveira, saberes epistemológicos de natureza diferente

dos saberes acumulados pelas sociedades de matriz europeias. Este é o terceiro

marco teórico que é desenvolvido em analise no último capítulo, no qual tratei de

relacionar os conteúdos das atividades de visitas guiadas nos marcos do que se vem

chamando de educação antirracista.

Por fim, destaco nas minhas reflexões ao final do último capítulo algumas

possibilidades que se pode trabalhar em conteúdos temáticos dentro da sala de aula

os conteúdos das narrativas de memória e identidade das atividades de visita guiada

no quilombo do Camorim. 
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