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RESUMO  

 

Esta pesquisa propõe refletir acerca da Pequena África no Rio de Janeiro,            
território marcado pela potência criativa, memória e identidade negra e sua           
relação com a disputa pela cidade. Utiliza-se como fonte de discussão, os            
diálogos presentes no documentário Tia Ciata dirigido por Raquel Beatriz e           
Mariana Campos, além de entrevistas com mulheres sambistas que se          
relacionam com a história e o fazer artístico local. A intenção deste trabalho             
também é pensar acerca dos símbolos de resistência e o etnocídio que afetou a              
população negra brasileira.  

 

 Palavras chaves: mulheres, samba, tia ciata, memória, pequena áfrica.  
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ABSTRACT 

 

This research proposes to reflect upon Pequena Africa in Rio de Janeiro, a             
territory marked by creative power, memory and black identity and its relation to             
the dispute for the city. The dialogues contained in the documentary "Tia Ciata"             
directed by Raquel Beatriz and Mariana Campos are used as sources for            
discussion, in addition to interviews with samba women who relate to local history             
and artistic work. The intention of this work is also to think about the symbols of                
resistance and the ethnocide that affected the black Brazilian population. 

 

Keywords: women, samba, Tia Ciata, memory, Pequena áfrica. 
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INTRODUÇÃO  

 

A ideia dessa monografia surgiu bem no início do curso de antropologia na UFF,              

quando fiz a disciplina História de Cultura Negra nos séculos XIX e XX ministrada pela               

professora Martha Abreu. Foi bem desafiador para mim, já que eu vinha de uma escola               

pública e a maioria dos colegas da turma de história já estava em períodos adiantados. No                

entanto, era uma turma muito agradável e empenhada na temática e, além disso, eram              

ótimas as aulas da profa. Martha. 

Percebi uma potência neste curso e comecei a fazer disciplinas relacionadas com             

Antropologia dos Grupos Afro Brasileiros, Cognição e Coletivo. Lembro que lemos Fogo            

no Mato: A ciência encantada das Macumbas de Luiz Antonio Simas e Luz Rufino, o que                

foi muito importante.  

Durante meu percurso no bacharelado na UFF, fui acessando autores que sanaram            

muitas questões que tive ao longo da minha vida, no campo profissional, enquanto cantora.              

Estes estudos me ajudaram a identificar situações de assédio e objetificação pelas quais             

passei, pois antes, na ausência de uma reflexão crítica sobre essa violência no cotidiano,              

que tinha medo e ficava isolada. Assim, uma das intelectuais das quais mais me aproximei               

foi a antropóloga Lélia Gonzáles. Em sua obra, Lélia apontou para o fato de que o racismo                 

se constitui como a sintomática que faz parte da neurose cultural brasileira e que estabelece               

a articulação do sexismo com o racismo. 

Essa monografia trata de racismo e de resistência cultural negra e nesse sentido,             

uma das figuras mais citadas e rememoradas nesse texto é a Tia Ciata (Hilária Batista de                

Almeida), mulher negra, baiana e uma das protagonistas da criação do samba carioca.             

Vale lembrar que eu adoro falar de mulheres e ações. Sobretudo, lembrar e reconstituir              

subjetividades subterrâneas. Por isso falo sobre a tia do quitute, do incensar, do reunir.  

Aprendi também sobre o patriarcado que, do alto de seus privilégios, interferiu na             

formação imaginária da ideia de pessoas, povos e culturas. Evocando somente uma forma             

de beleza e comportamento distantes.  

O etnocentrismo eurocêntrico e branco fez com que as experiências passassem por             

um só percurso: apenas por um Deus, um amor, uma forma de ser... 



 

Esta pesquisa focaliza particularmente a região da zona portuária, no Rio de            

Janeiro, área esta que faz parte do território e cultural que ficou conhecido como Pequena               

África, incluindo ainda, os bairros da Saúde, Gamboa e as imediações da antiga Praça              

Onze na Cidade Nova. Pequena África é, portanto, toda uma região central da cidade em               

que a população negra e imigrante teve uma presença histórica fundamental. É nesse             

território mítico e simbólico que as matrizes mais profundas da cultura carioca foram             

gestadas. Seu legado permanece até os dias de hoje, como uma contribuição histórica             

decorrente das redes de sociabilidades ali estabelecidas. desde há muito tempo e que             

continuam presentes. Esta pesquisa procura analisar os diálogos do documentário “Tia           

Ciata” dirigido por Raquel Beatriz e Mariana Campos apoiando-me em bibliografia acerca            

da vasta experiência que acompanha o quilombo Pedra do Sal, comunidade negra que             

ocupa historicamente o morro da Conceição na região portuária. Minha participação na            

produção da trilha sonora do filme, tornou-se muito oportuna para o desenvolvimento desta             

pesquisa, possibilitando um diálogo mais próximo com personalidades do mundo do           

samba.  

Conhecer as redes de sociabilidade no território da Pedra do Sal e participar das              

atividades promovidas pelo grupo de estudo de Psicologia da UFF com os professores             

Emílio Nolasco, Daniel Bitter e Johnny Alvarez, entre outros, me fez emergir em uma              

espécie de reconstrução do que foi o corpo coletivo forte produzido na Pequena África, na               

superação, ainda hoje, das sequelas da escravidão, na imposição da colonialidade e o poder              

de recriação nas narrativas afro-indígenas. Nesse sentido estarão presentes nesse TCC,           

também, integrantes da Roda de Samba Moça Prosa, Amantes do Samba da Gameleira e a               

cantora e oficineira da Casa de Tia Ciata, a fim de contribuir para o desenvolvimento do                

tema. 

No primeiro capítulo será discutido “A Pequena África como símbolo de resistência            

artística sociocultural”. Em seguida, trarei um pouco das minhas impressões no campo            

dialogando com a entrevistas que realizei e pontuando “O que é Lugar de Fala?” No               

segundo capítulo buscarei discorrer sobre “Território como potência criativa, memória e           

identidade na disputa pela cidade” e na seção posterior, procuro dialogar com as falas              

presentes no documentário “Tia Ciata” a fim de discutir o “Pós abolição, vantagens             

patrimoniais e invisibilidade”. Na sequência elaboro “O Etnocídio como mordaça e arma            
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política em prol dos interesses da classe dominante” e, por fim, os “Símbolos: a vela e o                 

acarajé”.  
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A menina ouvira dizer algumas vezes que Vô Vicêncio havia deixado uma herança para ela. Não 
sabia o que era herança, tinha vontade de perguntar e não sabia como. Sempre que falavam dele 

(falavam muito pouco, muito pouco) a conversa era baixa, quase cochichada, e quando ela 
aproximava, calavam. Diziam que ela parecia muito com ele em tudo, até no modo de olhar. 

Diziam que ela, assim como ele, gostava de olhar o vazio. Ponciá Vicêncio não respondia, mas 
sabia para onde estava olhando. Ela via tudo, via o próprio vazio.  

 
                                             (Ponciá Vicêncio- Conceição Evaristo) 

CAPÍTULO 1 

A PEQUENA ÁFRICA COMO SÍMBOLO DE RESISTÊNCIA ARTÍSTICA 

SOCIOCULTURAL 
 

Não é novidade que pessoas pobres, pretas e periféricas sejam frequentemente           

indesejadas, com a exceção das situações em que servem de mão de obra barata, no               

sistema capitalista-colonial. Isso é especialmente verdadeiro, num país em que a           

escravidão durou cerca de 300 anos, estabelecendo um racismo estrutural muito profundo.            

Lélia Gonzalez nota que foi no contexto da escravidão, “.../ onde o preconceito racial ativo               

dos brancos dominantes se disfarça detrás do mito da democracia racial” . Nossos corpos             1

sofrem um duplo processo violento de existência frente aos interesses daqueles que,            

politicamente, controlam as cidades. Ora somos vistas como uma poluição visual que            

precisa ser eliminada e até mesmo varrida para fora de certas áreas, ora, como objetos               

hiper sexualizados, isto é, como mercadorias que serão vendidas aos turistas. Diante disso,             

é fundamental discutir o lugar conhecido como Zona Portuária do Rio de Janeiro, isso              

porque é nele em que se desenrola a análise deste texto.  

 

A Zona Portuária do Rio de Janeiro – que engloba os bairros Saúde,             
Gamboa e Santo Cristo – vem sendo alvo de impactantes projetos de            
intervenção no espaço urbano desde o início do século XX, com a            
reforma do então prefeito Pereira Passos. Essas intervenções culminam         
com o projeto Porto Maravilha de revitalização (2009-2016), que busca          
adequar a cidade aos grandes eventos que ocorrem nesse período, como a            
Copa do Mundo de Futebol (2014) e os Jogos Olímpicos (2016). (Daniel            
Bitter, Simone Vassallo, 2018, p. 02).  

 

 

1 GONZALEZ, Lélia. Lugar de Negro, 1982. 
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Batizado pelo sambista Heitor dos Prazeres de Pequena África, esse território           

ficou conhecido como “lar histórico” da população afro-brasileira na zona Portuária do Rio             

de Janeiro. Essa região recebeu o maior comércio de escravos do mundo. De acordo com               

Vânia Ventura (2016, p. 22) “Há evidências de que esse local foi o maior porto de chegada                 

de africanos escravizados no mundo. Cerca de dois milhões de escravos chegaram ao Rio              

de Janeiro, a maior parte por esse porto” que se tornou ilegal em 1831. Entre os anos de                  

1850 e 1920, escravos libertos continuaram a trabalhar nesta região.  

Negros do interior e de outros estados, especialmente da Bahia, vieram para o Rio              

de Janeiro em busca de trabalho e de acolhimento pela comunidade que vivia na região.               

Estabeleceram-se nas proximidades do porto onde desenvolveram sua vida comunitária e           

sua identidade a partir desse território. Na zona portuária levantaram-se casas, espaços            

culturais afro brasileiros que deixaram um rico e, muitas vezes, desconhecido legado que,             

apesar das tentativas de apagamento, resistiram. Roberto Moura explícita no livro “Tia            

Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro” um pouco sobre a história dessa região e sua                  

importância cultural. 

 

Assim definida por uma densa experiência sócio-cultural, quase        
sempre omitida pelos meios de informação da época,        
sedimenta-se, já no fim da república velha, uma verdadeira cultura          
popular carioca, que se mostraria ao lado de novos hábitos          
civilizatórios das elites, fundamental na redefinição do Rio de         
Janeiro e na formação de sua personalidade moderna. (p.6) 

 

 

Além disso, são resgatados, nesta mesma obra, nomes de pessoas que viveram            

esse momento na pele e reinventaram a identidade dessa região:  

 

São revisitadas figuras lendárias como Hilário, o mais fecundo         
fundador de ranchos e sujos do Carnaval carioca; a casa de           
candomblé de João Alabá, com as tias Amélia, mãe de Donga,           
Perciliana, mãe de João Baiana, e a mais famosa de todas, Tia            
Ciata, cuja casa se tornará a capital na Pequena África, em torno            
da Praça Onze. Mais do que em qualquer cidade brasileira, a           
diversificação da vida e o ritmo cosmopolita do Rio de Janeiro           
permitiriam que certos hábitos musicais dos negros se        
encontrassem com a música ocidental de feição popular. O maxixe          
e o seu sucessor, o samba, acharam terreno propício na Cidade           
Nova: festeiros baianos, músicos e compositores negros, em        
processo de profissionalização, e empresários da caótica vida        
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noturna da cidade criariam as formas da canção popular carioca,          
antecedendo uma geração de compositores que, junto com        
burgueses de Vila Isabel, depois de 1930, fariam a “época de           
ouro” da música popular brasileira (Roberto Moura, Tia Ciata e a           
Pequena África no Rio de Janeiro, p. 05, 1995).  

 

 

O projeto de “revitalização” da zona portuária no Rio de Janeiro foi iniciado no              

ano de 2009. Esta região passou por diversos processos de reconstrução do            

espaço-sociocultural (espaço geográfico, urbano e social, todos estes marcados pelos          

interesses da elite branca e econômica brasileira, ou seja, sob a hegemonia dos interesses              

da classe dominante.  

Embora essa zona tenha sido ocupada e construída por mãos de povos            

diaspóricos, este território da cidade foi, por diversas vezes, negado a estes. Contudo, não              

somos corpos que existem para satisfazer os desejos do mundo capitalista. Na verdade,             

somos: “A soma das lutas e das dores daqueles que vieram antes”, como afirma Aza Njeri,                

uma das principais referências no estudo de literatura africana no Brasil contemporâneo. É             2

interessante observar que por todo o século XIX e parte do XX a Igreja Católica, a                

ciência e a imprensa viam as práticas religiosas ligadas às populações negras como             

"curandeirismo" e “bruxaria”. Ruas e praças no Brasil foram alvo de uma forte             

campanha de "desafricanização" por parte de higienistas e reformadores do espaço           

2 Uma aula sobre filosofia africana e mulherismo, Youtube, 2019. Endereço: https://youtu.be/H4MblJoecrU 
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urbano, em detrimento dos padrões europeus de civilidade e modernização que queria-se            

implantar. 

Apesar do processo de apagamento da cultura afro-brasileira, muitas         

manifestações resistiram e mantém presença na região portuária. Vale ressaltar que a            

descoberta do Cais do Valongo por ocasião das escavações realizadas no local para o              

processo de revitalização iniciado em 2009, impulsionou fortemente a atuação da           

comunidade negra no local. Atualmente, diversas atividades culturais e práticas religiosas           

são realizadas na região. Entre estes, cumpre destacar, a Semana da Herança Africana, que              

teve duas edições (2012 e 2014); a Lavagem do Cais do Valongo, que ocorre desde 2012 e                 

a Festa de Iemanjá, que ocorreu pela primeira vez na localidade em fevereiro de 2017.               

Além disso vale destacar a presença do tradicional bloco de carnaval Escravos da Mauá e o                

grupo Cultural Prata Preta, entre outros tantos.  

Sendo assim, iniciamos a discussão desse capítulo apresentando reflexões sobre          

esse território emblemático para a história das comunidades negras diaspóricas do Rio de             

Janeiro, denominado ‘Pequena África”. Buscamos, assim, explorar seus múltiplos         

significados. Na próxima seção tratarei de minha participação na elaboração da trilha            

sonora no documentário que é de grande centralidade para esta monografia por            

contextualizar a questão das mulheres negras no samba. 

 

1.1 Reinventando minha memória através do samba 

 

O documentário Tia Ciata dirigido por Raquel Beatriz e Mariana Campos e            

lançado em 2017 reuniu diversas mulheres negras intelectuais e artistas no Brasil            

contemporâneo. O filme tem como objetivo abordar o feminismo negro através da história             

de Tia Ciata, Hilária Batista de Almeida (1854-1924) e a relevância no debate atual sobre               

os enfrentamentos do corpo negro em diáspora. Sendo assim, passarei a explorar na             

próxima sessão deste capítulo, as narrativas de mulheres negras presentes no filme “Tia             

Ciata”.  

Fui convidada pelo grupo Mulheres de Pedra para construirmos juntas a trilha            

sonora do documentário. Nos reunimos no bairro da Tijuca quando o filme já estava              
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praticamente pronto. Quando ouvi a fala de Conceição Evaristo, Nina Rosa e Mãe Beata,              

logo me apaixonei e fui tomada por uma forte inspiração. Acredito que a inserção da               

mulher negra no samba implique em vários desafios.  

Na entrevista feita com a Fabíola Machado, integrante do grupo Moça Prosa,             

ela cita os desafios com muita maturidade e que representa muitas mulheres que fazem              

parte do universo do samba:  

O desafio do machismo, de desacreditar no nosso trabalho,         
naquilo que a gente estava construindo desde o corpo         
feminino naquele lugar. Porque quando a gente começou        
todas as nossas referências eram masculinas. Embora já        
existissem alguns grupos de mulheres fazendo samba, a        
ideia do samba na rua a gente não tinha referência. Há 8            
anos atrás a gente não saia de casa para ir em um samba             
composto só por mulheres e quando tinha samba, tinha         
uma ou outra mulher e tinha que ser cantando. Tinha que           
ser aquela mulher fazendo o papel da cereja do bolo né,           
não a mulher pensante, a que eu digo no sentido de ser a             
dona do negócio, a protagonista da história e a gente bateu           
de frente com essa questão, de não ver a gente nesse lugar            
de fala. 

 

No livro “O que é lugar de fala?” a ativista, filósofa e escritora Djamila Ribeiro,               

propõe uma ruptura com o padrão de narrativa heteronormativo, patriarcal e racista e             

define o título do livro:  

Vale ressaltar, portanto, que lugar de fala refere-se a         
categorias sociais e não naturais. Ao se considerar o         
direito de ter voz no mundo. Direito à existência digna, à           
voz, estamos falando de locus social, de como esse lugar          
imposto dificulta a possibilidade de transcendência.      
Absolutamente não tem a ver com uma visão essencialista         
de que somente o negro pode falar sobre o racismo, por           
exemplo. (RIBEIRO,2017, p.64) 

 

Recém finalizadas as gravações do meu EP “Menina de Aruanda”, retornei aos            

estúdios. Em um dia após a primeira reunião com as diretoras do documentário, enquanto              

estava sentada no bloco N do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da UFF me veio a                 

melodia da música que foi inserida no filme. Comigo sempre foi assim: primeiro vem a               

melodia em seguida a letra e como um quebra cabeça vou montando. Pesquisei sobre o que                

17 
 



 

existia de produção fonológica acerca da Tia Ciata e fui juntando as informações de              

maneira orgânica.  

A percepção que tinha do meu corpo, da minha história, foi fortemente tocada e              

afetada com a participação no filme. Eu sempre fui uma criança alegre, artística e              

inteligente, mas a medida em que ia ganhando idade, as coisas foram mudando. Comecei a               

me questionar sobre muita coisa, porque as pessoas negras mesmo participantes ativas            

eram sujeitas à discriminação de indivíduos e instituições. E esse espaço de reflexão no              

campo das ideias foi me tirando dos espaços de festa, de produção cultural e o               

documentário surge para revelar quem foi Tia Ciata, o que é a Festa para a população                

negra e contextualizar suas lutas históricas. Fui tomada por outra percepção do que é              

ocupar esse lugar de mulher negra na sociedade e reformulei outra noção do que foi a                

contribuição feminina negra na história do Rio de Janeiro.  

Nosso filme estreou no Festival Zózimo Bulbul no Cine Odeon, e se expandiu             

para o London Feminist Film Festival em 2018, além de diversos eventos em universidades              

e escolas públicas do Rio de Janeiro. Em algumas destas ocasiões, eu mesma participei              

pessoalmente, porque quando a gente se movimenta toda a nossa comunidade ao redor             

também participa.  

O filme também foi exibido, com bom proveito, durante uma aula da disciplina             

“Subjetividades Nativas” ministrada pelo professor Johnny Alvarez que veio a ser meu            

orientador na pesquisa de extensão em Direitos Humanos e Diversidade pela Fundação            

Euclides da Cunha que está em andamento.  

O samba me ajudou a vencer medos e desconstruir barreiras e passei a falar de               

samba na vida, na faculdade e na comunidade. No samba, a gente fala da tristeza e também                 

é possível alcançar a alegria, o pertencimento coletivo o sentido de comermos juntos e              

reinventar se numa sociedade racista, machista, homofóbica e etc.  
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CAPÍTULO 2  

TERRITÓRIO COMO POTÊNCIA CRIATIVA, MEMÓRIA E IDENTIDADE NA 

DISPUTA PELA CIDADE.  

 

Considerando a importância de trazer reflexões de intelectuais pretos para esta           

discussão, fazemos referência a um dos maiores geógrafos brasileiros e a sua reflexão             

sobre a ideia de “território”. Segundo Milton Santos (1999, p. 7)  

 

O território é o lugar em que desembocam todas as ações,           
todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas          
as fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente          
se realiza a partir das manifestações da sua existência.  3

 

 

Dessa maneira, o geógrafo expõe que o território não é apenas um espaço físico               

abstrato, antes, é o chão a partir do qual a identidade se constrói, ou seja, é nesse “lugar”                  

que emerge a afetividade, a cultura, a diversidade de ações e pensamentos humanos. 

É nesse lugar onde se constroem e se materializam as relações sociais. Desse             

contato surgem às paixões, os sentimentos, as memórias e as dores, as músicas, as danças,               

as comidas. Tudo isso, são materialidades do imaterial, daquilo que é empírico, isto é, das               

experiências que podem ser sentidas através das existências físicas dos povos. 

Entretanto, discutir esse território sem discutir as questões diaspóricas que o           

envolvem, seria uma análise superficial e incompleta da sua concretude. Pensar um            

movimento diaspórico implica diretamente pensar em questões de desterritorialização, ou          

seja, o deslocamento forçado de um território para outro e seus dilemas. Como por              

exemplo, a multiterritorialidade: 

 

A multiterritorialidade aparece como uma     
alternativa conceitual dentro de um processo      
denominado por muitos como    
"desterritorialização'. Muito mais do que perdendo      
ou destruindo nossos territórios, ou melhor,      
nossos processos de territorialização (para     
enfatizar a ação, a dinâmica), estamos na maior        

3 SANTOS, Milton. O Dinheiro e o Território. 1999, Universidade de São Paulo. 
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parte das vezes vivenciando a intensificação e       
complexificação de um processo de     
(re)territorialização muito mais múltiplo,    
"multiterritorial". (HAESBAERT, 2004, apud    
Haesbaert, 2007, p.19). 

Chamamos a atenção para plural construção de afetividade e identificação de           

territórios e a dimensão simbólica do samba, da culinária e da religião afro-brasileira na              

construção da subjetividade negra. Toda desterritorialização implica consequentemente,        

uma (re)territorialização visto que, como afirmou o sociólogo Yves Barel (2007, p. 20,             

apud Rogério Haesbaert) “Não há desterritorialização sem (re)territorialização pelo         

simples fato de que o homem é um ‘ser territorial’ ou territorializador”.   4

Dessa maneira, refletir sobre Pequena África significa visualizar rostos, histórias e           

memórias sob um espectro de pluralidade cultural que é reflexo da multiterritorialidade.            

Pensando nisso, nomes como de Hilária Batista de Almeida (1854-1924) conhecida como            

Tia Ciata ganham suma importância para nossa análise. Em primeiro lugar, porque essa             

mulher foi eternizada como grande protagonista na história do samba carioca. Sua            

trajetória é um testemunho dessa (re)territorialização vivida na pele. Tia Ciata é uma             

mulher negra, baiana que veio morar no Rio de Janeiro e tornou suas casas espaços de                

resistência da cultura negra. O samba, o candomblé, o choro são heranças que emergiram a               

partir dos encontros que ocorriam entre mulheres, homens negros, judeus e até mesmo             

ciganos em suas casas. 

4 HAESBAERT, Rogério. Território e Multiterritorialidade: um debate. Universidade Federal Fluminense, 
2007. 
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Tia Ciata traz pro Rio de Janeiro suas referências culturais seus símbolos (que             

discutirei ao longo do texto) e, a partir desse novo território, reconstrói seus significados.              

Entender os significados da resistência dessa mulher também requer pensar os contra            

processos de negação dessa existência enquanto sujeito, isto é, os processos de tentativa de              

apagamento destas identidades. Significa pensar a razão de haver um processo de            

resistência. Sendo assim, perguntamos: quem ataca a cultura negra, ou melhor, a quem a              
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cultura negra ameaça? Diante disso, é impossível não pensar nas experiências históricas de             

um país marcado por inúmeras políticas estatais etnocidas.  

2.1 Pós abolição, vantagens patrimoniais e invisibilidade através dos diálogos 

presentes no documentário “Tia Ciata”. 

 

No pós abolição o cenário social vai se caracterizar por fortes processos de              

marginalização dos corpos negros. A historiadora Janaína Oliveira elucida essa questão em            

sua fala presente no documentário: “Por conta do cenário no pós abolição, no cenário do               

mundo do trabalho no pós abolição, há claramente uma preferência por pessoas de pele              

mais clara, por imigrantes e isso vai colocando a população negra de certo modo ainda               

mais à margem” . 5

A historiadora oferece no trecho acima reflexões que relacionam a questão da            

marginalização do corpo negro no pós abolição ao debate sobre a relação racial pautado no               

gradiente de cor. O antropólogo Muniz Sodré no artigo “Cor e civilização” aborda o fato               

de que historicamente o espaço público de fala e da fácies do brasileiro é marcado pela                

“relação racial”. Relação esta em que o social é marcado por hierarquizações que desde o               

nascimento demarcam vantagens patrimoniais “segundo a gradação da cor da pele, do mais             

escuro para o sublimado mais claro”. 

 

 

As elites brasileiras sujeitos de um patrimônio civilizatório        
colonial, sempre tentaram pautar-se por padrões de       
identificação coletiva afinadas com a Europa, o continente        
da civilização branca. A branquitude é o paradigma        
antropológico hegemônico. É como se a pele branca        
construísse uma espécie de ocidente absoluto. Como tudo        
isto transcorre num “meio vital” atravessado pela cultura        
da conciliação e da transigência patrimonialista,      
reservou-se um lugar para a mistura dos fenótipos (a cor          
da pele), para a cooptação mitigada do outro da cor  

6

 
 

5 idem 
6 SODRÉ, Muniz. Artigo Cor e Civilização, 2010. (p.57). 
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Essas vantagens patrimoniais abordadas por Muniz Sodré são retratadas por Mãe           

Beata de Iemanjá no filme quando ela fala do cerceamento do direito dos seus ancestrais de                

expressarem sua fé “Tiravam o direito de cultuar os orixás, lhe colocavam na igreja para               

serem batizados com outro nome, porque ali era uma pertença para eles, a propriedade              

deles” 

Esse batizar com “outro nome” apontado por Mãe Beata De Iemanjá assenta uma             

das reflexões ofertadas por Frantz Fanon relacionado a linguagem que é o de “falar é               

existir absolutamente para outro” . Com isso, esse não direito a expressar sua fé e outros               7

territórios de potencialidade da vida através do corpo foi uma das formas elementares no              

período colonial e no pós abolição, de violência cognitiva e provocadora de invisibilidade             

dos corpos negros na sociedade brasileira. 

Essa negação do direito de não se expressar estava alinhada, como argumenta            

Muniz Sodré, com todo ideário da elite brasileira que costurava o patrimônio civilizatório             

colonial com a representação da branquidade. A partir disso, se formula uma ideia de              

humanidade que tem como referencial o corpo masculino e branco. A historiadora            

Geovana Xavier aborda essa questão sobre a condição da humanidade ligada ao corpo             

branco: ”a condição humana não é pensada a partir da gente, a condição humana é branca,                

é masculina. A ideia de humanidade é eurocêntrica, não tem nada a ver com a gente” .  8

Diante desse contexto, o corpo é o primeiro lugar de ataque do racismo tanto no               

período colonial como no pós abolição. O pesquisador Luiz Rufino trata dessa questão: 

 

As formas de atualização da colonização incidem nas        
dimensões do ser, saber e poder e é no território corporal,           
na fisicalidade do ser ou nas subjetividades, que operam         
essas consequências. Seja através do desvio existencial da        
descredibilização dos modos de saber ou nas mais        
variadas formas de subordinação é no corpo que se         
ressaltam as experiências da colonialidade.  

9

 

 

Janaína Oliveira trata dessa questão abordada por Luiz Rufino do ataque ao corpo             

dos sujeitos negros no pós abolição na sociedade brasileira: 

7 FANON,Frantz,Pele negras máscaras brancas.EDUFBA,SALVADOR,PAG.33,2008 
8 Entrevista do Filme “Tia Ciata” 
9 RUFINO, Luiz: Perfomances Afrodiásporicas e Decolonialidade: O saber Corporal a partir de Exu e suas                
Encruzilhadas, Revista Antropolítica. N-40, Niterói, p-57 
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Até a década de 30 se eu não me engano, as pessoas não             
podiam frequentar escolas noturnas, não tinha escola       
noturna, então como que você trabalha, como é que você          
vai ter algum tipo de formação se você não poderia          
estudar à noite, quer dizer, e mesmo assim após à isso não            
havia nenhum tipo de preocupação de fato de englobar as          
pessoas negras, ao contrário, tinha a preocupação de        
mantê-las marginal. Todas as reformas urbanas feitas, por        
exemplo, no Rio de Janeiro no final das contas elas são           
reformas que excluem as populações pobres, e aí não é um           
acidente que entre as populações mais pobres você tenha         
as pessoas negras exatamente por esse rescaldo do        
pós-abolição. Historicamente o estado Brasileiro só veio a        
pensar de fato as populações negras já no século XXI.  

10

 

 

Esse contexto apresentado por Janaína Oliveira apresenta todo investimento         

histórico fomentado pelo estado brasileira alinhavado as elites brasileira de produção de            

invisibilidade dos corpos negros atrelado a produção de violências cognitivas e psíquicas a             

esses seres. 

Entretanto é importante ressaltar, igualmente, que o contexto de pós abolição não            

é unilateral e monovocal. Esse momento histórico vai apresentar, também, performances           

dos corpos negros que fortalecem suas identidades na diáspora e transgridem dimensões da             

colonialidade. Luiz Rufino assinala que o mesmo corpo que é atacado pelas dimensões do              

racismo é, também, território de outras possibilidades: Todavia, é também nos limites do             

corpo que emergem as possibilidades de novas inscrições, é através dos seus saberes             

textualizados em múltiplas perfomances que se confrontam e se rasuram regimes.  11

Um desses exemplos de presenças de performances afrodiaspóricas que         

enunciavam nas corporeidades as possibilidades de transgressão vai ser a casa da Tia Ciata              

no Rio de Janeiro na transição do século XIX para o XX como nos apresenta a historiadora                 

Janaína Oliveira em sua fala no Documentário: 

 

Para além do espaço da religião, fortalecendo       
essas redes de solidariedade, criando essas      

10 Entrevista do Filme Tia Ciata 
11  RUFINO,Luiz. Perfomances Afrodiásporicas e Decolonialidade: O saber Corporal a partir de Exu e suas 
Encruzilhadas. Revista Antropolítica. N-40, Niterói. (p.57) 
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possibilidades, abrigando pessoas. Porque é isso, o       
Rio de Janeiro na verdade virou um grande abrigo         
para as pessoas nos pós abolição, porque Salvador        
a gente fala é a cidade mais negra e é, mas           
também Salvador tem uma dimensão de uma luta        
racial, e de uma perseguição racial que se        
intensificou com o fim formal da escravidão  

12

 

Essas redes de solidariedade possibilitavam através de performances        

afrodiaspóricas transgredir limites impostos pelo racismo alinhado à cultura da          

branquidade. A cantora Nina Rosa apresenta um conjunto de inscrições corporais           

assentadas no imaginário da casa da Tia Ciata: 

 

Então ela falava de candomblé, de capoeira, de jongo, de          
samba no mesmo lugar, então eu acho que isso era incrível           
, fabuloso, e lutar contra as autoridades ali da polícia e tal,            
que chegavam num determinado momento e tentavam       
impedir que aquilo acontecesse, porque ai era vandalismo,        
era vagabundagem, vadiagem né? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Entrevista do Filme Tia Ciata” 
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CAPÍTULO 3.  

O ETNOCÍDIO COMO MORDAÇA E ARMA POLÍTICA EM PROL DOS 

INTERESSES DA CLASSE DOMINANTE.  

 

Os povos cantam e dançam. Amam e bebem. Comem e dormem. Pessoas têm suas              

crenças, suas cosmovisões, suas narrativas. Produzem Pinturas, artes, artefatos diversas          

medicinas e são donas de várias línguas. Deuses e Orixás. A vida humana é uma infinitude                

cultural. As expressões pessoais, não são universais. Cada povo possui uma forma            

diferente de se expressar, pensar e concretizar o imaginário. A história da humanidade é a               

história da diversidade criativa. Na verdade, não existe uma história da humanidade, pois             

são as histórias dos povos e de suas culturas. Criamos e nos reinventamos continuamente. 

Na entrevista, Luciana Luz, compositora de samba, mulher negra intelectual          

discorre sobre a força da história de Tia Ciata ter alcançado os dias atuais:  

 

Em relação ao protagonismo da senhora Hilária de Batista         
Almeida, enquanto cantora, compositora de samba e       
também liderança política ali, da pequena áfrica, ela foi,         
depois que descobri o tamanho da sua figura, uma grande          
inspiração e tem sido, pra vencer todos os desafios que o           
samba apresenta. Uma mulher que compôs o primeiro        
samba “Pelo Telefone”, mas que sua autoria foi escondida,         
né enfim, por conta de um mundo machista e racista. 

 

Karl Marx, um dos principais sociólogos do século XIX, desenvolve em “A            

Ideologia Alemã” uma reflexão crítica bastante assertiva ao dizer que: “As ideias            

dominantes são as ideias da classe dominante”. Sendo assim, toda essa potência criativa             

ameaça a tentativa de dominação da classe dominante, a classe burguesa, branca, cis e              

hétero. O capitalismo e o Ocidente surgem sob a herança de um mundo mercantilista              

colonial para um mundo dominado pela epistemologia da branquitude. Para alcançar seus            

interesses de mercado, a Europa navega pelos mares levando destruição aos povos que por              

tragédia à encontram. 

Essa é a história do projeto político de apagamento dos povos diaspóricos negros             

e indígenas no território que hoje conhecemos como América. O etnocídio foi e continua              
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sendo um projeto político no Brasil pós-abolição. Para tornar concreto essa afirmação            

trarei a esse texto alguns exemplos históricos em que o etnocídio foi e ainda é política de                 

Estado. Contudo, antes disso é fundamental explicar o conceito de etnocídio. Sendo assim,             

nas palavras de Pierre Clastres:  

Se o termo genocídio remete à ideia de "raça" e à vontade de             
extermínio de uma minoria racial, o termo etnocídio aponta não          
para a destruição física dos homens (caso em que se permaneceria           
na situação genocida), mas para a destruição de sua cultura. O           
etnocídio, portanto, é a destruição sistemática dos modos de vida e           
pensamento de povos diferentes daqueles que empreendem essa        
destruição. Em suma, o genocídio assassina os povos em seu          
corpo, o etnocídio os mata em seu espírito. Em ambos os casos,            
trata-se sempre da morte, mas de uma morte diferente: a supressão           
física e imediata não é a opressão cultural com efeitos longamente           
adiados segundo a capacidade de resistência da minoria oprimida.         
(Pierre Clastres, 1980, p. 83) 

 

Esse país foi construído dessa forma, pois tentaram apagar nossos símbolos,           

destruindo nossos terreiros de candomblé. Apagaram nossa língua, mas nossa oralidade           

resistiu. Tentaram fazer com que esqueçamos quem somos. Subalternizaram os lugares das            

mulheres. Cultuam um Deus homem e reduziram a história da mãe deste Deus à              

maternidade. Não conhecem e ao mesmo tempo temem a Oxum. Nos forçam a pensar duas               

vezes antes de dizer que somos orientados por Ogum ou São Jorge. Usaram todos os meios                

possíveis, chegaram a criar leis proibindo nossos cultos e celebrações. De todas as formas              

tentaram rasgar nossos espíritos, mas nossos terreiros não pararam de crescer. 

Proibiram institucionalmente na constituição de 1824 nossas celebrações,        

proibiram a nossa existência para além da escravidão. Reduziram nossas vidas ao serviço.             

Posteriormente durante a era Vargas nossas celebrações foram autorizadas, porém sob a            

vigilância severa do governo. Enquanto isso, atualmente, em muitos espaços públicos e            

ditos “laicos” possuem uma imagem do Deus homem branquializado, isto é, tornado            

branco. 

O samba é a forma cantada de falar sobre nossa ancestralidade, ou seja, nosso              

passado. O samba é nossa cultura, nosso corpo e história. Ele é a maneira que encontramos                

para eternizar nossa existência. O samba é nossa resistência. 

Percebendo isso, essa máquina de genocídio- que é o Estado-, fez de tudo para              

perseguir e criminalizar os nossos rituais sagrados, nossa vida, nossa história. Nessas            
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tentativas o Estado mostra seu caráter colonizador: apagar para não existir. Se não existe,              

não resisti e se não resisti obedece. O Estado brasileiro ainda nos enxerga como um               

problema que precisa ser contido. Como Marx eterniza no Manifesto Comunista: “Um            

espectro ronda a Europa, o fantasma do comunismo”, na América ronda o espectro dos              

povos negros e indígenas contra a barbárie da dominação colonial. As cicatrizes são             

memórias em nossos corpos e espíritos e se manifestam como uma onda, a grande “onda               

negra medo branco”.  13

Parafraseando Gilberto Gil e Caetano Veloso, “desde que o samba é samba é             

assim, a tristeza é senhora…”. Ainda no século XIX os sambistas e os capoeiristas eram               

perseguidos numa tentativa de eliminação da cultura negra. Em “Uma história do samba:             

as origens”, Lira Neto narra as diversas violências vivenciadas pelos povos de Pequena             

África que teimosamente continuavam a sambar, jogar e perpetuar sua existência. Ainda            

sobre o etnocídio e expulsão dos povos que residiam em Pequena África, Régis Prates              

dissertando sobre o livro de Lira Neto apresenta excelentes observações históricas. 

 

Nos capítulos iniciais, já fica evidente o contexto social         
das pessoas que, sobretudo depois de algumas reformas        
urbanísticas na região central da cidade, precisaram       
encontrar novos locais para habitar. Expulsas de suas        
casas a mando do governo, muitas famílias começaram a         
construir suas moradias nos morros ou em locais mais         
distantes, nas regiões mais periféricas. Isso fez com que         
uma população que antes se concentrava na região da         
Pequena África – em bairros como Saúde, Santo Cristo,         
Gamboa, Estácio e Cidade Nova – se espalhasse pelas         
diversas áreas da cidade, levando consigo os rituais        
africanos dos terreiros e as batucadas noturnas nas casas         
das “tias”. Nessa época, as autoridades brasileiras       
empenhavam-se em “desafricanizar” o Brasil, submeter o       
país a um processo de “embranquecimento”. Uma das        
diversas formas para conseguir esse objetivo era subjugar        
todo e qualquer elemento que remetesse à cultura africana,         
preservada pelos negros. Esse processo incluía desde       
fomentar a chegada de imigrantes de países da Europa, em          
sentido mais geral, até as perseguições diárias da polícia         
aos mais pobres, mais especificamente. (Régis, 2017, p.        
205). 

13 AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda Negra Medo Branco: o negro no imaginário das elites no 
século XIX, 1987. 
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Ainda segundo Régis, em 1890 (dois anos depois da abolição da escravidão) foi              

criado a lei da vadiagem, essa lei significou mais uma maneira legal de criminalizar e               

encarcera pessoas pretas e suas culturas.  

 

Muitos membros das camadas populares eram      
enquadrados no “crime de vadiagem”. Músicos e       
capoeiristas eram os alvos mais frequentes. Respaldada       
pelo Código Penal de 1890, a polícia detinha quem não          
tivesse uma qualificação profissional. Essa lei recaia       
fatalmente sobre milhares de negros recém libertos. O fim         
da escravidão, em 1888 (dois anos antes da criação do          
Código), jogou muitos homens e mulheres a uma condição         
de marginalidade. (Régis, 2017, p. 205).  

 

Sendo assim, na prática a lei da vadiagem reduzia a vida de homens e mulheres               

negras ao trabalho. Tornando essas vidas sujeitas, mesmo após abolição, à execução de             

serviços do interesse da classe dominante. Depois de posto em ação seu plano de              

extermínio e perseguição à cultura negra, a sociedade brasileira começou a colher os frutos              

dessas violências históricas, como por exemplo, a legitimidade de destruição dos símbolos            

religiosos de matrizes africanas que foram perpetuados em frases como: “chuta que é             

macumba”. Outra violência reflexo da criminalização que, consequentemente, culminou na          

marginalização das manifestações afro-brasileiras e que continua acontecendo: a queima de           

terreiros de candomblé e umbanda em todo território nacional. Todavia, como eternizou            

Antonio Bispo dos Santos  em seu poema:  14

“Fogo!… Queimaram Palmares,  

Nasceu Canudos.  

Fogo!… Queimaram Canudos,  

Nasceu Caldeirões.  

Fogo!… Queimaram Caldeirões,  

Nasceu Pau de Colher.  

14 Antonio Bispo dos Santos é um ativista político e morador do quilombo do Saco-Curtume, São João do 
Piauí.  
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Fogo!… Queimaram Pau de Colher…  

E nasceram, e nascerão tantas  

outras comunidades que os vão cansar  

se continuarem queimando.  

Porque mesmo que queimem a escrita  

Não queimarão a oralidade.  

Mesmo que queimem os símbolos,  

Não queimarão os significados.  

Mesmo queimando o nosso povo,  

Não queimarão a ancestralidade.”  

Queimam os terreiros achando que sabem o que ele é, segundo o imaginário social              

alimentado durante anos de escravidão e colonização, mas não sabem. Pensam ser um             

lugar “diabólico”, ou seja, onde habita o diabo e por isso devem destruí-lo. Mesmo isso               

sendo um absurdo, pelo menos num ponto precisam assumir: o terreiro é um símbolo de               

resistência da cultura negra.  

 

3.1 Os símbolos: o tambor, a vela e o acarajé  

 

Todo símbolo possui um significado e todo significado conta uma história. Assim            

também são os tambores usados em nossos rituais. O tambor, através de seus sons, conta               

uma história, transmitem um saber. Os tocadores de atabaque são os pedagogos da pele              

preta que eternizam em cada criança, crescida no terreiro, nossa história, nossa memória,             

nossa luta. No livro “O Corpo Encantado das Ruas” o historiador Antonio Simas, narrando              

a simbologia e os significados dos tambores e sua relação com as escolas de samba,               

eterniza: “O tambor é talvez a ponte mais sólida entre o terreiro e a avenida”. Para além do                  

terreiro e da avenida, recentemente num processo de apropriação do samba por parte do              

Estado como patrimônio cultural, o tambor alcança, durante as grandes festas de carnaval,             

milhares de famílias todo ano no Brasil e no mundo. 
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Essa é a potência criativa cultural dos povos diaspóricos é expressa na fala da              

Lizza Dias, cantora residente da Zona Portuária que trabalha com oficinas na Casa de Tia               

Ciata, local que a bisneta Greice recebeu do estado:  

 

Nisso já vão 4 anos, que estou na casa de Tia Ciata            
ministrando aulas de Jongo, a vivência do Jongo, então, eu          
costumo dizer que tenho muita sorte por meus ancestrais         
terem me colocado nesse local. Aqui é vou contando a          
história desde o amassar do café, do cacau, colocando os          
passos do jongo e as cantigas. 
 
 

Mesmo com inúmeras tentativas de apagamento, a cultura afro brasileira segue            

resistindo. Para entender um pouco mais sobre esse símbolo e sua potência, é fundamental              

coletivizar uma parte do pensamento de Simas. 

Escolas de samba e terreiros são, em larga medida,         
extensões de uma mesma coisa: instituições associativas       
de invenção, construção, dinamização e manutenção de       
identidades comunitárias, redefinidas no Brasil a partir da        
fragmentação que a diáspora negreira impôs. O tambor é         
talvez a ponte mais sólida entre o terreiro e a avenida. Há            
no idioma dos tambores um potencial educativo vigoroso        
de elucidação dos mundos e interpretação da vida. É         
sempre tempo de reconhecer e estudar as possibilidades        
didáticas que os atabaques tiveram na formação das        
crianças de terreiro e escolas de samba. As agremiações e          
suas baterias precisam ter consciência da dimensão       
civilizatória que as escolas de samba tiveram um dia. Que          
voltem a ter e reassumam a condição cotidiana de educar          
para a liberdade. Os tambores formaram mais gente do         
que nossos olhares e ouvidos, acostumados apenas aos        
saberes normativos que se cristalizam nas pedagogias       
oficiais, imaginam. Quem manda ignorar a rua? (Luiz        
Simas, 2019, p. 32).  

 

 

Nesse sentido se faz muito necessário trazer a fala da Fabíola Machado, cantora              

de uma das rodas de samba mais ativa na zona Portuária, que é “Moça Prosa” no Largo da                  

Prainha:  
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Eu acredito que seja uma herança, um legado de estarmos          
ali é muito com base em tudo que essas mulheres          
construíram e por algum momento, na história do Rio de          
Janeiro, na história do samba elas foram invisibilizadas.        
Eu acredito que passa pelo embranquecimento do ritmo do         
samba. Então essas mulheres foram invisibilizadas,      
apagadas junto com a memória. O Rio de Janeiro tem uma           
história muito forte da escravidão. A pouca fala        
relacionada a contribuição das Tias Baianas tá muito        
baseada na história cruel do racismo que ainda existe. 

 

Portanto o corpo se relaciona com a criação cultural baseada na solidariedade e              

ações coletivas mobilizantes através do jogo e a festa gerou uma socialização importante             

para resistência às sucessivas tentativas de repressão. Espaços como a casa e as praças se               

configuraram como ambientes de comunicação e interação. A roda também é um símbolo             

fundamental no qual predominantemente são realizadas as práticas e manifestações da           

cultura negra. O culto e elementos pertencentes à matriz afro brasileira como a Capoeira,              

Jongo e Samba, são organizadas em roda. Nesse sentido o antropólogo Muniz Sodré             

associa essas manifestações a perspectiva conceitual de cultura Arkhé pois remete a            

tradição e segundo Paola Orcades: “Transmissora da matriz simbólica, mas tradição no seu             

sentido positivo e dinâmico de ação coletiva já que se manifesta para a continuidade do               

grupo, por sua imutabilidade” (p. 

Sendo assim se torna possível a continuidade de elementos culturais simbólicos           

africanos nos territórios da diáspora negra. No Brasil se desdobrou principalmente no            

formato da roda, como práticas que reúne elementos da natureza, família e ancestralidade.             

No livro “Terreiro e Cidade” fala da importância do Álacre nessas manifestações:  

 

Álacre é, por exemplo, o instante em que o         
indivíduo, abrindo-se sinestesicamente as coisas     
do mundo [...] Abole o fluxo do tempo        
cronológico, deixando seu corpo, libertar-se de      
qualquer gravidade, para experimentar a sensação      
do presente. O real não emerge da temporalidade        
abstrata criada pelo valor que rege o mundo do         
trabalho capitalista (guiado pela expectativa do      
gozo futuro). O real surge, ao contrário, de um         
tempo próprio (diferente do cronológico, como na       
celebração festiva. No aqui e agora do mundo        
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sente-se por instantes, a presença do real, isto é,         
das singularidades das coisas (Muniz Sodré, 1988,       
p. 

 

Para Pierre Nora, quanto menos se vive a memória no interior, maior a             

necessidade de suportes exteriores: “Se o que defendem não tivesse ameaçado, não se teria              

a necessidade de construí-los.” p. 13. Portanto as rodas de samba, produções como o              

documentário “Tia Ciata” surgem como ferramentas no combate de constantes ameaças de            

apagamento da relação com a memória e o passado e ainda, carecem de apoio político e                

social para manutenção e preservação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Pensar no território como potência e também na invisibilização do passado           

colonial em detrimento ao anseio pela modernidade foram as principais problemáticas que            

surgiram nessa pesquisa. Então, as produções reunidas ressaltam a importância da           

construção da memória social em torno da contribuição de Tia Ciata e outras pessoas na               

comunidade Portuária inclusive as mulheres negras sambistas, artistas que conhecem os           

tensionamentos e conflitos existentes e estão ativas na disseminação da cultura afro            

diaspórica no território da zona Portuária. A Pequena África sofreu diversas tentativas de             

apagamentos da sua história, a tentativa de ser associada a sujeira, a lugar ruim que levou a                 

intensificação do processo de revitalização. 

O desejo por apresentar uma cidade nos moldes europeus acabou deixando a            

desejar no quesito de distanciamento com as narrativas locais e impor outra história sobre              

as marcas do passado. De fato, pode se dizer que o esquecimento produzido pelos meios de                

comunicação e a preocupação somente com prestígio social e influência cultural branca e             

elitista levou à contribuição de Tia Ciata no pós abolição a mais invisibilização. Algumas              

razões que não permitiram que a invisibilização ocorresse com tanta intensidade foram            

fatores políticos e sociais, como evento da redescoberta do cais do Valongo, o Instituto              

pretos novos que colocou em disputa outras narrativas.  
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Os sambas que acontecem, as oficinas, visitas guiadas e feiras no circuito da             

Pequena África, ajudam a criar pontos de referência que dão base no senso de coletividade               

para que o grupo a partir daí pode se reunir e reivindicar outra versão de sua história e                  

fazer frente às diversas tentativas de apagamento que acontecem diariamente em nosso            

cotidiano.  

Os diálogos do documentário “Tia Ciata”, a roda de samba “Moça Prosa”, as             

oficinas de Jongo, ainda não dão conta de toda a complexidade e tensionamentos que              

envolvem a região da Pequena África, mas a partir deles busquei compreender como se              

dão as disputas que ocorrem no processo de enquadramentos de memórias e criações de              

lugares de memória, compreendendo toda pequena África como um lugar de memória da             

Diáspora Africana, a Pedra do Sal, o Largo da Prainha e a imperatriz, os jardins suspensos                

do Valongo, o largo de Santa Rita e o instituto Preto Novos, ainda carecem de incentivos                

dos governos, divulgação e cuidados que esbarram antes em disputas que dificultam e             

colocam até mesmo em risco a preservação da região como recantos da cultura africana.  

Nora dirá que “a memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na              

imagem, no objeto. Nesse sentido a manutenção desses espaços do circuito da pequena             

África se faz essencial para a presente memória coletiva afro diaspórica. É preciso que a               

história da escravidão seja lembrada e difundida pelo ponto de vista não colonial e              

hegemônico, para permitir que esse grupo construa suas próprias memórias e preservem            

seus lugares de memória. Ainda que seja um pequeno passo no processo de reparação para               

a comunidade negra. Os intricados caminhos percorridos por todas as personagens e            

produções citadas revelam um intenso diálogo, muitas vezes tenso, entre indivíduos e            

instituições e deixam claro que a patrimonialização por si só de um determinado “bem              

material” ou “imaterial” não significa o fim do processo de legitimação e das hierarquias              

identitárias, constantes na dinâmica do reconhecimento da diversidade étnica e cultural.  

Desse modo, as produções audiovisuais, feitas nos moldes do documentário Tia           

Ciata, se fazem fundamentais pois contribuem para dar outra visibilidade às mulheres            

pretas, distintas dos esteriótipos sexista e que possam ajudar a construir outras referências             

para mulheres pretas, assim como foi para mim. 

As discussões estabelecidas nesta pesquisa possuem o papel de tornar coletiva a            

herança nos territórios como forma de reunir resistências individuais e coletivas na            

Pequena África, que ela se perpetue e ganhe espaço no quadro da memória social. Para               
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Halbwachs, só temos capacidade de lembrar quando assumimos o ponto de vista de um ou               

mais grupos e nos situamos em uma ou mais correntes de pensamento coletivo. Nesse              

sentido os eventos que relatei aqui mostram a força de ações coletivas para a construção de                

memórias e preservação de identidades.  
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