
1 
 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do passado ao presente: Palmares, um contínuo diálogo ao futuro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariéle Pereira Matias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO - SP 

 

2019

 



2 
 

 
 

Ariéle Pereira Matias 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Do passado ao presente: Palmares, um contínuo diálogo ao futuro. 
 

 

 

 

 

 

 

VERSÃO CORRIGIDA 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, como parte das 

exigências para obtenção do título de Mestre em 

Ciências, Área: Educação. 

 

 

Orientadora: Profª Livre Docente Ana Claudia 

Balieiro Lodi 

 

 

“O presente trabalho foi realizado com apoio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de 

Financiamento 001” 

 

 

RIBEIRÃO PRETO – SP 

2019  

 



3 
 

 
 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  MATIAS, Ariéle Pereira 

    Do passado ao presente: Palmares, um contínuo diálogo ao futuro. 

Ribeirão Preto, 2019. 

               148 p.: il. ;  30 cm 

     Dissertação de Mestrado, apresentada à Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto/USP. Área de concentração: 

Educação. 

               Orientador: LODI, Ana Claudia Balieiro. 

      1. Educação. 2. Relações Étnico-raciais. 3. Palmares. 4. Grande 

Tempo. 

 
 
 

 



4 
 

 
 

Nome: MATIAS, Ariéle Pereira                        

Título: Do passado ao presente: Palmares, um contínuo diálogo ao futuro. 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo para obtenção do 

título de Mestre em Ciências, Área de Concentração: Educação. 
 

 

 

Aprovado em: 

 

 
 

Banca Examinadora 

 

 
 

Prof. Dr. _______________________________ Instituição_______________________ 
 

Julgamento_____________________________ Assinatura_______________________ 
 

 

 

Prof. Dr. _______________________________ Instituição_______________________ 
 

Julgamento_____________________________ Assinatura_______________________ 
 

 

 

Prof. Dr. _______________________________ Instituição_______________________ 
 

Julgamento_____________________________ Assinatura_______________________ 
 

 

 

Prof. Dr. _______________________________ Instituição_______________________ 
 

Julgamento_____________________________ Assinatura_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço à todas energias do universo que auxiliam na manutenção da minha energia vital. 

Agradeço à todas e todos e que contribuíram, direta ou indiretamente, na realização desta 

dissertação, em especial, 

À Prof ª Livre Docente Ana Claudia Balieiro Lodi, pela relação de confiança, pelo cuidado, 

por cada xícara de café e por sempre (sempre!) acreditar no meu potencial, sem a sua 

completude nada seria possível! 

Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela 

concessão da bolsa de pesquisa, fator indispensável para a realização deste estudo,  

Aos professores Elmir de Almeida, Sérgio Luiz de Souza, Marcus Vinicius Batista 

Nascimento e Felipe Ziotti Narita por aceitarem participar desse momento em minha vida, 

Aos integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas de Mikhail Bakhtin que sempre contribuem 

com suas experiências, 

À Adriana, Elaine e Veridiana, vozes que não me abandonaram nesta jornada, 

A minha eterna veterana Hanna, que sempre vislumbrou caminhos iluminados em minha vida, 

mesmo quando eu não os enxergava, 

Minhas queridas Thais e Naiara que pela amizade eterna compreenderam o meu afastamento 

temporário, 

Ao meu querido amigo Vitor Hugo Vieira pela paciência, amizade e por cada piada na busca 

de me motivar. Sei que cada um dos roteiros e projetos sobre a negritude, também foram 

pensados para contribuir com a minha formação,    

A minha família querida e amada, por conviveram com minhas angústias e aflições, mas 

principalmente, por estarem estudando e aprendendo comigo! 

À VóZinha,  eterna voz em minha vida, 

 Ariane: minha rainha, meu apoio eterno, 

E finalmente, a ele, meu Dinck Obama pela paciência na espera e pelo companheirismo, 

mesmo quando os passeios foram adiados. 

  

 



6 
 

 
 

ESCRAVOTRADIÇÃO       

 

 

Zona da Mata do Alagoas grotesco como as pessoas 

A outras tratavam quando colonizavam, escravizavam 

Emergindo por fugitivos de métodos punitivos 

Rebeldia à escravidão 

Semelhante a como hoje vivo 

 

Casas de taipa, cercas em forma de labirinto 

Serra da Barriga, trilhas estreitas e muitos perigos 

Jagunços, senhores de engenho na espreita 

Não respeita, sujeita, rejeita minha pela preta 

 

Os meus só tem utilidade se socados em senzalas 

Grilões nos pulsos e costas cortadas por chibatadas 

Das casas grandes pra cá Ganga Zumba guiou 

O povo por noites em fuga e por aqui se instalou 

 

Lutou, resistiu nos deixando exemplo 

Que nossa luta há de superar esse duro tempo 

Traição de quem confiava não me impede de cumprir 

A promessa de eternizar meu nome na história!  

Zumbi! 

 

D’santos (2019) 

 

 

 

 



7 
 

 
 

Do passado ao presente: Palmares, um contínuo diálogo ao futuro. 
 

 

Resumo: Os agrupamentos da serra Barriga que constituíram o “Quilombo dos Palmares” ecoou e 

ecoa no discurso social pelo tempo até os dias de hoje. Nesse contexto, considerando a dinâmica de 

valores que perpassa a palavra, foi realizada esta pesquisa com o objetivo de analisar quais sentidos 

foram sendo construídos sobre Palmares nos discursos enunciados no decorrer da história brasileira, 

buscando, para isso, identificar os distintos “olhares” para Palmares e compreender as diferentes 

“vozes” presentes nestes discursos em seus respectivos contextos sócio-históricos. A fim de responder 

a estes objetivos, foi realizada pesquisa bibliográfica, que teve como balizas teórico-metodológicas as 

contribuições do filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin e de seu Círculo. A partir do conceito de 

grande tempo, segundo o qual, o hoje, presente, está em contínuo diálogo com o passado e se 

apresenta como um projeto de futuro, foi possível compreender os distintos sentidos construídos sobre 

Palmares no decorrer do tempo em sua relação com o contexto social e com o posicionamento 

ideológico daqueles que o enunciam. Observou-se que Palmares ora foi/é enunciado de forma 

depreciativa, ora adquire o sentido de luta por direitos, como por exemplo, à educação, e contra o 

racismo. Concluiu-se que embora enunciado em diferentes esferas, foi na artística que o signo 

Palmares ganhou (e ganha) acentos valorativos propagados por vozes que, historicamente, vem sendo 

insubmissas no cenário brasileiro, fato que promove que palavras silenciadas no passado tenham novas 

significações e sentidos, abrindo a possibilidade de ressonâncias no futuro. 

 

 

Palavras-chave: Educação; Relações Étnico-raciais; Palmares; Grande Tempo. 
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From past to present: Palmares, a continuous dialogue to the future. 

Abstract: The groupings of  Serra Barriga that constituted the "Quilombo dos Palmares" echoed and 

echoe in the social discourse through time to the present day. In this context, considering the dynamics 

of values that permeates the word, this research was conducted in order to analyze which meanings 

were being built on Palmares in the speeches enunciated throughout Brazilian history, seeking to 

identify the different “looks” for Palmares and understand the different “voices” present in these 

discourses in their respective socio-historical contexts. In order to respond to these objectives, a 

bibliographical research was carried out, which had as theoretical and methodological guidelines the 

contributions of the philosopher of the language Mikhail Bakhtin and his Circle. From the concept of 

great time, according to which today, present, is in continuous dialogue with the past and presents 

itself as a project of the future, it was possible to understand the different meanings constructed about 

Palmares over time in its relationship with the social context and the ideological positioning of those 

who enunciate it. It was observed that Palmares was sometimes / is stated in a derogatory way, 

sometimes acquires the sense of struggle for rights, such as education, and against racism. It was 

concluded that although stated in different spheres, it was in the artistic that the sign Palmares gained 

(and gains) value accents propagated by voices that, historically, have been unsubmissible in the 

Brazilian scenario, a fact that promotes words silenced in the past have new meanings and senses, 

opening up the possibility of resonances in the future. 

 

Keywords:  Education; Ethnic-racial relations; Palmares; Great Time.  
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APRESENTAÇÃO 

 

       Branquinha... vem trançar o cabelo! 

 

Como parte constitutiva deste trabalho, seria praticamente impossível não fazer (hoje) 

um retorno ao meu passado, para compreender como os caminhos me colocaram em um 

contínuo caminhar. Desta forma, a célebre frase acima, citada pelo menos uma vez por 

semana pela bisavó D. Zinha, é o ponto inicial dessa trajetória. Como grande parte das 

crianças negras em fase escolar, pode-se dizer que me descobri negra a partir da minha 

diferença estética. Foi devido à vida própria dos meus cabelos crespos, que os outros, fora do 

meu contexto familiar, identificavam a minha diferença e julgavam-na de forma inferior se 

em comparação às demais crianças, que apresentavam características estéticas eurocêntricas.  

Em um primeiro momento pode parecer triste (sim!), mas foi também, a partir da 

minha diferença negra, que outras descobertas vieram à tona. Sentada entre as pernas d’avó 

no quintal, olhando os patos, as galinhas, a tartaruga e a espada de São Jorge (aí que medo!), a 

vó trançava meu cabelo, mas suas tranças iam muito além dos meus fios crespos - ela trançava 

também histórias. Era ela que ensinava a benzeção, foi dela que aprendi as primeiras 

referências de medicina natural e foi com ela (mas também com a mamãe) que descobri as 

primeiras histórias dos negros da família e, principalmente, aprendi a contar histórias, ou 

como comentou o Professor Elmir de Almeida, comecei a desenvolver uma habilidade de 

encantar serpentes.  

Hoje posso dizer que foi a partir dessa habilidade em contar histórias que, de maneira 

tardia, cheguei até o curso de Pedagogia na Universidade de São Paulo, afinal, eu evitava a 

ideia de ser Pedagoga, mesmo sob a influência constante da mamãe, como uma babá e exímia 

contadora de histórias e de minha irmã, excelente professora.  

Durante o curso de Pedagogia, novas perspectivas foram trançadas acerca da minha 

negritude - a perspectiva da educação. A Pedagogia me proporcionou um outro lugar 

discursivo: não da negra professora, mas da Professora Negra. Foi nesse entremeio que, 

felizmente, tive a oportunidade de me aproximar da Profª Livre Docente Ana Claudia Balieiro 

Lodi que, com sua escuta (sempre) humana e com sua autenticidade, me fez o convite para 

participar do grupo de estudos bakhtinianos.  
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Assim, entre viver (e sobreviver) a graduação, compreender o quanto os outros nos 

constituem a partir de seus discursos e conviver com as angústias relativas ao futuro 

profissional, uma oportunidade se entrelaçou à minha história: trabalhar em uma instituição de 

educação não escolar. Pode-se dizer que esta oportunidade ampliou meu olhar sobre a atuação 

do Pedagogo, haja vista que as oportunidades de estágio e de pesquisas durante a graduação 

tinham me deslocado, até então, apenas para o interior da escola. Foi na posição de pedagoga 

na arte-educação que me (re)encontrei no trato com as crianças, adolescentes e adultos. Neste 

ambiente, percebi o quanto o diálogo entre a prática e a teoria faz sentido e se complementam. 

Era durante as trocas de experiências – por meio das leituras de obras de arte, ao declamar um 

poema, ou mesmo, ao contar mais uma história – que eu via o quanto tantas histórias outras 

poderiam ser trançadas à minha pelos caminhos da educação não escolar. Mas, e os negros?  

A mesma instituição me fez o convite para compor a equipe de educação infanto-

juvenil a partir de um projeto desenvolvido por mim, sob o título Contos e Brincadeiras do 

Continente Africano. Uni, então, duas paixões. Tempo depois, já graduada, outras 

oportunidades de trocas nesta instituição foram surgindo. Uma delas foi a oportunidade de 

estar em viagens, cujo roteiro era pensado a partir da temática da infância e das 

Africanidades: um turismo que educa. Desse outro lugar, pude confirmar o quanto grande 

parte das brasileiras e dos brasileiros ainda estão afogados no desconhecimento ou presos em 

pré-conceitos acerca da história dos povos negros que ajudaram na constituição do Brasil. 

Tais experiências me amarraram ainda mais a jovens negras e negros, estando eu 

constantemente em eventos como slam, em batalhas de passinho,  nas rodas de leitura feitas 

em praças da cidade e em encontros de empoderamento de meninas negras. Tudo isso me 

inquietava e comecei a pensar o quanto esses locais carregam em sua essência o 

enfrentamento, mas principalmente a educação.   

Ao mesmo tempo, a Lodi sempre me interrogava - e agora, você continua no grupo de 

estudo? Vai participar do processo seletivo para o mestrado? Daí em diante foi um turbilhão 

de acontecimentos: inscrição, projeto, tema, o que você quer? Qual seu objetivo, Ariéle?!! A 

próxima parte da história, provavelmente o(a) leitor(a) já deve imaginar: diante de uma 

trajetória repleta das mais diversas experiências no âmbito da educação não escolar a partir de 

coletividades negras, chegar nesta dissertação e contar ou recontar uma história que marcou 

estes segmentos, é apenas o resultado de uma trajetória que começou no nó da vó Zinha e que 

proporcionará outras histórias a serem trançadas. 
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INTRODUÇÃO 

____________________ 
 

Agô. Palavra da língua iorubá utilizada para “licença” em algumas comunidades 

tradicionais de matriz africana.  É com essa palavra que se pede licença aos leitores para abrir 

o presente estudo que, entre outras coisas, evidencia a linguagem e com ela a força da palavra 

na constituição e na relação humana.   

A escolha em se trazer uma palavra de língua africana é factual, tendo em vista que a 

temática que aqui será apresentada, por mais que não seja respondida diretamente pela África, 

sem dúvida, só pode ser situada por esse continente e pelas contribuições dos povos que dele 

foram retirados e trazidos forçadamente ao Brasil. Assim, é possível trazer um pouco daquilo 

que é africano para iniciar este texto, afinal, é dessa interconexão Brasil-África que se 

contextualiza e origina um Palmares e um Brasil. 

Uma ideia central na construção de uma história de Palmares e dos seus discursos foi 

a da ininterrupta relação entre o homem e o mundo e o quanto as ações de cada sujeito (ou 

grupos sociais), a partir de determinados contextos, são interdependentes à realidades sociais 

amplas. Isso porque, para Bakhtin, a partir das palavras de Todorov (1997), falar do humano é 

reconhecer um “caráter constitutivo do inter-humano” (p. 16) e, neste sentido, Bakhtin 

“descreve homens que existem fora dele e não se reduzem a uma consciência única: os 

homens são diferentes, o que implica que são necessariamente vários: a multiplicidade dos 

homens é a verdade do próprio ser do homem” (p.14). Uma relação mútua, que só pode ser 

vista no homem pela força da palavra que ao homem constitui. 

É por meio deste olhar, tanto no humano quanto na linguagem, que é possível trazer 

Bakhtin como fio condutor para esta dissertação, afinal, como adiciona Goulart (2013, p. 69), 

por seu “trabalho fértil, complexo e de múltiplo alcance”, Bakhtin e os demais pensadores de 

sua época contribuíram com ideias que se assentam no homem, na vida social e no mundo 

(GOULART, 2013). Assim, da mesma forma que a linguagem uniu Bakhtin e seu grupo, ela 

servirá como ponto de cruzamento de ideias, abrindo a possibilidade de enxergar “diferentes 

mundos [que] se espreitam quando olhamos nos [e pelos] olhos de Bakhtin [...]” (RIBES, 

2013, p.8), oferecendo fachos de luz a questões diversas.  

Segundo Faraco (2009), a filosofia de Bakhtin parte das balizas ligadas 

intrinsecamente à sua “paixão pela linguagem” (p. 14). Paixão esta que não se limita ao 

sentido da amorosidade e, sim, integra a sua ideia de que só há amor a partir do ato (ou do 

olhar) responsável que tenho para com o outro; neste caso, ter paixão pela linguagem é 
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compreender sua potência por ser diversa, sem empobrecê-la como mera representação 

(BAKHTIN, 2010; SOUZA; ALBUQUERQUE, 2013).  

É por meio da linguagem, da dialética do signo na vida social, que Bakhtin funda, o 

que para Goulart (2013) pode ser chamado de uma “arquitetura político-filosófica” (p. 72) 

para olhar o eterno diálogo da sociedade. Para a autora, a relação com os homens só pode ser 

vista pela palavra em sua dimensão axiológica (valorativa). A palavra, ou melhor, o signo 

ideológico, por ser aquele que está em todas as esferas da atividade humana, penetra aqui e 

acolá, fato que, para o homem, possui importância ímpar, pois por seu intermédio ele pode 

formá-lo ou deformá-lo.  

É por isso que foi eleita, neste trabalho, a palavra Palmares, capaz de nos fazer 

aperceber aquilo que já parece conhecido, ou, como formulado pelos autores, de refletir 

“sutilmente as mais imperceptíveis alterações da existência social” 

(BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2006, p.45)
1
. É na busca por outros valores que este trabalho se 

projeta no objetivo de analisar quais sentidos foram construídos nos discursos sobre Palmares 

no decorrer da história brasileira, afinal, “os sentidos tanto podem servir ao fechamento 

quanto à abertura, à opressão e à libertação” (GOULART, 2013, p. 75). Para se espreitar esta 

dinamicidade do signo Palmares, pretende-se, também, identificar os distintos “olhares” sob 

ele e compreender as diferentes “vozes” presentes nestes discursos em seus respectivos 

contextos sócio-históricos. 

Assim sendo, a título de exemplo, em cada conjuntura histórica, existiram discursos 

sobre aqueles agrupamentos que, ecoando na sociedade, emitiram sentidos que puderam ser 

refletidos nos mais diversos segmentos negros e em suas vivências: se até a década de 1960 

poderia haver um sentido de sedicioso, e com ele a ideia de “negros” como 

revoltados/violentos que poderiam impactar vida (social, política) dos sujeitos, a partir de 

1960, pode-se ver outras tônicas sobre Palmares, dentre as quais, aquela que o compreendia 

como berço de resistência negra (NASCIMENTO, 1985). 

                                                           
1
 Nesta dissertação optou-se por utilizar a obra Marxismo e Filosofia da Linguagem a partir de duas 

edições: aquela assinada por Bakhtin/Volochínov (2006) e aqueloutra de Volóchinov (2017). Com 

isso, alerta-se o leitor de que haverá duas grafias para o nome de um mesmo e único autor, 

respeitando-se, deste modo, a forma como aparece na edição consultada: Bakhtin/Volochínov para a 

obra de 2006, na qual a autoria é partilhada entre os dois autores, e Volóchinov, para o livro de 2017, 

no qual a autoria é atribuída apenas à esse autor. A utilização das duas edições ultrapassa as discussões 

em pauta entre bakhtinianos sobre a autoria real deste livro; ela é decorrente da percepção de 

diferenças no tratamento de alguns temas a depender da tradução. Desse modo, no decorrer da 

dissertação, ora as discussões serão tecidas com a obra assinada por dupla autoria - 

Bakhtin/Volochínov, 2006 -, ora por aquela de Volóchinov (2017).  
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Para Bakhtin/Volóchinov (2006), esta dinâmica representa a plurivalência do signo em 

sua dimensão histórica de tempo e de espaço. Para isso, os autores inscrevem este movimento 

na imagem do deus Jano, da Roma Antiga, com o objetivo de aproximar os leitores aos “seus 

modos de pensar e organizar conceitos e patamares de estudos” (GOULART, 2013, p. 70). 

Afinal, a partir da inteleção de Goulart (2013), por Jano representar tanto aquilo que governa 

e que inicia (a vida, a história, a economia) quanto aquilo que pode trazer seu fim, tal figura 

corresponde a “dupla natureza, o que explica sua imagem de duas cabeças, o deus de duas 

faces, olhando tanto para o futuro quanto para o passado” (p. 47). 

Esse movimento é o que se relaciona também à ideia de grande tempo de Mikhail 

Bakhtin. E nesta busca de se deslocar a um passado que antecede Palmares, podemos 

transfigurar o Jano romano para o Sankofa africano. Assim, como o adinkra
2
 Sankofa na 

filosofia africana, dentro de várias ideias, têm-se o 

 

voltar e apanhar de novo aquilo que ficou para trás. Aprender do passado, 

construir sobre suas fundações: em outras palavras, significa voltar às suas 

raízes e construir sobre elas o desenvolvimento, o progresso e a prosperidade 

de sua comunidade, em todos os aspectos da realização humana (GLOVER, 

1969
3
 apud NASCIMENTO, 2008, p. 31). 

 

Nessa ideia, a partir do Sankofa, sempre podemos retomar aquilo que é matéria do 

passado. Sempre podemos retificar nossos erros, aprendendo com o passado para construir o 

presente e o futuro (NASCIMENTO, 2008). Uma relação que é feita pela tessitura do tempo 

entre o passado, presente e futuro, ou bakhtinianamente falando, feita no contínuo diálogo 

com a história do homem, da humanidade, e, portanto, que está sempre em movimento: 

diálogos com o tempo passado que vão influenciar quem somos hoje e que já se projeta ao 

futuro (BAKHTIN, 2017c; NASCIMENTO, 2008).  

                                                           
2
 A palavra “adinkra” tem o significado de “adeus”. Adinkra são ideogramas, uma forma de escrita por 

meio de desenhos para representar uma ideia, um sentimento, um saber como simbologia de vida. 

Segundo Castro (2007, p.57), “Cada Adinkra tem um nome e um significado, derivam de provérbios, 

fatos históricos, comportamentos humanos” para povos do continente africano como os do Gana. 

Para aprofundamento ver mais em: 

CASTRO, J.A.G.F. Design com identidade: por meio de estudos sócio-culturais e dos signos. 

[Dissertação de Mestrado]. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Arquitetura, Artes e 

Comunicação. Bauru- São Paulo, 2007. 142p. 

NASCIMENTO, E. L. Sankofa: significados e intenções. In: NASCIMENTO, E. L (org.).  

SANKOFA: A Matriz Africana no Mundo. vol I. São Paulo: Selo Negro, 2008. p. 29-55.  

3
 GLOVER, E. A.  Adinkra symbolism [Simbolismo Adinkra]. Kumasi e Acra, Gana: National 

Cultural Center: Geo Art Gallery, 1969. Pôster ilustrado.  
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Falar de Palmares é evocar uma memória, uma história que, ao ser trazida para este 

pequeno tempo, teve o poder de perpetuar-se no infinito da cultura pelo grande tempo; de 

tornar-se um signo ideológico, principalmente na luta por uma história em um país 

notoriamente racista. Um signo com tamanha potência que seus sentidos puderam se alterar 

ao longo do tempo: de esconderijo tornou-se lugar de enfrentamento/resistência negra e, mais 

tarde, de superação de dinâmicas racistas que perpassam a sociedade brasileira.  

Essa influência do signo Palmares pode ser vista quando olhada em diálogo com o de 

quilombo. Beatriz Nascimento, por exemplo, em seu estudo publicado no ano de 1985, já se 

inquietava na busca por “compreender por que este fenômeno [o quilombo] sobrevive no 

inconsciente coletivo dos negros e da inteligência brasileira” (p.48); além disso, quando 

enunciados por discursos que estabelecem relação intrínseca entre “quilombo e Palmares”, 

suas respectivas significações tornam-se tão próximas que, às vezes, eles são usados como 

sinônimos. Não é coincidência, portanto, que nas obras consultadas para esta dissertação, que 

se dedicavam a olhar a trajetória ou a história dos quilombos e/ou mocambos no Brasil, as 

discussões têm início em, ou ênfase é dada a Palmares, como ponto fundante para se discutir 

a temática (NASCIMENTO, 1985; ARRUTI, 2008; DOMINGUES; GOMES, 2013; 

MARQUES; GOMES, 2013; GOMES, 2015).   

Na assertiva de Schwartz (1987), tanto Palmares quanto outras comunidades de 

fugitivos “constituíram um contínuo comentário sobre o regime escravista no Brasil” (p.88), 

ou, pode-se dizer, constituíram um contínuo discurso na luta pela vida. Isso porque, em uma 

sociedade com notória disputa de poder, grupos que historicamente ficaram a margem, 

experienciaram e ainda experienciam dissemelhanças sociais, econômicas e políticas. Os 

negros são exemplos destas coletividades, visto que, esses grupos socioculturais, mesmo com 

dificuldades, ao longo da história, têm lutado por seus direitos e os têm alcançado. Apesar 

disso, a busca pelo reconhecimento de sua história negada permanece até os dias de hoje, 

assim como se mantém movimentos em prol do término do racismo ainda presente na 

sociedade brasileira.  

Dessa maneira, para a construção desse texto, os diálogos foram construídos na grande 

temporalidade. Por este motivo, os leitores observarão que grande parte das ideias aqui 

apresentadas seguirão uma corrente pelo tempo, afinal, a partir da perspectiva bakhtiniana, só 

é possível compreender determinado acontecimento, situando-o no seu tempo e espaço (micro 

tempo do acontecimento), no diálogo com o passado, concebido como prenúncio de futuro.  

Marcas ou ecos do passado também serão encontrados nos diálogos estabelecidos no 

decorrer do texto, tendo em vista que, nesta perspectiva, compreende-se que os enunciados da 
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presente autora já foram falados, avaliados e debatidos por outros autores e, portanto, o ecoar 

entre a voz de quem escreve e aqueles sons de outrora, constituirão uma outra eufonia sobre 

Palmares. 

Para circunscrevê-lo em tais ideias, a presente dissertação foi dividida em cinco 

capítulos. O primeiro estabeleceu um diálogo acerca do percurso metodológico e tal 

movimento objetivou aproximar o leitor de algumas das produções teóricas bakhtinianas. O 

segundo capítulo abordou o processo anterior ao surgimento de Palmares e, para sua 

construção, foi realizada uma breve digressão sobre o racismo e, em seguida, apresentado um 

panorama geral do Brasil que antecede o início de Palmares. No capítulo seguinte, foi 

evidenciada uma história da constituição desses agrupamentos e apresentadas suas 

características principais.  No capítulo quatro, foram discutidos os sentidos de Palmares no 

decorrer do tempo enquanto um signo ideológico e, no último capítulo, foram realizadas as 

considerações finais. Para finalizar o presente estudo, foram apresentadas as referências 

utilizadas para a construção desse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

CAPÍTULO 1 

____________________ 
 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa científica tem uma importância singular, pois sua realização propicia o 

“avanço do conhecimento humano” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.49) e, neste sentido, 

corrobora com o avanço intelectual daqueles que estão envolvidos. No entanto, essa imersão 

ao universo científico na busca por respostas a inquietações não é realizada de maneira 

desconexa; nela, pesquisadores precisam seguir caminhos que auxiliem a sua maneira de olhar 

e analisar os materiais disponíveis durante o processo. 

Nesse sentido, pode-se dizer que os procedimentos metodológicos representam o 

percurso pelo qual o pesquisador passa na busca por respostas ao tema investigado, suas 

escolhas e ações ao longo do processo científico. No caso desta dissertação, frente aos 

objetivos da pesquisa, o caminho trilhado demandou um movimento de retorno aos discursos 

do passado, o estabelecimento de diálogos com o presente, projetando-se em direção a outras 

vozes que ecoarão no futuro. Ou seja, a pesquisadora tornou-se a responsável por tecer o que 

já foi dito e o que ainda se pode dizer. 

O trajeto percorrido teve início com o seguinte questionamento: quem nunca leu ou 

ouviu falar de Palmares
4
 no Brasil colônia? Assumia-se, portanto, a partir desta questão que, 

em sendo uma temática conhecida, pouco havia para ser dito a seu respeito. No entanto, no 

decorrer de pesquisas por trabalhos que visavam analisar a temática, observou-se que, 

contrariando a suspeita acima, havia diferentes sentidos nos discursos construídos sobre 

Palmares, que se materializavam, inclusive, na forma de se fazer referência a ele: figurava ora 

como mocambos, ora como quilombos
5
, fato que por si apontava para a dinamicidade 

presente nestes discursos.  

Percebeu-se, ainda, que alguns trabalhos abordavam o conceito de “Quilombos” como 

resultado dos processos de releituras ao longo do tempo/espaço (NASCIMENTO, 1985; 

RATTS, 2006; ARRUTI, 2008; SOUZA, 2012; MARQUES;GOMES, 2013) e quando esses 

                                                           
4
 Nesta dissertação, optou-se pelo uso exclusivo de Palmares em itálico para marcar um sentido 

corrente para o tema, afinal, se conceitos forem congelados a sentidos únicos, perde-se suas possíveis 

transformações ao longo da história. Essa perspectiva dialoga com a ideia de grande tempo de Mikhail 

Bakhtin. 
5
 Tais conceitos serão explorados no capítulo 3 por carregarem-se de sentidos que marcam a 

historização de Palmares. 
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estudos faziam referência à Palmares, as leituras palmarinas, aí inclusa a de Zumbi, traziam o 

tema como “símbolo” e suas possíveis influências na história nacional (REIS 2004; GOMES; 

2011, 2015; DOMINGUES; GOMES, 2013; VIOTTI, 2017). Assim, a depender do contexto, 

os sentidos sobre Palmares ganhavam tons distintos.   

Nesta lógica, compreendendo que discursos são enunciados com a premissa de 

“influenciar um ouvinte” (AMORIM, 2001, p. 97) e assumindo que é na palavra que “valores 

sociais contraditórios” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 15) habitam, esta dissertação 

teve como objetivo analisar quais sentidos foram construídos nos discursos sobre Palmares no 

decorrer da história brasileira. Como objetivos específicos, buscou-se identificar os distintos 

“olhares” para Palmares e compreender as diferentes “vozes” presentes nestes discursos em 

seus respectivos contextos sócio-históricos.   

Para se alcançar os objetivos pretendidos, esta pesquisa foi construída a partir da 

perspectiva teórica dos estudos do filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin (1895-1975) e de 

seu Círculo
6
. Durante sua produção filosófica, Bakhtin não discutiu especificadamente a 

população negra, tampouco o contexto brasileiro. No entanto, além de seus pensamentos 

possibilitarem percursos plurais e por seus estudos se centrarem no humano enquanto 

“responsável pela existência possível e pelos sentidos do mundo” (LODI, 2017, p.31), eles 

abrem a possibilidade de tecer diálogos com o objetivo do trabalho, visto que o homem, 

imerso socialmente, produz sentidos que propiciam a compreensão e, pode-se dizer, a 

transformação e o criar no mundo. 

Para seu desenvolvimento, pautou-se em um movimento dinâmico que teve Palmares 

como tema de um contínuo discurso. Dessa forma, Palmares, neste trabalho, não se reduziu à 

compreensão da significação da palavra dicionarizada, mas de forma contrária, buscou-se 

compreender os sentidos que ela carregava ao ser enunciada, já que estes se ligam “às 

condições da comunicação, que, por sua vez, estão sempre ligadas às estruturas sociais” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 15). 

                                                           
6
 O “círculo de Bakhtin” foi o nome dado ao conjunto de pensadores que se reuniram no final de 1910 

e começo de 1920, na Rússia, no contexto pós-Revolução de 1917, com a intenção de refletirem sobre 

as questões políticas e econômicas que abarcavam o país naquela conjuntura. Bakhtin e seu círculo 

desenvolveu ideias artísticas, literárias e de linguagem pelo viés filosófico e científico. Dentre os 

participantes do círculo, destacam-se Pável Nikoláievitch Medviédev (empregado de uma casa de 

editora) e Valentin Volóchinov (Professor do Conservatório de Música de Vitebsk) (FARACO, 2011). 

Ver mais em: FARACO, C.A. Bakhtin e sua Filosofia da Linguagem. Conversa Questões de 

Linguagem. 10 ago. 2011. [online]. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=IJMByQS0oQc. Acesso em 01 mar. 2019. 
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Para Bakhtin/Volochínov (2006, p. 42), o discurso se materializa nas diferentes 

“formas da comunicação no contexto da vida”. A palavra, seu elemento privilegiado, por ser 

um “fenômeno ideológico par excellence” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 98. Itálico do autor), 

reflete e refrata a realidade na qual é enunciada e, portanto, as estruturas de poder vigente; é 

assim que nela as lutas de classe são travadas e que as mudanças sociais afloram.   

Desse modo, trazer a história do homem na e pela palavra, como aquela que “se 

projeta para o longínquo e para o infinito” (AMORIM, 2001, p. 105) e que reflete a história 

da humanidade, tendo os discursos de Palmares como objeto investigativo, tornou possível 

estabelecer diálogos com o tempo, diálogos estes que influenciam o hoje e que já se projetam 

ao futuro – um diálogo com o grande tempo de Mikhail Bakhtin. 

 

1.1 Uma metodologia à luz do grande tempo 

 A ideia de grande tempo presente na antropologia filosófica, na concepção de cultura 

e na de literatura bakhtiniana pode, segundo Bubnova (2015), aparecer “como valor de uso” 

(p. 6) nos textos do autor, cabendo aos estudiosos de Bakhtin fazer seu emprego a partir de 

suas necessidades. Haja vista que tudo em Bakhtin é dialógico, o grande tempo não estaria 

isento de tessituras na área das Ciências Humanas (história, filosofia, antropologia, entre 

outras) (BEZERRA, 2017). Não é coincidência, portanto, que para Bubnova (2015), definir
7
 o 

grande tempo torna-se uma árdua tarefa, na medida em que o conceito pode ser entendido sob 

uma extensa gama de significados.  

Em sua análise, Bubnova (2015) elencou algumas explicações do grande tempo a 

partir de alguns estudiosos, destacando a ideia de “perspectiva de séculos” ou “longo tempo”
8
 

de Morson e Emerson; uma “concepção de tempo que se aproxima da eternidade secular [...] 

ou longa continuidade histórica” (REED
9
, 2014 apud  BUBNOVA, 2015, p. 7)  de Walter 

Reed.  Mesmo que sua compreensão possa suscitar uma teia de significados, pode-se dizer 

que seu uso para este trabalho perpassa a ideia que a autora chamou de “diálogo da 

eternidade” (BUBNOVA, 2015, p. 8). 

                                                           
7
 Aliás, conceitos precisos não fazem parte da filosofia bakhtiniana. A maioria deles, segundo 

Bubnova (2015), são conceitos antropológicos relacionais, ou seja, eles abrem a possibilidade (dentro 

de um certo limite) de serem deslocados para várias áreas das Ciências Humanas e Sociais. 
8
 Tradução para grande tempo realizada por Antônio de Pádua Danesi na seguinte obra: MORSON, 

G.S.; EMERSON, C. Criação de uma prosaística. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

2008. 
9
 REED, W.L. Romantic Literature in Light of Bakhtin [Literatura Romântica à Luz de Bakhtin]. 

New York: Bloomsbury, 2014. 
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Para compreender esse diálogo, é importante deslocar a explicação para a filosofia de 

Bakhtin, que olha o humano. Para Bakhtin (1997), a existência humana (centro de sua 

filosofia) é inserida no diálogo do homem em relação ao outro (base de sua filosofia 

dialógica). Assim, estar imerso nas relações sociais é estar conectado com o outro, ou seja, o 

meu existir (da mesma forma que o existir do outro) é um evento que só se concretiza a partir 

da completude que o outro me proporciona. 

Portanto, relaciono-me com o outro a partir de sua vivência interna, enquanto alma; é 

na alma que estão contidas as bases de vivências passadas, que são refletidas eternamente aos 

outros, isto é, apenas os outros podem fornecer um acabamento a minha alma. Assim, quando 

morremos, a carne externa sucumbe, no entanto, a vivência interna perdura na vida do outro e 

“a minha vivência só se torna um dado positivo, suscetível de ser contemplada, graças a uma 

abordagem estética, porém, ela não é minha, não está em mim e para mim, mas no outro” 

(BAKHTIN, 1997, p. 130, itálico do autor). Neste sentido, a alma age “como uma memória 

que é capaz de registrar as marcas de alteridade, tanto virtual como material, das pessoas que 

existiram antes, que garante nossa precária imortalidade” (BUBNOVA, 2015, p. 9). Essa 

imortalidade da alma garante, de certa maneira, nossa constante existência aos outros e esse 

existir se faz por meio do espírito, enquanto “expressão semiótica, na realização em textos” 

(BAKHTIN, 2010
10

 apud  BUBNOVA, 2015, p. 10). 

É pelo texto, no diálogo inacabado com as obras remotas do passado, que se é possível 

projetar-se ao grande tempo bakhtiniano: “somente a presença do eu como uma terceira 

pessoa, o sujeito personalizado, situado e condicionado em seu cronotopo histórico e 

geográfico, torna possível o macrodiálogo entre culturas projetadas para o grande tempo” 

(BUBNOVA, 2015, p. 10). Depreende-se assim, que o grande tempo perpassa esse diálogo 

com obras do passado; e estando nós imersos no nosso tempo presente, podemos realizar 

novas leituras e construir, a partir delas, novos sentidos. Para Bubnova (2015, p. 11), portanto, 

“o ‘grande tempo’ é o espaço semiótico da cultura em que a simultaneidade histórica de 

sentidos e o diálogo entre eles é possibilitado”. 

Pode-se dizer assim, que este diálogo não é aquele que se restringe a um produto final, 

mas, sob o aspecto filosófico, é o diálogo feito durante todo deslocamento no processo de 

pesquisa até chegar a tal resultado, um deslocamento que se constitui “em uma constante 

                                                           
10

 BAKHTIN, M. Os estudos literários hoje (Resposta a uma pergunta da revista Novi Mir). In: 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: WMF Martins Fontes, 

2010. p.359-366. 
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relação em que o passado se liga ao presente e projeta-se para o futuro” (LODI, 2017, p. 37), 

sendo esse diálogo a matriz constitutiva desta dissertação. 

O grande tempo olhado a partir da história (seja da literatura, da cultura ou pela teoria 

da interpretação) se apresenta enquanto um “diálogo de culturas que se realiza num tempo 

infinito” (BEZERRA, 2017, p. 85). Neste sentido, as produções imersas no passado, ao serem 

colocadas em novos contextos, ampliam as perspectivas de análises para tempos infinitos. Em 

analogia a filosofia africana de tempo e história, à luz do historiador Ki-Zerbo (2010), pode-se 

dizer que o pesquisador imerso na dinâmica do grande tempo deve procurar, “sob as cinzas 

mortas do passado”, a existência constante “de brasas impregnadas da luz da ressurreição” ( 

p.57). 

O grande tempo estruturou-se, nesta dissertação, a partir de toda a dinâmica 

metodológica que a engloba: o levantamento de dados que proporciona o encontro de obras 

literárias do passado longevo com as do passado imediato; na coleta desses materiais que, 

para além de demonstrar resultados, abrirá a porta para novos sentidos e, na escrita, que 

mesmo enquanto atividade estética que leva um ponto final 
11

, ela permite, a partir daí, que os 

diálogos possam ser tecidos pela eternidade. 

Palmares, enquanto contínuo na história, teve a sua constituição inicial a partir dos 

povos africanos que foram trazidos pela diáspora forçada na figura do tráfico de humanos. 

Enquanto seres que expressam e falam, ou seja, seres históricos, carregaram consigo marcas 

do passado que navegaram via Atlântico – uma história. Assim, fazer uso do grande tempo 

junto à história desses povos e seus descendentes é entrar em diálogo com reconstruções do 

modelo de vida africano tendo como base as interpretações de Boubou Hama e Joseph Ki-

Zerbo (2010). Para os historiadores, essa dinâmica temporal pode ser vista na história da 

África e na constituição social de seus povos, tendo em vista que ela é feita a partir da noção 

de tempo/história. Para eles, o tempo africano é constituído de maneira coletiva e cíclica, em 

que o passado é o combustível que (re)cria o presente e esse diálogo é a extensão para o 

futuro. 

 

As gerações passadas não estão perdidas para o tempo presente. À sua 

maneira, elas permanecem sempre contemporâneas e tão influentes, se não 

mais, quanto o eram durante a época em que viviam. Assim sendo, a 

causalidade atua em todas as direções: o passado sobre o presente e o 

presente sobre o futuro, não apenas pela interpretação dos fatos e o peso dos 

acontecimentos passados, mas por uma irrupção direta que pode se exercer 

em todos os sentidos (HAMA; KI-ZERBO, 2010, p. 24). 

                                                           
11

 Itálico adicionado. 
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Desta forma, ao olhar essa história impregnada de “memória dos povos” (KI-ZERBO, 

2010, p.33), entende-se que ela se constitui enquanto a sua episteme. É a partir desse saber 

que esses povos, na relação com outros, em tempos e espaços diversos, moveram-se, 

proporcionando uma “eterna transfiguração do passado” (BAKHTIN, 2017c, p.60). Pode-se 

dizer assim que, nessas inter-relações, imersas no grande tempo, palavras de outrora podem 

ser (re)vividas e (re)criadas. E em meio a essas recriações, resultado das relações tecidas no 

decorrer da história, que a cultura intrínseca à literatura emerge, possibilitando a análise de 

um tempo, o tempo presente nas obras (LODI, 2017). 

No levantamento dos materiais que discutem o tema dos discursos de Palmares, pode-

se ver que sua história foi constituída sob algumas perspectivas. Destacam-se: aquela 

discutida por Reis (2004) e Damasceno (2014), que enfatizavam o seu viés cultural, ou seja, 

uma pequena África na Serra da Barriga, como na obra de Edison Carneiro, (1947); outras 

que marcavam o enfrentamento negro palmarino a partir do contexto de classe, como a de 

Freitas (1982); e nos estudos mais recentes que abordaram Palmares como pólo de múltiplas 

dimensões (econômicas, sociais, linguísticas/culturais), como Funari (2012), Lara (2012), 

Reis e Gomes (2012), Vainfas (2012), Gomes (2011; 2015) e D’Salete (2017).  A partir disso, 

optou-se para a construção de uma  história de Palmares, pelas obras que o fazem a partir de 

múltiplas relações, tendo sido eleita a obra de Freitas (1982) como representante do discurso 

do passado mais distante, juntamente com as produções recentes destacadas acima. Tais 

obras, presas em seu tempo literário, ganharam vida a partir de sua abertura ao grande tempo. 

Está, assim, nas mãos da pesquisadora a chave para esta porta. 

Para Bakhtin (2017a), toda a criação literária reflete a cultura do seu tempo e, em certa 

maneira, permanece fechada na realidade na qual foi produzida. No entanto, por não estarem 

isoladas, as obras “dissolvem as fronteiras da sua época, vivem séculos” (p.14) e este existir 

secular, o grande tempo, possibilita conceber seus significados no tempo presente. Na voz de 

Bielínski, ecoada por Bakhtin (2017a, p. 14): “cada época sempre descobre algo novo nas 

grandes obras do passado”.   

Assim, é a partir das obras que o pesquisador pode se colocar como a chave que as 

liberta da clausura temporal, proporcionando sua plenitude no grande tempo. Neste sentido, o 

encontro com as mais variadas produções, o diálogo estabelecido com os textos consultados e 

seus respectivos autores, na construção dos sentidos possíveis no tempo e espaço em que este 

processo ocorria e pela temática investigada, estabeleceu-se uma relação dialógica entre o 

grande tempo de Bakhtin (2017c) – que de modo criador versa a relação do passado a 
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determinar o presente e com ele dá a dimensão ao futuro que ele predetermina – com o 

microtempo (ou pequeno tempo)
12

 de existência da pesquisadora.  

 

A compreensão recíproca entre os séculos e milênios, povos, nações e 

culturas assegura a complexa unidade de toda a humanidade, de todas as 

culturas humanas (a complexa unidade da cultura humana), a complexa 

unidade da literatura da sociedade humana. Tudo isso se revela unicamente 

no nível do grande tempo (BAKHTIN, 2017c, p. 74. Itálico adicionado). 

 

Desse modo, em um movimento dialógico, deve-se considerar que entre os sentidos 

construídos no diálogo com o passado em renovação e no desenvolvimento de novos diálogos 

futuros, “existem massas imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em determinados 

momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo, tais sentidos serão relembrados e 

reviverão em forma renovada (em um novo contexto)” (BAKHTIN, 2017c, p.79). Novos 

sentidos de um passado, portanto, que reverberam, ininterruptamente, em novos sentidos no 

futuro.   

Assim posto, tendo como base o grande tempo bakhtiniano e os procedimentos que 

caracterizam uma pesquisa bibliográfica, o tema deste trabalho foi tecido. Os caminhos 

escolhidos pela pesquisadora para o levantamento e análise da bibliografia selecionada, neste 

pequeno tempo, estruturaram-se sob o método dialético em uma abordagem qualitativa, que 

proporciona uma “interpretação dinâmica e totalizante da realidade, pois considera que os 

fatos não podem ser relevados fora de um contexto social, político, econômico” 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p.34) e, principalmente, cultural, logo linguístico, pois a 

cultura representa o amálgama desses fatores e não pode ser isolada da literatura do passado 

(BAKHTIN, 2017a). 

No que diz respeito especificamente às pesquisas que se debruçaram nas relações 

étnico-raciais-classe-gênero, esse amálgama é substancial, pois o pesquisador que se envolve 

nesta seara investigativa não deve pensar fora da interseccionalidade presente na área, e 

fatores sociais, econômicos e de gênero não podem ser anulados ao discutir a população negra 

(DEI; JOHAL, 2008). Desse modo, os procedimentos utilizados para a construção deste texto, 

ajudaram na delimitação de pontos históricos que puderam indicar possíveis influências na 

sociedade de hoje (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

 

                                                           
12

 Tais palavras serão utilizadas em destaque ( itálico) por terem relação direta com  o conceito de 

grande tempo de Mikhail Bakhtin. 
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1.2  Levantamento de Dados 

Enquanto processo científico integral, ao pesquisador é dada a possibilidade de utilizar 

diferentes métodos e técnicas na busca de resultados às suas indagações (PRODANOV; 

FREITAS, 2013), fato que demanda escolhas no que diz respeito aos caminhos a serem 

trilhados para a elaboração de uma pesquisa. Mesmo que, se em um dado momento, essas 

escolhas passem por um cunho particular e, portanto, ideológico, hão de estruturar-se a partir 

de procedimentos definidos cientificamente na forma de levantamento e na maneira de 

dialogar com os dados.  Para a elaboração desta dissertação, a revisão da literatura foi 

realizada em duas fases, descritas nos próximos subitens.   

 

1.2.1 Fase I 

O procedimento de revisão da literatura sobre o tema central desta dissertação, a partir 

das bases para pesquisas científicas, foi a primeira etapa do levantamento de dados para a 

escrita desta dissertação, como forma de conhecer como o campo em estudo tem sido 

abordado na atualidade, ampliando o olhar da pesquisadora para além daqueles trabalhos, de 

certa forma, já conhecidos, discutidos e referenciados.  

A revisão da bibliografia, mesmo assumindo como um ponto importante e necessário 

aos caminhos a serem seguidos para análise do objeto, não deve ser considerada como algo 

geral e absoluto da realidade científica, e sim como uma amostra do tema revisado. Desse 

modo, a busca por esses materiais visou olhar o campo a fim de serem estabelecidos novos 

diálogos e construção de novos sentidos a partir de estudos que se aproximavam por um 

interesse comum, além de auxiliar no preenchimento de possíveis lacunas que perpassavam 

determinadas discussões sobre a realidade em estudo.  

Das bases que apresentavam produções nas áreas das Ciências Sociais, pode-se 

destacar: a base de Ciências Sociais Eric Proquest, que abrange publicações sobre a educação 

e temas afins; a base multidisciplinar Web of Science que, como a primeira, disponibiliza 

também pesquisas sobre a área da educação; o portal de revistas Redalyc, que trabalha com 

Revistas Científicas da América Latina e do Caribe, da Espanha e de Portugal; a biblioteca 

online Scientific Eletronic Library Online – Scielo, no qual se é possível ter um panorama 

nacional e da América Latina acerca da temática das relações étnico-raciais no que tange às 

Ciências Humanas; e, finalmente, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 
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Para a revisão da bibliografia, algumas etapas de execução foram realizadas: 

inicialmente situar o campo da pesquisa, um processo que envolve a releitura do objetivo da 

pesquisa, a fim de que dela surja uma pergunta para uma revisão bibliográfica mais ampla 

para, assim, serem escolhidas palavras-chave que dialoguem com a pergunta de revisão. Em 

seguida, selecionam-se as bases de dados a serem exploradas, afinal boa parte das bases 

atualmente disponíveis para pesquisa científica não contempla as Ciências Humanas; e para 

finalizar, é necessário escolher filtros que possam incluir ou excluir obras e possíveis recortes 

temporais ou de tipos de materiais a serem visitados.  

A pergunta que norteou a revisão foi construída da seguinte maneira: “Que discursos 

sobre Palmares circulam nas produções científicas no Brasil”? Como palavras-chave utilizou-

se “negro”, “escravidão” e “Palmares”. O comando “OR” foi utilizado tanto para a palavra 

“negro”, alternado com “negra”, quanto para a palavra-chave “escravidão”, alternada com a 

palavra “escravismo”. As demais combinações foram utilizadas com o comando AND.  

Como filtro de exclusão, desconsiderou-se trabalhos desenvolvidos na área da saúde; 

como filtro de inclusão, considerou-se publicações apenas para “áreas temáticas” Educação, 

Ciências Humanas, Ciências Sociais e/ou Multidisciplinar.   

Importante destacar que toda revisão é perpassada por escolhas, recortes e tentativas. 

Assim, por mais que certas palavras-chave ou filtros tenham apresentado um resultado 

satisfatório em algumas bases, o mesmo não aconteceu em outras. Como exemplo, aplicando 

tais filtros, observou-se que nas bases multidisciplinares Eric Proquest e Web of Science há 

maior predominância de produções acadêmicas na área de Biológicas, ou seja, muitos 

trabalhos das Ciências da Saúde, aí incluso materiais da psicologia; desta forma, os resultados 

não foram satisfatórios para o objetivo da pesquisa, fazendo com que tais bases fossem 

retiradas da revisão bibliográfica. 

Optou-se em iniciar a revisão pela Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), porque, 

após o exame de qualificação, ocorreu uma readequação do objetivo da presente dissertação e 

percebeu-se que foi explorado muito pouco sobre “as histórias” de Palmares para aquele 

momento, enviesando, de certa maneira, a análise destes agrupamentos. Com isso, nova 

revisão na biblioteca de teses e dissertação foi realizada em dezembro de 2018 utilizando as 

palavras-chave já citadas.  

Foram localizados, inicialmente, 4.142 trabalhos (sem filtro de tempo de defesa ou de 

área). Pelos limites temporais impostos ao desenvolvimento de um mestrado, não era possível 

a leitura desses quatro mil trabalhos, razão pela qual foi necessário pensar em um item de 
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exclusão - “teses”. Com este procedimento restaram 3.000 trabalhos. Por ser um número 

ainda grande, a busca foi refinada para “apenas dissertações” desenvolvidas em “Programa de 

Pós-Graduação em História”, resultando em 11 trabalhos.  

A presente autora ficou impressionada com a queda no número, afinal pensava-se que 

a maioria dos estudos sobre o tema tivesse sido desenvolvido em programas de Pós-

Graduação em História e/ou Educação. Isso foi um indicativo para se pensar: “quem está 

pesquisando sobre Palmares”? Com o intuito de descobrir a resposta e como forma de trazer o 

leitor ao contexto da revisão, observou-se que os cinco primeiros programas que mais têm 

apresentado dissertações na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) que 

versam sobre Palmares são: Programa de Pós-Graduação em Prestação Jurisdicional e 

Direitos Humanos com 113; Programa de Pós-Graduação em Gestão e Políticas Públicas com 

71; Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional com 69; Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde com 56 e, Programa de Pós-Graduação em Ciências com 46 

dissertações. Nos Programas de Pós-Graduação em Educação foram encontrados 14 trabalhos.  

A fim de não fugir do escopo da presente pesquisa, optou-se pela leitura das 11 

dissertações produzidas em Programas de Pós-graduação em História, com destaque ao 

Programa da Universidade Federal da Paraíba, responsável pela produção de seis destes 

estudos. O quadro abaixo traz a relação dos trabalhos.  

 

Quadro 1- Relação das dissertações na BDTD 

 

TÍTULO AUTOR (A) 
ANO/ 

DEFESA 
Instituição 

Feiras da reforma agrária: 

concepções sobre a atuação das 

mulheres na produção 

agroecológica 

Forchesatto, Raquel 2018 
Universidade 

Federal da 

Fronteira Sul 

Mulheres e política no estado 

da Paraíba: a atuação de Lúcia 

Braga em meio às práticas 

políticas locais 

Rodrigues, Dayanny 

Deyse Leite 
2017 

Universidade 

Federal da 

Paraíba 

As estratégias de luta pela 

liberdade nos últimos anos da 

escravidão na vila/cidade de 

Bananeiras-PB (1871-1888) 

Oliveira, Daniel de 2017 

Universidade 

Federal da 

Paraíba 

Mulheres em movimento: 

experiências e organizações de 

mulheres no Seridó e Curimataú 

paraibanos (1990-1999) 

Dantas, Priscila 

Mayara Santos 
2017 

Universidade 

Federal da 

Paraíba 
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África, travessia e liberdade: 

Uma viagem historiográfica 

pela poesia de Castro Alves 

(1863-1870) 

Silva, Rodrigo 

Ferreira da 
2017 

Universidade 

Federal da 

Paraíba 

Representações 

cinematográficas da máfia 

norte-americana e suas relações 

com a história 

Bündchen, Vitor 

Bernardi 
2015 

Universidade 

Federal de 

Pelotas  

Resistência e repressão no oeste 

paranaense: o caso da VAR- 

Palmares em Nova Aurora em 

1970 

Campos, Marcos 

Adriani Ferrari de 
2014 

Universidade 

Estadual do Oeste 

do Paraná  

Marechal 

Cândido Rondon 

Conexões e travessias no 

atlântico sul: Palmares, 

africanos e espaços coloniais 

numa abordagem comparada 

(século XVII) 

Damasceno, Felipe 

Aguiar 
2014 Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro 

A Repercussão do Conceito de 

Experiência de E. P. Thompson 

na Historiografia Brasileira: 

Um Estudo sobre a UNICAMP 

e Sidney Chalhoub (1980-1998) 

Cavalcante, Emanuel 

Candeia 
2013 

Universidade 

Federal da 

Paraíba 

MNU representa Zumbi (1970-

2005): cultura histórica, 

movimento negro e ensino de 

história 

Amorim, Alessandro 

Moura de 
2011 

Universidade 

Federal da 

Paraíba 

Zumbi: historiografia e imagens 
Reis, Andressa 

Mercês Barbosa dos 
2004 

Universidade 

Estadual Paulista 

"Júlio de 

Mesquita Filho" 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Após a leitura de títulos e respectivos resumos, percebeu-se que apenas duas 

dissertações poderiam dar suporte a esta pesquisa; com isso, nove estudos foram excluídos da 

revisão.  Na primeira dissertação, escrita por Andressa Reis (2004), foi desenvolvido um 

estudo histórico de Palmares a partir da temática de Zumbi no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP 

da cidade de Franca (SP); a segunda, de autoria de Felipe Damasceno (2014), tratava-se de 

uma dissertação em História comparada realizada no Programa de Pós-graduação em História 

Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesta dissertação, Felipe Damasceno 

realiza um balanço das produções escritas com a temática de Palmares desde o período 

colonial até a atualidade. Ambas as dissertações forneceram um panorama amplo e cuidadoso 

de como Palmares se enveredou pelos discursos a partir da historiografia brasileira. 
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Importante destacar que, embora não tenha sido encontrado pelos procedimentos desta 

revisão na medida em que houve a exclusão das teses, outro trabalho que contribuiu para a 

escrita desta dissertação foi a tese de Silva (2009), em especial o capítulo em que o autor 

aborda as dimensões que se constrói a educação das relações étnico-raciais em temas como 

“raça e racismo” no ensino de Ciências. Tal estudo tornou-se de conhecimento da 

pesquisadora na realização da disciplina de Africanidades, Diáspora Negra e Educação, no 

ano de 2017, na Universidade Federal de São Carlos. 

No que tange ao portal de revistas Redalyc e à biblioteca online Scielo, os mesmos 

procedimentos de revisão foram adotados para a busca, com o filtro “apenas artigos”. Em 

seguida, foram lidos os títulos e os resumos para que fosse possível a seleção dos melhores 

artigos para a pesquisa. Este procedimento tornou-se necessário porque, durante a busca por 

trabalhos na biblioteca Scielo, ao inserir a palavra-chave “Palmares”, vários artigos sobre 

Palmas (Tocantins) foram encontrados, provavelmente devido à sílaba “PAL”.  Ao final desta 

revisão, foi selecionado o artigo de Viotti (2017), no portal de revistas Redalyc, que apresenta 

uma história de Palmares a partir do levantamento de correspondências enviadas no período 

palmarino; e o de Marques e Gomes (2013), na biblioteca online Scielo, que aborda a 

ressignificação da ideia de quilombos. Embora tenha sido utilizado o filtro “apenas artigos”, 

no portal de revistas Redalyc foi ainda encontrado e selecionado um capítulo de E-book 

(PINHO; SANSONE, 2008) que se debruçou em discussões relativas aos quilombos, escrito 

por José Maurício Arruti. Tais procedimentos foram sintetizados abaixo
13

. 

Figura 1- Síntese das publicações selecionadas 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                           
13 Ambos os levantamentos foram realizados no mês de dezembro de 2018. 

Rydalic 66 publicações  

Artigo: Revisitar Palmares: 

histórias de um mocambo do 

Brasil colonial  

Ana Carolina Viotti (2017) 

Scielo 110 Publicações  

- Capítulo de E-book - 

“Quilombos” 

José Maurício Arruti (2008); 

 

- Artigo: “A Constituição de 

1988 e a ressignificação dos 

Quilombos contemporâneos” 

Carlos Eduardo Marques e 

Lílian Gomes (2013). 
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  1.2.2 Fase II 

Após a fase I, de levantamentos de dados, foram selecionados alguns trabalhos 

produzidos por determinados autores que, além de auxiliarem na maneira de enxergar a 

temática da pesquisa, apresentam certa notoriedade no campo da educação das relações 

étnico-raciais. Entendeu-se que o olhar destes autores para os segmentos negros poderia 

auxiliar a investigadora no embrenhar-se em meio a esse campo de estudo.  

Mesmo sendo trabalhos já debatidos, partiu-se do pressuposto de que tais obras não 

permanecem as mesmas “ao longo da história, mas se expandem na interação com novos 

contextos e outros textos” (BUBNOVA, 2015, p. 11). Acrescenta-se ainda que, trazer tais 

obras e autores é, como apresentam Dei e Johal (2008), um momento que proporciona a 

possibilidade de abertura de um lugar de fala/escrita, de representatividade e de autoridade, 

uma escolha política que é intrínseca às pesquisas sobre relações étnico-raciais.  

Dessa forma, foram selecionados os seguintes nomes para também serem postos em 

diálogo neste trabalho: Profª. Drª. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (SILVA, 2007), 

doutora em Ciências Humanas e que, indicada pelo Movimento Negro, foi conselheira da 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação no mandato de 2002-2006; 

da Profª. Drª. Nilma Lino Gomes (GOMES; 2017), doutora em Ciência Social (Antropologia 

Social), ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no ano de 

2015 e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 

Humanos da Presidenta Dilma Rousseff entre 2015-2016
14

; os trabalhos desenvolvidos pelos 

sociólogos Sérgio Luiz de Souza (2007; 2010) e Márcio Mucedula Aguiar (2009) e estudos do 

antropólogo Kabengele Munanga (1996; 2003; 2015). Os diálogos estabelecidos, 

inicialmente, com esses autores, contribuíram tanto com discussões sobre as relações étnico-

raciais brasileiras quanto no esclarecimento de conceitos significativos e que refletem os mais 

diversos vértices das discussões presentes nesta dissertação, entre eles, os conceitos de raça e 

racismo. A partir deles também foi possível compreender melhor a pretensa ideia de 

cordialidade nas relações raciais brasileira e o lugar social do negro no país. 

No âmbito dos estudos de quilombos, podem-se destacar nomes como o de Beatriz 

Nascimento (1985) e João José Reis (1996); acrescenta-se ainda a obra “Quilombos: 

identidades e história”, de Laura Oliveri Carneiro de Souza (2012). Somou-se a esta seara 

bibliográfica, as contribuições de Nei Lopes (1988), com sua leitura do grupo linguístico 

                                                           
14

 Após a aprovação do impeachment, pelo Senado Federal, da primeira mulher eleita presidenta do 

Brasil - Dilma Roussef - em 31/08/2016, ocorreram vários retrocessos nas políticas sociais e 

trabalhistas da população brasileira, levando a cabo este Ministério.  
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banto no Brasil e sua influência. Acrescenta-se ainda a produção sobre Palmares de Décio 

Freitas (1982) e outras mais recentes, como as obras de Flávio dos Santos Gomes (2011; 

2015) e a coletânea de Reis e Gomes (2012), que possui textos dos autores Carlos Magno 

Guimarães (2012), Pedro Paulo de Abreu Funari (2012); Richard Price (2012), Ronaldo 

Vainfas (2012) e Silva Hunold Lara (2012).  

As informações desta segunda fase de levantamento bibliográfico encontram-se 

sintetizadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 2- Síntese das obras selecionadas 

 

Tema Tipo Títulos/Autor 

Quilombos 

Artigos 

“O conceito de quilombo e a resistência cultural negra”, de 

Beatriz Nascimento (1985) 

"Quilombos e revoltas escravas no Brasil", de João José 

Reis (1996) 

Livro 
“Quilombos: identidades e história”, de Laura Oliveri 

Carneiro de Souza (2012) 

  

 

  

Bantos Livro "Bantos, Malês e Identidade Negra", de Nei Lopes (1988) 

   

Palmares Livros 

"Palmares - A guerra dos escravos", de Décio Freitas (1982)  

"De olho em Zumbi dos Palmares: histórias, símbolos e 

memória social" (2011) e  " Mocambos e Quilombos: uma 

história do campesinato negro no Brasil" (2015),  ambos de 

Flávio dos Santos Gomes. 

Coletânea "Liberdade por um fio: história dos quilombos  

no Brasil", de Reis e Gomes (2012): 1- "A arqueologia de 

Palmares- Sua contribuição para o conhecimento da história 

da cultura afro-americana",  de Pedro Paulo de Abreu 

Funari; 2- "Palmares como poderia ter sido", de Richard 

Price; 3-"Deus contra Palmares- Representações senhoriais 

e ideias jesuíticas", de Ronaldo Vainfas; 4- "Do singular ao 

plural - Palmares, capitães do mato e o governo dos 

escravos", de Silvia Hunold Lara; 4- "Mineração, 

quilombos e Palmares", de Carlos Magno Guimarães. 

        Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Antes mesmo da realização da qualificação, uma gama de dados acerca do continente 

africano foi levantada pela presente autora e, com isso, no decorrer desta pesquisa, as fontes 

utilizadas para olhar essa outra margem do Atlântico foram também elencadas, com destaque 

para os trabalhos que abordam a história da África, contada pelos próprios africanos, e outros 
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escritos por autores brasileiros que se debruçaram nesta intersecção Brasil-África. Dessa 

forma, imersas no grande tempo, os discursos que compõem um sentido de África como 

berço da humanidade, contemplados nestas produções, foram ainda trazidos para tecer o 

presente texto. 

No que tange ao primeiro grupo, o estudo foi realizado a partir dos dez volumes da 

“Coleção História Geral da África (2010)”
15

, desenvolvida pela Unesco no ano de 2010, e 

traduzida para o português pelo “Programa Brasil-África: Histórias Cruzadas”, uma iniciativa 

do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de São Carlos 

(Neab/UFSCar) em parceria com a Unesco e com o Ministério da Educação (MEC). Nesses 

livros, foram selecionados os capítulos conforme foram surgindo demandas por informações 

acerca da África. 

 Das vozes nacionais, as fontes utilizadas foram: a obra “Origens africanas do Brasil 

contemporâneo”, do Prof. Dr. Kabengele Munanga (2012) e o livro “África e Brasil 

Africano”, da doutora em História, Profª Drª Marina de Mello e Souza (2014), como pode ser 

observado no quadro abaixo. 

 

Quadro 3- Síntese das obras selecionadas sobre África  

 

Tema Tipo Títulos/Autor 

África  

Capítulos de livros Coleção História Geral da África (2010) 

Livros 

"Origens africanas do Brasil 

contemporâneo", de Kabengele 

Munanga (2012),  

"África e Brasil Africano", de Marina 

de Mello e Souza (2014). 

                      Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em um segundo momento desta fase de levantamento da bibliografia, novamente a 

pesquisadora fez a escolha de buscar materiais em revistas publicadas por instituições que 

debatem a temática central desta pesquisa a partir de ações dos movimentos sociais. Assim, 

                                                           
15

 Os dez volumes são dividido entre: Volume I - Metodologia e pré-história da África (Editor J. Ki-

Zerbo), Volume II - África antiga (Editor G. Mokhtar), Volume III - África do século VII ao XI (Editor 

M. El Fasi)/(Editor Assistente I. Hrbek), Volume IV - África do século XII ao XVI (Editor D. T. 

Niane), Volume V - África do século XVI ao XVIII (Editor B. A. Ogot), Volume VI - África do século 

XIX à década de 1880 (Editor J. F. A. Ajayi), Volume VII - África sob dominação colonial, 1880-

1935 (Editor A. A. Boahen), Volume VIII - África desde 1935 (Editor A. A. Mazrui)/Editor Assistente 

C. Wondji). Contam ainda com dois volumes que sintetizam a coleção completa, divididos entre: 

Volume 1: Síntese da Coleção História Geral da África: da pré-história ao século XVI e Volume 2: 

Síntese da Coleção História Geral da África: do século XVI ao século XX. 
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foram selecionadas revistas publicadas pela Fundação Cultural Palmares, que contêm 

discussões acerca das questões de cultura Afro-brasileira e quilombola (RIOS, 2008); 

produções acadêmicas do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro); nas 

revistas da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros – ABPN (DOMINGUES; 

GOMES, 2013); e produções do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos - IPN 

(ANJOS; PEREIRA, 2017).  

Das produções via Instituições de ensino superior e organizações não governamentais, 

destacam-se: o Caderno nº 9 do Penesb - Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade 

Brasileira, da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense (FILHO, J. B. S, 

2007);  as produções do Centro de Estudos Africanos, da Universidade de São Paulo 

(PRANDI, 2000); a obra de Albuquerque e Fraga Filho (2006), do Centro de Estudos Afro-

Orientais da Fundação Cultural Palmares; e a obra “Racismo no Brasil”, de Giralda Seyferth 

et al. (2002), resultado do Seminário de mesmo nome, realizado pela Associação Brasileira de 

Organizações Não Governamentais (Abong), Ação Educativa e pela Associação Nacional de 

Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). Adiciona-se, ainda, as produções 

desenvolvidas pelo Ministério da Educação e Cultura, como: as “Orientações e Ações para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais (2006)”. 

Finalmente, foram utilizadas algumas obras disponibilizadas às bibliotecas das escolas 

públicas, pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)
16

, referente ao acervo 

“Temático - obras de referência”, distribuídas entre os anos de 2009 e 2013, cujo principal 

objetivo é subsidiar os docentes das instituições de ensino sobre a temática. Foram elas: 

Carneiro (2007); Dantas, Mattos e Abreu (2012); Pereira (2010); e Pereira, Serrano e Porto 

(2012). A participação dessas obras representa um pouco do percurso da pesquisadora para 

chegar ao tema investigado, considerando-se que, antes da ideia de Palmares, era almejado 

investigar as representações de crianças negras nos livros enviados às escolas pelo PNBE. Foi 

a partir da “descoberta” do acervo PNBE “temático” que os ventos palmarinos existentes fora 

do muro da escola enfunaram ainda mais a mente da pesquisadora. 

                                                           
16

 O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desenvolvido mediante a Portaria do Ministério 

da Educação nº 584 de 28 de abril de 1997, criado oficialmente em 1998, busca a promoção do acesso 

à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores das escolas públicas brasileiras.  Por meio da 

distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência, o programa atende as 

escolas públicas brasileiras cadastradas no Censo Escolar de educação básica: da educação infantil até 

o ensino médio e na modalidade de educação de Jovens e Adultos (EJA).  
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Ao término desta etapa, foi observado um número significativo de livros, capítulos de 

livros, artigos científicos e artigos de revistas que tratavam da temática investigada. O quadro 

abaixo sintetiza tais materiais. 

 

Quadro 4- Síntese das obras selecionadas (diversas instituições) 

 

Locais Tipo Títulos/Autor 

Fundação Cultural Palmares 

Artigo 

(RIOS, 2008) 

Produções acadêmicas do Instituto de 

Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros- 

Ipeafro 

NASCIMENTO (1985) 

Revistas da Associação Brasileira de 

Pesquisadores Negros – ABPN  

(DOMINGUES; GOMES, 

2013);  

Produções do Instituto de Pesquisa e 

Memória Pretos Novos- IPN  
(ANJOS; PEREIRA, 2017).  

PENESB - Programa de Educação sobre o 

Negro na Sociedade Brasileira da 

Faculdade de Educação da Universidade 

Federal Fluminense 

Capítulo 

de livro 
(FILHO, J. B. S, 2007) 

Centro de Estudos Africanos da 

Universidade de São Paulo 
Artigo (PRANDI, 2000) 

Centro de Estudos Afro-Orientais da 

Fundação Cultural Palmares 
Livro 

ALBUQUERQUE E FRAGA 

FILHO (2006)  

Associação Brasileira de Organizações 

Não Governamentais (Abong), Ação 

Educativa e pela Associação Nacional de 

Pós-graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd)  

Livro  SEYFERTH et al. (2002) 

Ministério da Educação Livro Orientações e Ações para a 

Educação das Relações étnico-

Raciais (2006) 

Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE)  referente ao acervo “Temático - 

obras de referência” 

Livros 

Carneiro (2007); Dantas, 

Mattos e Abreu (2012); 

Pereira (2010); Pereira, 

Serrano e Porto (2012) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Após a finalização desta etapa, o conjunto dos materiais selecionados passou para a 

sua fase de leitura. Este momento de diálogo entre a voz dos que falaram e a voz que escreve 

(TEZZA, 2005) foi perpassado e vivenciado a partir das obras de Mikhail Bakhtin (1997; 

2010; 2011; 2017a; 2017b; 2017c), Bakhtin / Volochínov (2006);  Volóchinov (1976; 2017) e 

dos ecos destes trabalhos nos estudos de Ana Claudia Balieiro Lodi (2004; 2005; 2017), 
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Marília Amorim (2001; 2002), Paulo Bezerra, (2017), Tatiana Bubnova (2015), de Carlos 

Alberto Faraco (2009; 2010; 2011), de  João Wanderley Geraldi( 2007; 2013), Sonia 

Kramer(2013),  Solange Jobim e Souza &  Elaine Deccache Porto e Albuquerque (2013), Rita 

Ribes (2013) e, no estudo de Cecília Maria A. Goulart (2013). 

 

1.3 A atividade estética: discussão dos Dados 

Finalizado esse levantamento, o trabalho bibliográfico exige de seu pesquisador um 

intenso movimento de leitura ou, como em certas obras desta pesquisa, de (re)leitura. Uma 

(re)leitura por meio da qual o pesquisador realiza uma compreensão responsiva e ativa dos 

textos, processo que permite que  

 

os múltiplos sentidos em circulação no texto [sejam] constituídos a partir de 

uma relação dialógica estabelecida entre autor[es] e leitor, entre leitor e 

textos[s] e entre os múltiplos enunciados, as múltiplas vozes [...] que ecoam 

no[s] texto[s]. Um momento de constituição do[s] texto[s], um processo de 

interação verbal, na medida em que nela se desencadeia o processo de 

significação (LODI, 2004, p.12).  

 

 É por meio desse diálogo, conforme compreendido pela filosofia bakhtiniana, que a 

interpretação se torna rica e dinâmica e, portanto, criadora, ao transcender a ação de empatia 

que limita o olhar do pesquisador para outra cultura. Esse afastamento do seu próprio mundo 

não é apagar as experiências do leitor ao limitá-lo na reprodução das vozes dos textos; pelo 

contrário, ao afastar-se de seu mundo, o pesquisador/leitor não deixa de vivê-lo, mas 

possibilita o diálogo com outros mundos em um movimento de transformação.  

Para isso, a pesquisadora precisou assumir um lugar exotópico
17

 (BAKHTIN, 1997) 

em relação à sua própria história e daquele a partir dos quais os materiais foram construídos, a 

fim de ser possível a interpretação dos dados culturais de outro tempo e espaço. Esse lugar de 

distanciamento que a pesquisadora ocupou no processo, não só a inseriu em um lugar único, 

fora do tempo das obras, como também propiciou, segundo Bezerra (2017), uma maneira de 

enxergá-las, não como mera compilação de dados do passado, mas como um leitor, 

 
que, extralocalizado e distanciando no espaço e no tempo em relação aos 

contextos antigos que sedimentam as obras literárias, ou seja, de fora, no 

grande tempo, lê e interpreta do espaço e da posição de sua cultura as obras 

do passado e com elas estabelece um diálogo de culturas que amplia e 

atualiza o valor simbólico que elas irradiam  (p. 92) 

 

                                                           
17

 Itálico adicionado. 
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Assim, a leitura criadora realizada para a análise dos dados que constituíram esta 

pesquisa, levou em consideração o contexto cultural determinante das ações de cada época, 

pois qualquer interpretação que parta dos pontos de vista e das regras modernas, apenas 

poderia “olhar para os aspectos que afastam esse determinado momento da época atual, 

perdendo-se, assim, a compreensão do contexto histórico e da conjuntura sociocultural que 

deu sustentação às posturas (ideológicas e consequentemente práticas) assumidas” (LODI, 

2005, p.411) no passado. Somente desse modo, novos sentidos, construídos a partir de um 

contínuo diálogo com os estudos lidos, puderam ser então construídos. 

Com esse irradiar, recriam-se, portanto, as formas ora de se interpretar o passado e o 

presente do pesquisador, ora a realidade das obras consultadas, propiciando, assim, novos 

diálogos temporais e culturais. Dessa maneira, ao estar imerso em seu pequeno tempo e ao 

assumir uma posição extralocalizada, a pesquisadora buscou um permanente reascender de 

sentidos outros. 

Este movimento dialógico, possível pelo lugar exotópico assumido pela pesquisadora, 

navegou pelos mais diversos materiais e possibilitou, portanto, uma interpretação dos fatos 

“fora do acontecimento da obra” (BEZERRA, 2017, p.92), permitindo que ela se tornasse 

cocriadora. Deste lugar, ao acrescentar na reconstrução histórica realizada, “novos sentidos 

que nela descobre à luz das conquistas de sua época” (BEZERRA, 2017, p. 95) foi possível, 

portanto, aportar novos sentidos em uma interpretação da obra em seu tempo, do mesmo 

modo que foi possível projetá-la para o grande tempo. 

Amorim (2002), ao destacar a abordagem sócio-histórica nas pesquisas qualitativas, 

enfatiza que, ao estar em diálogo com as obras, aquele que as lê, na voz do sobredestinatário, 

“libera o texto das limitações do seu contexto” (p. 9) fazendo, assim, um ecoar de novos 

sentidos para além do seu tempo. Assim, retornar às obras que historicamente trataram de 

Palmares, na busca de preencher o objetivo deste trabalho, tornou-se um “dialogar com 

outros” (BEZERRA, 2017, p.95).  

Em um diálogo constante, que não se realiza apenas na leitura, Amorim (2001), 

partindo das contribuições bakhtinianas, ainda destaca que a escrita, também realizada de um 

lugar exotópico, não deve ser aquela que apenas privilegia a voz dos outros, ou que se fecha 

no enunciado do autor; ao contrário, a partir do distanciamento entre aquele que escreve e o 

texto produzido, é possível também uma escrita criadora. Esta escrita cria uma empatia 

literária que entoa “as vozes que constituem toda a pesquisa” (p. 94), ou seja, cria-se um texto 

em perspectiva polifônica, no qual “as vozes dos outros se misturam com a voz do sujeito 

enunciado” (p.107).  Todo este processo enquanto uma criação estética para Bakhtin (1997)  
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começa justamente como estamos de volta a nós mesmos, quando estamos 

no nosso próprio lugar, fora da pessoa que sofre, quando damos forma e 

acabamento ao material recolhido mediante a nossa identificação com o 

outro, quando o completamos com o que é transcendente à consciência que 

a pessoa que sofre tem do mundo das coisas, um mundo que desde então se 

dota de uma nova função, não mais de informação, mas de acabamento: a 

postura do corpo que nos transmitia a sua dor tornou-se um valor puramente 

plástico, uma expressão que encarna e acaba a dor expressa e num tom 

emotivo-volitivo que já não é o da dor; o céu azul que o emoldura tornou-se 

um componente pictural que traz solução à dor. (p.46. Itálico adicionado). 

 

 É na busca de solução, ao elucidar a importância do afastamento entre o autor e o 

herói (obra) na atividade estética (na produção escrita), para se propiciar a participação das 

múltiplas vozes no texto, que a constituição deste herói (dissertação) abrirá possibilidade para 

seu acabamento, ou seja, para que o leitor lhe dê completude. 
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CAPÍTULO 2 

________________ 
 

 

 UM PRÓLOGO À LUZ DOS PALMARES 

 

Estamos no grande tempo. Ao trazer tal assertiva, objetiva-se, neste capítulo, 

estabelecer discussões que antecedem o contexto da formação dos agrupamentos Palmares na 

capitania de Pernambuco, olhando-o como um desdobramento da história e suas inter-relações 

com “um passado, um presente e um futuro” (ALENCASTRO, 2011, p. 245) propiciando, 

assim, um breve panorama. Além disso, compreendendo que a grande temporalidade de 

Bakhtin abarca a ideia dos fatos históricos como uma construção processual e inter-

relacionada entre o hoje, sob a luz do passado, a iluminar o futuro. Breves discussões sobre o 

racismo foram realizadas com o objetivo de levar o leitor a olhar este permanente, insistente e 

violento tema “velho”, com “óculos novos” (GERALDI, 2013, p. 22) sob as lentes do grande 

tempo bakhtiniano.  

 

2.1 A relação eu/outro
18

: uma interpretação sobre o racismo  

Concebendo o Brasil como país que se constituiu a partir das influências dos mais 

diversos grupos socioculturais, ao trazer a história das relações humanas, tendo como 

referência os segmentos negros, torna-se quase impossível não avocar os agrupamentos 

palmarinos, ora como pano de fundo, ora como tema central, como é o caso desta dissertação. 

Isso porque Palmares, entre outras coisas, pode representar um vértice para a discussão sobre 

a formação humana e os fenômenos sociais brasileiros se analisado à luz das concepções da 

filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin e de seu Círculo. 

Ao eleger o humano como centro de seus estudos, Bakhtin (1997) estabeleceu uma 

filosofia que o coloca como força motriz da sociedade, ou seja, eu (enquanto indivíduo) só me 

constituo (minha subjetividade) a partir das relações estabelecidas com os outros e vice-versa. 

Assim, como uma de suas teses principais, essa relação dialógica se resume no que Ribes 

(2013, p. 7) nomeou como a “alteridade como experiência vital”, ou seja, um movimento 

duplo, inconcluso, que só encontra sentido a partir da multiplicidade existente entre eu x 

outro. À luz dos ecos de Bakhtin, Ribes (2013) destaca que  

                                                           
18

 Itálico adicionado. 
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Só o outro pode narrar nosso nascimento e nossa morte. E mesmo a nossa 

vida - assim como aquilo que sabemos dela - carece dos contornos que só o 

outro pode nos oferecer. [Nesse sentido] Estão em jogo a singularidade e a 

incompletude da nossa perspectiva de visada e também a pluralidade de 

perspectivas a que o olhar do outro pode nos convidar (p. 7). 

 

Pode-se dizer que, para Bakhtin, essa relação é processual, acompanha o hoje, com 

reflexos do passado à guisa do futuro. Neste sentido, construir nossa subjetividade como 

resultado da vivência interior – a consciência –, nesta perspectiva, é partir de outro lugar, da 

vida exterior, na qual constituir-se enquanto “eu” torna-se um movimento dinâmico e infinito, 

que carregará reflexos sociais e, portanto, ideológicos.  Essa relação constitutiva se faz pela 

alteridade, que segundo Geraldi (2013, p. 12-13), pode ser compreendida como “o espaço da 

constituição das individualidades: é sempre o outro que dá ao eu uma completude provisória e 

necessária, fornece os elementos que o encorpam e que o fazem ser o que é”.  

A partir das palavras de Lodi (2017), pode-se dizer que se eu existo, eu partilho, e este 

partilhar leva a uma coexistência, a um inter-relacionar-se com o outro, afinal, é do outro que 

recebo as palavras que edificam as percepções do meu eu. Nesse sentido, para a autora, 

 

Esta relação dialética constitutiva do eu e do outro, implica em uma 

compreensão da constituição da subjetividade a partir de uma relação 

dinâmica com aquilo que é outro, responsável pela completude e acabamento 

do eu. Meu eu, portanto, só pode ser percebido pelos olhos do outro, na 

refração do mundo através dos valores do(s) outro(s) (p.33). 

 

É por meio da linguagem, material semiótico da vida interior, da consciência, nas 

relações humanas, que entramos em contato com diferentes sentidos construídos por e com 

outros com quem convivemos e que participam de distintos grupos socioculturais. Desse 

modo, ao se assumir que a constituição de subjetividades implica em um processo dinâmico, 

que é perpassado por múltiplas vozes, deve-se considerar também tratar-se de um processo 

histórico e situado social, cultural e ideologicamente. Um processo que determina a 

transformação de todos os envolvidos, “pois mesmo no caso de pessoas pertencentes a um 

mesmo grupo social, as significações construídas nas interações verbais são sempre relativas, 

pois dependem da relação estabelecida entre as pessoas e da posição que ocupam no grupo” 

(LODI, 2017, p.34). 

Compreende-se, assim, a defesa de Geraldi (2007), de que a formação do homem está 

ligada aos processos sociais e históricos nos quais ele está imerso, pois, para o autor, nos 

constituímos a partir de nossas diferenças e “diferenças só são percebidas nas familiaridades 
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compartilhadas” (p.50); no entanto, continua o autor, quando há a recusa de se partilhar tais 

familiaridades, pois a partir delas as diferenças significativas emergem, as desigualdades se 

sobressaem e, de uma relação de diferenças constitutivas, a busca por uma completude 

provisória no outro passa a ser a de exclusão. Afinal, a recusa de um eu a partir de outros é, 

para Geraldi (2007), a base de “um sistema de exclusões” (p. 49). 

Neste mesmo contexto, inserem-se as contribuições de Munanga (2012), quando o 

autor reflete sobre o processo de escravidão. Empreendido a partir de um olhar para uma 

inexistência humana, os povos africanos foram destinados a uma existência servil e, com isso, 

a colonização, atrelada à escravidão desses povos como parte das disputas entre grupos 

hegemônicos e não-hegemônicos, impactou na construção das estruturas sociais e, no 

processo de construção de um escravo, suas origens, sua história e cultura foram sendo, em 

parte, desconstruídas e/ou apagadas. Essa leitura permite diálogo com Geraldi (2007), quando 

o autor discute que ao se recusar as relações plurais oriundas de diferentes povos, produziu-se 

as chamadas “diferenças sociais [nas quais] se escondem as desigualdades” (p.50), 

desigualdades essas que estruturam processos em que ser diferente é ser inferior. 

Compreende-se, desse modo, que a escravidão, além de física, foi também construída 

a partir de discursos sócio-historicamente determinados, que, para firmar os posicionamentos 

ideológicos de um determinado grupo de poder, levou ao silenciamento daqueles dos outros, 

dos escravizados e excluídos socialmente. Com isso, foi possível construir a ideia de “raças”, 

redefinindo a forma pelas quais as pessoas poderiam interagir na sociedade diversa. Por seu 

intermédio, a palavra “raça” tornou-se um instrumento de poder, que oprime, domina, diminui 

e invisibiliza um grupo em detrimento da concepção de superioridade e supervalorização de 

outro. 

Sabe-se que a ideia de “raças humanas” tem sido refutada pela comunidade científica 

desde 1940. No entanto, é fato que ela se enraizou no discurso hegemônico em circulação 

social. Sua origem, embora impossível de datar, pode ser atribuída aos “povos europeus, que 

detinham o poder e o interesse na manutenção da hegemonia [e que, por este motivo] foram 

classificados como superiores racialmente, incluindo nessa classificação, características 

físicas e hereditárias” (MUNANGA, 2003, p.5).  

Reconhece-se, no entanto, que o conceito de “raça” foi sendo construído no decorrer 

da história, como por exemplo, a partir das vinculações bíblicas. Segundo Seyferth (2002), 

estes discursos se fizeram presentes por meio das metáforas de sangue, que carregavam a 

ideia de pureza e ascendência dos predestinados aos céus, ou até mesmo por aqueles 
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derivados do mito de Noé, conhecido como o mito de Cam
19

. Podem ser também atribuídos 

àqueles que beberam dessas memórias discursivas, como também, no âmbito das ideias 

biológicas, naqueles discursos que buscavam explicar a diversidade humana, como por 

exemplo, nos estudos de Karl Von Linné
20

 (1707-1778), que, no século XVIII, dividiu e 

hierarquizou a espécie humana em raças. Podem ainda ser reconhecidos na afirmação da 

ausência de uma história da África e, consequentemente, dos povos pertencentes à dita África 

negra, e nos discursos de Hegel (1770-1831), para quem “o homem na África negra vive no 

estado de barbárie e selvageria que o impede ainda de fazer parte integral da civilização” 

(OBENGA, 1996
21

 apud MUNANGA, 2015, p. 26). Reconhece-se ainda a divisão humana 

por raças naqueles discursos que, mais do que aceitar o diverso, valoram, negativamente, as 

diferenças biológicas (povos não desenvolvidos), fenotípicas (a melanina, nariz arredondado, 

cabelos crespos), ou mesmo as míticas (a religiosidade africana como nefasta). Portanto, raça 

assim é constituída enquanto construção social com dimensões fenotípica-biológicas, míticas, 

culturais e político-econômicas.  

Percebe-se que tais discursos objetivaram anular uma concepção do continente 

africano e, ao mesmo tempo, “carregam o peso de construção ou destruição do indivíduo na 

qualidade de ser social” (FERÉ, 2018, p.85). Para Munanga (2003), estes discursos, 

                                                           
19

 Para Munanga (2003), o mito de Cam pode ser compreendido como uma  representação, pela 

religião, da diversidade humana. Em seu texto, os três filhos de Noé foram apresentados como 

ancestrais de três raças: Jafé (ancestral da raça branca), Sem (ancestral da raça amarela) e Cam 

(ancestral da raça negra). Nas palavras do autor: “segundo o nono capítulo da Gênese, o patriarca Noé, 

depois de conduzir por muito tempo sua arca nas águas do dilúvio, encontrou finalmente um oásis. 

Estendeu sua tenda para descansar com seus três filhos. Depois de tomar algumas taças de vinho, ele 

se deitara numa posição indecente. Cam, ao encontrar seu pai naquela postura fez, junto aos seus 

irmãos Jafé e Sem, comentários desrespeitosos sobre o pai. Foi assim que Noé, ao ser informado pelos 

dois filhos descontentes da risada não linzongeira de Cam, amaldiçoou este último, dizendo: seus 

filhos serão os últimos a ser escravizados pelos filhos de seus irmãos” (p.8).     
20

 Carl Von Linné, ou Lineus (1707-1778) fez uso do conceito de “raça”, inicialmente para classificar 

as plantas em 24 raças ou classes no século XVIII. Ele se tornou um marco na história das ciências 

biológicas ao categorizar todos os seres vivos, aí incluso o ser Humano, em uma divisão da espécie, 

tendo por base, critérios pautados na origem geográfica e características físicas: Homo sapiens 

europeus, Homo sapiens africanus, Homo sapiens asiaticus, Homo sapiens americanus e Homo 

sapiens monstruosus. Mas não foi apenas isso, a classificação de Lineus, segundo Silva (2009), 

agregou a seus critérios de classificação pretensamente biológicos, características culturais, o que 

culminou em novas classificações desenvolvidas posteriormente, como as de Lecherc que foi 

aperfeiçoada por Blumenbach. Estes últimos “introduziram o conceito de raça, oriundo de 

classificações biológicas de outros animais, para denominar as diferenças geográficas e de cor da pele 

dos seres humanos” (p.253). Foi a partir desse movimento científico, que a espécie humana foi 

classificada em 5 grupos raciais: branca ou caucasiana; negra ou etiópica; amarela ou mongolóide; 

parda ou malaia; vermelha ou americana.  
21

 OBENGA, T. Cheikh Anta Diop, Volney et Le Sphinx - Contribution de Cheikh Anta Diop à 

I’historiographine mondiale [Cheikh Anta Diop, Volney e A Esfinge - Contribuição de Cheikh Anta 

Diop à historiografia mundial]. Paris: Présence Africaine, 1996, p.17-25. 
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enunciados em diferentes momentos da história, além de difundir o conceito de “raças”, 

contribuíram para a construção de uma hierarquização humana e para justificar a escravização 

desses povos.    

 

Desde Lineus pode-se identificar que essas classificações serviram como 

base para explicação de diferenças entre os seres humanos, mas, 

infelizmente, serviram também como justificativa para as desigualdades, tão 

presentes na época marcada pela prática vergonhosa da escravidão dos povos 

africanos e ameríndios. Essas classificações fizeram parte da busca por 

compreender as diferenças entre seres humanos. Entretanto, mais que isso, 

tomaram parte na necessidade de justificar as desigualdades de condição 

entre esses grupos (SILVA, 2009, p.252). 

 

Tais teorias são apenas alguns exemplos, dentre diversos outros, que fundamentaram o 

chamado “Racismo Científico” (SILVA, 2009, p. 261), de discursos que, desde o século XIX, 

“determinam os princípios da hierarquização, conservam suas ideologias, realizam ações para 

legitimar sua dominação e, assim, guardar as rédeas da construção do mundo social” (FERÉ, 

2018, p. 84). Tais teorias lastraram no tempo e espaço, em todos os campos econômicos 

sociais e culturais, enaltecendo o discurso de embranquecimento, ora por resultado da 

opressão e da dor de se carregar uma tez mais escura, ou como produto do racismo que se 

projeta, principalmente, ao negro retinto
22

 ou da ausência da identidade racial. 

Desta maneira, os discursos justificados para tal “acto leviano e bárbaro” de escravizar 

africanos (OITICICA
23

, 1916 apud REIS, 2004, p.88), além de constituir uma relação de 

alteridade a partir das ausências do outro, colocando um grupo em detrimento a outro, como 

propriedade no seio da sociedade, representa o embrião do racismo anti-negro
24

 no Brasil. Um 

racismo utilizado como base para estruturar o capitalismo e, por conseguinte, orientou o 

tráfico Atlântico de seres humanos, ultrapassando a ideia de uma sociedade escravista apenas 

por gerar povos em condição de escravização, ela, por sua vez, engendra, uma  

 

                                                           
22 O termo “retinto” pode ser encontrado, atualmente, nas discussões sobre colorismo no Brasil como 

sinônimo de pessoas com maior concentração de melanina na pele, ou seja, a “tez mais escura”. 
23OITICICA, Leite e. Memorial biográfico do Comendador José Rodrigues Leite Pitanga. Quarto 

período 1850-1875. Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano, v.VIII, n.1, p.7-47, 

jan./mar. 1916. 
24 A partir de Gomes (2005), concebe-se que o Racismo pode se estruturar a partir da aversão de 

pessoas  a determinados grupos étnico-raciais, tais quais: negros, indígenas, entre outros; ou mesmo da 

concepção de superioridade de alguns grupos humanos.No decorrer desta dissertação o termo 

“racismo” será aquele atrelado aos segmentos negros. Por isso, adverte-se o/a leitor/a que, em alguns 

momentos, poderá aparecer na escrita apenas o termo “racismo” para evitar repetições.  
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sociedade racista, na medida em que negros e mestiços, escravos, libertos e 

livres, eram tratados como “inferiores” aos brancos europeus ou nascidos no 

Brasil. Assim, ao se criar o escravismo estava-se também criando 

simultaneamente o racismo (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, 

p.68). 

 

Entende-se, desse modo, que os rastros desses discursos pelo tempo construíram o 

racismo anti-negro, tanto em épocas coloniais quanto nas subsequentes, e embora se 

reconheça uma mudança na forma de se enunciar esses discursos no decorrer do tempo, a 

ideologia neles presentes não se transformou. Um exemplo é o discurso enunciado por 

Alfredo Ellis Júnior
25

, em 1976, que, ao buscar justificar a superioridade dos paulistas em 

relação aos nordestinos no Brasil, exemplificou o quão os primeiros se destacavam aos 

segundos devido ao “mestiçamento com o indígena, privilegiada ainda pela participação 

quase nula do elemento africano” (REIS, 2004, p. 96).  

Assim, arquitetado sob bases econômicas, políticas e sociais concretas, o racismo se 

envereda em discursos simbólicos que, ao negar a possibilidade de um eu negro (na colônia, 

no império ou na república), limita também o acesso aos bens materiais, principalmente, à 

história e à cultura de um grupo, garantindo a manutenção e/ou privilégio de outro. Racismo 

que tem como fonte aqueles que se beneficiam de tais discursos, que refletidos nos mais 

diversos tempos e espaços, almejou segundo Júnior (2017, p.88), garantir o lugar de um ao 

estigmatizar outros, pois “o racismo é resultado deste fenômeno que estigmatiza, 

transformando o outro em um ser diminuído”.  

Tomando como exemplo a construção das subjetividades no contexto palmarino, ser 

negro, como sinônimo de ser escravizado e indolente, foi algo construído a partir dos 

discursos dos outros, a partir daqueles que não eram negros e que representavam o discurso 

dominante, processo que teve início desde a diáspora forçada, e que foi sendo estruturado em 

terras pernambucanas nos espaços exteriores à Palmares. Ou seja, a constituição deste “eu” 

negro, escravizado e desumanizado, foi possível por meio dos discursos em circulação social 

naquele tempo sobre esses povos, discursos que ainda ecoam nos dias de hoje e que carregam 

consigo conteúdos semióticos (ideológicos) ao se considerar que, para a filosofia bakhtiniana, 

língua e ideologia
26

 são inseparáveis. Nesse sentido, compreende-se, no caso em questão, que 

                                                           
25 ELLIS JÚNIOR, A. Os primeiros troncos paulistas. 2º edição. São Paulo: Ed. Nacional; Brasília: 

INL, 1976. 
26

 Nesta dissertação, a ideologia é compreendida a partir das contribuições de Bakhtin /Volochínov 

(2006), que tem como base as ideias de Marx e Engels: por ocupar um lugar privilegiado na vida 

social, a ideologia pode se estabelecer ora como a própria superestrutura, ora como relação dinâmica 

entre infra e superestrutura.  
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subjetividades e, consequentemente, percepções de vida/mundo foram sendo constituídas pela 

linguagem, pela reprodução de enunciados realizados a partir de posicionamentos ideológicos 

que visavam descaracterizar os povos africanos e afro-brasileiros e sua humanidade. Foi, 

portanto, a partir do discurso de um eu humano enquanto hegemonia econômica, política e 

social que os europeus estabeleceram o seu sistema escravista, construído a partir de relações 

comerciais que visavam o acúmulo de riquezas. Impulsionado pela mercadoria humana, tais 

relações levaram cerca de 40 a 100 milhões de outros (inumanos), de várias regiões do 

continente africano, à Europa e à América, na condição de escravizados, entre os séculos XVI 

e XIX (MUNANGA, 2012). Esse deslocamento compulsório a destinos então desconhecidos 

empreendeu marcas históricas nos mais diversos espaços. Uma delas correspondeu ao Brasil. 

 

2.2 O Brasil no limiar palmarino  

Os discursos, em suas dimensões físicas e simbólicas, dados aos povos da África 

negra, consolidaram o tráfico humano de africanos via transatlântico
27

 como comércio, 

processo que se intensificou a partir da necessidade de mão de obra para o trabalho em terras 

cultiváveis no Novo Mundo (FUNARI, 2012). Estima-se que, entre o século XVI e meados 

do século XIX, 12.5 milhões de homens, mulheres e crianças africanas foram transportados 

para as Américas (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006; SOUZA, 2014)
28

. 

Segundo Freitas (1982), dos processos que puderam encrudescer o regime escravista, 

evidencia-se que foi por meio do tráfico de povos africanos que a coroa portuguesa encontrou 

uma saída para impulsionar a produção comercial brasileira que alimentava o sistema 

colonial, tendo em vista que em outros lugares, como nos Açores ou em São Tomé, a mão de 

obra africana apresentava bons resultados, afinal, o trabalho era realizado a partir de uma mão 

de obra escravizada que não gerava prejuízo.  

Assim, o nocivo “mecanismo do comércio triangular: a exportação de artigos de baixo 

preço da Europa para a África Ocidental, a troca destes artigos por negros, a permuta de 

negros por açúcar na América e, finalmente, a venda do açúcar na Europa” (FREITAS, 1982, 

p. 22), tornou-se um motor que tinha o comércio humano como óleo corrente dessas 

engrenagens. Nas palavras de Freitas (1982, p. 19), “nasceu assim o sistema escravista 

                                                           
27 O tráfico transaariano que ocorreu entre os séculos VI e XVI, envolveu também a relação de 

potências africanas com os árabes: povos da África Subsaariana foram levados ao Norte e ao Leste 

pelo mar vermelho e outros seguiram pelo oceano índico em direção a Arábia e ao Iraque. Contabiliza-

se que este processo envolveu cerca de cinco milhões de africanos (MUNANGA, 2012).   
28 Dados atualizados disponíveis em: http://slavevoyages.org. Acesso em 01 jan. 2019. 
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brasileiro”, a partir do grande comércio de tráfico humano da África para o exitoso mercado 

açucareiro no Brasil. 

Inikori (2010), ao analisar o comércio humano via transatlântico, destacou que esta 

prática significou um “fenômeno único” (p. 92), visto que as relações de dependência que se 

firmaram entre a África e o Brasil, por exemplo, superaram qualquer outra forma de comércio 

já existente. O Brasil foi o destino da maior população originária do deslocamento 

compulsório da África, provocado pelo colonialismo, revelando um valor entre quatro e cinco 

milhões de nativos que desembarcaram em portos brasileiros (SOUZA, 2012; PEREIRA; 

SERRANO; PORTO, 2012). Esta dependência, de ordem econômica como exposto 

anteriormente, pode ser melhor observada ao se considerar que, entre os séculos XVI e XVII, 

a produção de açúcar resultava em grande parte da mão de obra dos negros escravizados, fato 

que gerava a necessidade de se aumentar, cada vez mais, a demanda servil africana
29

.  

O número elevado de contingente humano escravizado no Brasil foi ainda 

exemplificado por Inikori (2010) ao analisar a composição étnica da população brasileira. 

Segundo o autor, em 1798, dos 3.250.000 habitantes, os de origem africana representavam 

cerca de 61,2% da população total, ou seja, 1.998.000 pessoas, sendo que, deste número, 

1.582.000 eram escravos; no ano de 1872, do total de 9,9 milhões de pessoas, 

“aproximadamente 5,8 milhões de indivíduos, eram de origem africana, entre eles, 1,5 

milhões ainda eram escravos” (p.116).  Como um dado que não se apagou, visto à luz do 

grande tempo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (2019), do total 

de 205, 5 milhões de brasileiros consultados no ano de 2016, cerca de 54,9% corresponde à 

população que se autodeclara negra, ou seja, da junção de pessoas autodeclaradas de cor 

“preta” ( 8,2%) e  “parda” (46,7%)
30

,  refletindo nos dias atuais a população negra como 

maioria étnica.  

O número significativo de africanos e de seus descendentes no Brasil torna-se ainda 

mais relevante ao ser posto em relação com o quantitativo de humanos que não puderam 

chegar às terras brasileiras, dada a crueldade que perpassava o processo de tráfico humano 

para os novos territórios. Para Munanga (2012), a diáspora forçada africana, feita com 

requintes de total brutalidade, pode ser divida em cinco etapas: 

 

                                                           
29 Importante destacar que, no século XVI, a mão de obra utilizada era de povos indígenas, no entanto, 

a partir do século XVII, passou majoritariamente à mão de obra africana, que representava cerca de 

70% da força de trabalho nos engenhos pernambucos (GOMES, 2011).  
30

 De acordo com a autodeclaração racial do IBGE, a categoria “negro” é  resultado  da junção das  

pessoas que se autodeclaram como “pretas” e  de “pardas”.  
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1) captura dos nativos no interior da África; 2) transferência para os portos 

na costa africana; 3) armazenamento nesses portos, onde os negros 

aguardavam a chegada dos navios negreiros; 4) transporte para outros países 

nos navios tumbeiros; 5) armazenamento nos portos de desembarque, onde 

eram recuperados para serem vendidos (MUNANGA, 2012, p. 81).  

 

Observa-se, portanto, que desde a África, após serem capturados, a esses povos eram 

relegadas condições subumanas e de maus tratos. Ainda segundo Munanga (2012), o tráfico 

para as Américas pode ter levado a óbito cerca de 60 milhões de africanos, sendo que, no 

decorrer dessas etapas, apenas a metade chegava com vida ao destino final. Segundo os 

estudos do Instituto Pretos Novos, os navios negreiros podiam transportar cerca de 400 

pessoas, presas em porões, deitados duplamente entre homens, mulheres, crianças e idosos, 

estando sadios ou doentes
31

 - “juntos como participantes de um mesmo sofrimento” (ANJOS; 

PEREIRA, 2017, p.3). Assim, povos como os ambundo, congos, imbangalas, ovibundos, 

jingas, quiocos, lubas, lundas, entre outros, a exemplo da África centro-ocidental na região da 

atual Angola e República Democrática do Congo, passavam pela travessia do Atlântico rumo 

ao desconhecido (SOUZA, 2014).  

Na análise de Albuquerque e Fraga Filho (2006), em meados do século XVII, o 

deslocamento do porto angolano até Pernambuco poderia durar cerca de trinta e cinco dias e, 

ao chegarem no Brasil, o desembarque desses povos em péssimas condições também era 

cercado de desumanidade, como destacou Freitas (1982), a partir do relato do historiador e 

viajante Oliveira Martins que o assistiu no final do século XVIII: 

 

à luz clara do sol dos trópicos aparecia uma coluna de esqueletos cheios de 

pústulas, com o ventre protuberante, as rótulas chagadas, a pele, rasgada, 

comidos de bichos, com o ar parvo e esgazeado de idiotas. Muitos não se 

tinham de pé; tropeçavam, caíam, e eram levados aos ombros como fardos. 

Despejada a carga na praia, entregues os conhecimentos das peças-da-Índia 

ao caixeiro do negreiro, a fúnebre procissão partia a internar-se nas moitas 

da costa, para aí, começarem, as peregrinações, sertanejas; e o capitão, 

voltando a bordo, a limpar o porão, achava os restos, a quebra da carga que 

trouxera; havia por vezes cinquenta e mais cadáveres sobre quatrocentos 

escravos (p. 20, itálico do autor). 

 

Essa “descarga” humana poderia ser vista, segundo Albuquerque e Fraga Filho (2006), 

em diversos portos brasileiros, como no do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Fortaleza; em 

seguida, era feita sua distribuição para as regiões litorâneas que apresentavam produção 

                                                           
31 Segundo os dados do Instituto Pretos Novos, os principais motivos de óbitos no navio negreiro eram 

a varíola e o escorbuto (ANJOS; PEREIRA, 2017). 
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agrícola voltada para a exportação, como a cana-de-açúcar. Não é coincidência que os autores 

destacam que, já no século XVII, Recife, além de um exitoso centro de distribuição humana, 

se avultava, desde o final do século anterior, no mercado mundial da produção de açúcar e, 

consequentemente, à custa da magnitude do tráfico de africanos.  

Segundo D’Salete (2017), ao olharmos a capitania de Pernambuco, na primeira metade 

do século XVII, o número de povos que aportava no ancoradouro recifense chegava as cifras 

de quatro mil pessoas, e o número de engenhos saltou dos 23, no ano de 1570, para as cifras 

de 66 em 1585, representando cerca do dobro do número de engenhos brasileiros em 

comparação às outras capitanias
32

 (GOMES, 2011). Foi, portanto, o mercado humano e sua 

mão de obra o ponto culminante para que a capitania de Pernambuco ganhasse notoriedade no 

comércio açucareiro. 

Na história evidenciada por Freitas (1982), esta mesma capitania foi doada pelo rei de 

Portugal, em 1534, a Duarte Coelho (um veterano de guerra) e se encontrava em péssimas 

condições, já que o comércio lá estabelecido estava em declínio: a mão de obra forçada 

indígena, também usufruída, não dava o retorno esperado para a produção no engenho e, 

posteriormente, a aposta feita em camponeses lusitanos fracassou, pois eles não aceitavam 

exercer tais funções em terras brasileiras. Assim, é possível apreender que foi a partir da mão 

de obra dos 15 mil povos africanos escravizados, que já trabalhavam nas fazendas em 1584, 

que tal capitania chegou ao seu ápice produtivo, tendo em 1638, a exemplo, o número elevado 

de 107 propriedades em suas terras (GOMES, 2011; FUNARI, 2012). 

Nesse cenário, as riquezas geradas às custas do trabalho forçado e, consequentemente, 

do tráfico dos povos africanos, davam retorno à coroa portuguesa e alimentavam o sistema 

escravista. Como citou Freitas (1982), alimentava a então “sociedade escravista” (p. 23) 

portuguesa, sob o vértice de um sistema econômico baseado na exploração.  

Tais povos, na condição de escravizados, foram submetidos ao infortúnio da produção 

econômica da região e, para isso, ficavam a mercê do tratamento de seus senhores enquanto 

“propriedade total e ilimitada do amo, privado[s] de quaisquer direitos” (FREITAS, 1982, p. 

28). Direitos estes que envolviam sua existência, pois nas próprias ordenações régias que 

tratavam das relações comerciais com a África, o tráfico humano de negros ou de africanos 

colonizados legalmente era incluído na seção dedicada aos animais e ao tratamento desde o 

ventre da mãe: “o fruto do ventre da escrava pertence ao senhor desta tão legalmente como a 

cria de qualquer animal do seu domínio” (FREITAS, 1982, p. 29). 

                                                           
32 Dentre esses, a exemplo da década de 1580: Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, São Vicente e 

Itamaracá (GOMES, 2011). 
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Acrescenta-se, ainda, o sentimento de solidão dessas pessoas que, além de serem 

separadas, na maioria das vezes, de suas famílias, não podiam contar com instituições que 

procurassem poupar ou amenizar o sofrimento
33

. Cita-se como exemplo, a igreja católica, que 

diante de tratamentos violentos, poucas ou raras vezes saía em defesa desse contingente 

humano, afinal, para ela, este processo era justificável e passível para a violação cristã, tendo 

em vista que a produção alimentava e enriquecia a todos os personagens, exceto aos 

explorados - os africanos escravizados.  

Um exemplo dessa (des)atuação cristã frente a situação da escravização pode ser visto 

na figura dos Jesuítas, a partir do sermão XIV - Rosa Maria Mística, pregado no ano de 1633, 

pelo Padre Antônio Vieira, a uma comunidade de um engenho da Bahia. Nele é possível 

perceber que tal condição tornava-se justificável e comparável ao sofrimento de Cristo. 

 

Não há trabalho nem gênero de vida que o vosso em um desses engenhos no 

mundo mais parecido com a Cruz e Paixão de Cristo que o vosso em um 

desses engenhos. Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado, 

porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor 

padeceu na cruz e em toda sua paixão. A sua cruz foi composta de dois 

madeiros, a vossa em um engenho é de três. Também ali não faltaram as 

canas, porque duas vezes entraram na paixão: uma vez servindo de cetro de 

escárnio e outra vez para a esponja que lhe deram fel. A Paixão de Cristo 

parte foi sem dormir, parte foi de dia sem descansar e tais são as vossas 

noites e vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós 

famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as 

prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a 

vossa imitação, que se for acompanhada de paciência também terá 

merecimento de martírio... (VIEIRA, 2006
34

 apud FILHO, 2007, p.185-186) 

 

Neste contexto de contradição e desamparo, a obediência seria a conduta esperada 

diante da exploração, e àqueles que não respeitassem tal preceito, poderiam sofrer, além da 

dor psíquica, a dor física. Essa dor começava com a fome, pois poucos senhores de engenho 

se preocupavam com as condições dos povos escravizados; as más condições em senzalas que 

“infecta, acanhada e promíscua” (FREITAS, 1982, p. 30) os submetiam a doenças e qualquer 

                                                           
33

A legislação colonial permitia que povos em condição de escravizados ou livres denunciassem a 

crueldade dos senhores às autoridades civis ou eclesiásticas, no entanto, uma quantidade minguada de 

senhores respondia perante os juízes por tais acusações, pois a justiça perdoava ou absolvia grande 

parte dos acusados que compunha a mesma posição social dos senhores (ALBUQUERQUE; FRAGA 

FILHO, 2006). 

34 Os textos dos Sermões utilizados pelo autor encontram-se na publicação da Edelbra/MEC, 1998. 

Também podem ser encontrados em http://www.geocities.com/Athens/Atrium/2466/sermoes.html; 

http://www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/sermoes.html.  

VIEIRA, Pe. A. Sermões. Adaptação e Supervisão de Luís Felipe Baeta Neves. Brasília: 

Edelbra/MEC, 1998. 
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outra ameaça como a morte. Para Freitas (1982), tais condições resultavam no tempo médio 

de vida dos povos que trabalhavam nos engenhos a não mais que cinco anos.  D’Salete (2017) 

destaca ainda, que os adultos não passavam dos vinte anos e as crianças apresentavam 

mortalidade infantil entre 70% e 80% nessas condições de vida. 

Esse cenário de terror se alargava com as punições àqueles que subvertiam o que era 

imposto, condição sine qua non para se garantir o funcionamento desse modelo 

econômico/social. E como descreve Freitas (1982), foram os mais variados castigos a que 

esses povos estavam submetidos: 

 

Para começar, se o escravo recém-chegado dava mostra de excessiva 

rebeldia, era submetido àquilo que o padre Antônio Vieira denominou de 

“doce inferno”: agrilhoado pelos pés no trabalho das caldeiras acesas sete ou 

oito meses ao ano, vinte e quatro horas ao dia. [...] Depois as torturas se 

graduavam segundo o comportamento do escravo na vida diária. Nos casos 

de falta leve colocavam-no no tronco: pés, mãos e pescoço imobilizados 

durante dias, semanas e até meses entre dois pedaços de madeira retangular. 

Ou então, numa variante deste suplício, prendiam-lhe os pés e as mãos com 

um pequeno instrumento de ferro que o constrangia a uma posição incômoda 

de consequências não raro deformantes [...] Tudo isso terminava no 

pelourinho (p. 33-34). 

 

Este é um pequeno recorte do cenário de atrocidades e sadismos nos quais os africanos 

escravizados viveram. Para Freitas (1982, p. 34), a “resistência do negro” em terras brasileiras 

começava aí, haja vista que após tais castigos (que duravam em torno de dois ou três dias, até 

mais), já silenciados pela transgressão, estariam aptos ao trabalho exaustivo que durava de 12 

a 16 horas por dia (D’SALETE, 2017).   

Mas para além dessa resistência física, é nessa relação com outro que um eu vai 

ganhando forma no deslocar-se no tempo, e é neste entrecruzar de subjetividades que todos se 

modificam. O homem como ser social é imerso nas relações humanas dinâmicas que vão se 

constituindo em climas de complexidade e tensões; não foi diferente para esses povos, para 

quem o resistir ultrapassou esse limite de sofrimento, mesmo sob um contexto de pretensa 

inércia ou de silenciamento de suas vozes, possibilitando-lhes o poder de intervenção e sua 

recriação em cenários “mais dinâmicos, apercebidos e modificados” (VIOTTI, 2017, p. 93). 

Dissidentes ao que estava posto, ao integrarem um novo mundo, tais povos reviveram em 

humanidades múltiplas e fizeram emergir das tensões e dos conflitos uma existência criadora, 

mudando o rumo de sua história: da mesma forma que a vida de escravo fragmentava, ela 

também unia (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006). 
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Como exemplo dessa fragmentação, tem-se a configuração social que se instituiu no 

Brasil colonial, aí incluso a capitania de Pernambuco. Vários povos africanos (de diversas 

nações) compunham a maioria da população daquela capitania, que a depender de algumas 

características, ganhavam diferentes denominações: havia aqueles nomeados de boçais 

(africano recém-chegado) e que representavam a força de trabalho nas lavouras e na 

fabricação do açúcar; os ladinos, que apresentavam certas aptidões a serviços especializados 

(barqueiros, oleiros, vaqueiros, marinheiros, ferreiros); já os crioulos seriam aqueles nascidos 

no Brasil (geralmente na posição de ladinos) e, na figura de escravo urbano, poderiam prestar 

serviços mais próximos aos senhores de engenho. No interior dessas relações, ocorria o 

desprezo dos crioulos pelos nativos africanos, dos mestiços
35

 pelos demais, pois acreditavam 

serem superiores por terem também sangue branco. Somam-se a isso tensões existentes entre 

as mais diversas nações africanas, formando, desse modo, um clima de hostilidade frequente 

(FREITAS, 1982; ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006). 

Diante deste cenário, o que poderia unir tais povos? 

Seja no engenho, a partir das canções durante o trabalho
36

; pelas atividades agrícolas 

particulares que alguns cativos desenvolviam; nas senzalas
37

, tanto nos barracões quanto nas 

construídas pelos cativos de forma separada; nas formações familiares; nos encontros 

religiosos como candomblés, na “família-de-santo”, nas irmandades e em outras 

religiosidades; a união entre povos era possível por meio das linguagens,  responsáveis pelo 

estabelecimento de relações sociais e pela formação de comunidades negras que forjavam 

“laços de solidariedade” (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p.89) e de resistência. 

Decerto seria uma ingenuidade esperar a inércia de povos que tiveram sua origem histórica 

em épocas longínquas, e uma história de mentes e corpos que recordam, (re)vivem, 

(re)educam.  

Para Volóchinov (2017), os conflitos no interior de estruturas sociais que 

desencadeiam modificações ideológicas, ou seja, modificações de consciência, são gerados a 

partir da vivência e evolução da língua: o homem imerso na linguagem. Esta como motor da 

consciência, revive e se reinventa dentro de grupos socioculturais que compartilham de um 

                                                           
35 Na obra, Freitas (1982) utiliza o termo “mulato”, no entanto, por ser uma expressão pejorativa que 

indica a mestiçagem, optou-se em utilizar “mestiço”. 
36

 Como exemplo, nos cafezais da região Sudeste, os povos durante a labuta costumavam entoar 

cânticos improvisados, chamados de  “jongos” (da região da Angola), que além de servir para ritmar o 

trabalho, também alertava os companheiros da aproximação dos senhores e feitores 

(ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006). 
37 Palavra banto  quimbundo que significa o local de morada de serviçais na propriedade agrícola ou 

como morada separada da casa principal. 



53 
 

 

mesmo horizonte social. Nas palavras de Silva (2017), a língua como “fenômeno histórico e 

em evolução, em constante transformação” (p.36), nas inúmeras relações sociais que 

participa, possibilita que o humano se (trans)forme e também se (re)organize. Para a autora,  

 

a língua se encontra sempre inseparável de seu conteúdo ideológico ou 

relativo à vida, podendo ser compreendida em sua realidade concreta, nas 

infinitas enunciações de diferentes sujeitos, em distintos contextos sociais. 

Consequentemente, por estar intrinsicamente relacionada à ideologia e à 

vida, ela se encontra inseparável de valores culturais, de sistemas 

ideológicos, de formas de compreender e significar o mundo que nos cerca. 

Língua e cultura encontram-se, portanto, entrelaçadas. (p.36) 

 

Se língua e cultura são indissociáveis, marcam a história e participam das 

transformações humanas, consequentemente língua/linguagem, como produto social, é 

inseparável da ideologia que marca tempo e espaço, no qual a sociedade foi e está sendo 

estruturada. A partir desta perspectiva, pode-se concordar com Frantz Fanon (2008), na 

assertiva da “relação de sustentação entre a língua e a coletividade” (p.49).  O autor, ao 

analisar a relação entre negros antilhanos e brancos na sociedade francesa da década de 1960, 

concebe a linguagem como uma “extraordinária potência” (p. 34), aquela que reflete o mundo 

e coloca o indivíduo em relação e na intervenção neste mundo. Para ele, 

 

Todo povo colonizado - isto é, todo povo no seio do qual nasceu um 

complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade 

cultural - toma posição diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da 

cultura metropolitana (p.34). 

 

Quando se olha a história dos diversos povos africanos em condição de escravização 

no Brasil a partir das relações estabelecidas pela linguagem, compreende-se que, se por um 

lado a ideia de desagrega-los se pautava na tentativa do dividir para enfraquecer - tendo em 

vista que a ideia inicial para o tráfico humano era a de agregar africanos de regiões e grupos 

linguísticos distintos, impossibilitando a concentração de povos da mesma origem na colônia 

- por outro, a busca por “línguas comuns ou assemelhadas” (ALBUQUERQUE; FRAGA 

FILHO, 2006, p. 96) propiciou a recriação sociocultural e identitária desses povos no Brasil.         

A título de exemplo, Schwartz (1987) evidência que, no interior dos Palmares, as 

pessoas poderiam se tratar como malungo
38

, “um termo de parentesco adotivo também usado 

entre os escravos que haviam chegado juntos no mesmo navio negreiro” (p.87).  No entanto, 

                                                           
38

 Nesta dissertação, as línguas e/ou palavras de origem africana serão escritas em itálico para indicar  

possíveis reconstruções linguísticas pelo grande tempo. 
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pode-se ver, a partir dos estudos de Slenes (1992) que, para tal termo chegar ao sentido de 

“irmão ou compadre”, houve um processo de (re)criação linguística que começou em terras 

africanas e se fortaleceu em vivência brasileira.  

Na pesquisa de Slenes (1992) é evidenciado que, desde a captura e durante as viagens 

pelo navio negreiro, os mais diversos povos se descobriram enquanto “irmãos” a partir das 

aproximações da palavra malungo nas distintas trocas linguísticas. Isso porque, ao analisar a 

raiz de malungo, Slenes (1992) relata que há nela diferentes significações a depender da 

língua enunciada. Por exemplo, no Brasil de 1880, seu significado era de 

companheiro, patrício, da mesma região; na língua kikongo, 

significava ‘canoa’; em kimbundu o termo ‘rilúngo’ significava 

‘barco’, e em iaienene significava ‘grande’ que, por derivação, se 

tornou ‘barco/navio’; em umbundu sua significação era a de 

“companheiros de sofrimento” ( p.54, itálico adicionado).   

 

Com isso o autor indaga: 

 

Será que ‘malungo’, no português brasileiro, e no sentido de ‘companheiros’ 

atribuídos a esse vocabulário em kimbundu e umbundu, não viriam ambos, 

por um processo de metonímia, de malungu (plural de rilungu em kikongo e 

kimbundu e de lilungu em umbundu), significando originalmente 

‘barco/navio’? Isto é, será que o trauma do tráfico de escravos não teria 

levado tanto os escravos (falantes das três línguas mencionadas) embarcados 

para a América no mesmo navio, quanto, metaforicamente, os companheiros 

de qualquer infortúnio na região de Luanda e Benguela, a chamar-se de ‘meu 

barco’/’meu companheiro de barco’? Seja como for, mesmo que malungu, 

no sentido de ‘companheiros (de sofrimento)’, tivesse uma origem 

independente, não pode haver dúvida de que falantes de kimbundu e 

umbundu, junto com os kikongo, teriam chegado a ‘malungo’- ‘companheiro 

da mesma embarcação’- pelo menos em parte através do conceito 

compartilhado de ‘meu barco’(p.53. Itálico do autor). 

 

Assim, ao partilharem o mesmo “barco” físico e vivenciarem um mesmo contexto 

sociocultural e ideológico, os mais diversos povos de origem centro-africanas (grupo 

linguístico banto
39

) descobriram um entendimento entre si a partir da língua, uma língua que 

                                                           
39 Banto representa um grupo linguístico composto pela extensão de povos que ocupavam “da terça 

porção meridional do continente africano, da fronteira marítima nigero-cameruniana, no Oeste, até o 

litoral fronteiriço somálio-queniano, no Leste, e a partir deste ponto até as proximidades de Port-

Elizabeth, no Sul” (LWANGA-LUNYIIGO; VANSINA, 2010, p. 169). Ou seja, indivíduos 

localizados abaixo da linha do equador, que tinham em comum línguas aparentadas lexicalmente e em 

seus níveis fonético-fonológico, morfológico e sintático. O filólogo alemão Willem H.I. Bleek, em 

1851, evidenciou que o termo bantu (neste trabalho será utilizado Banto, conforme a língua 

portuguesa) significa “homens” em um grande número de línguas desta família linguística, base sobre 

a qual ele estabeleceu o estudo comparativo das línguas bantu, termo universalmente empregado até 
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ao refletir tal situação, transpõe na palavra a força de uma revivência. Dessa forma, tais povos 

“da África bantu podiam encontrar-se, através das palavras, não apenas no mesmo ‘barco’ 

semântico, mas no mesmo ‘mar’ ontológico” (SLENES, 1992, p. 52). Assim, a  

 

 história de ‘malungo’ encapsula o processo pelo qual escravos falantes de 

línguas bantu diferentes e provindos de diversas etnias, começaram a 

descobrir-se como ‘irmãos’. E ilustra, também, como a África permaneceu 

coberta para os senhores, mesmo nos casos em que estes pareciam 

compartilhar com os africanos o mesmo campo discursivo (SLENES, 1992, 

p. 54). 

 

 

Os escravistas provavelmente não se atentaram que a vivacidade da 

língua/linguagem é o que transforma o homem e sua estrutura social, levando tais povos 

africanos a “estabelecerem vínculos que permitiram a recriação de valores e referências 

culturais vivenciadas na África [e recriadas no Brasil] para alcançar a liberdade” 

(ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p. 112).  

                                                                                                                                                                                     
hoje (GREENBERG, 2010). Além disso, em sua obra publicada em 1862, Bleek estabeleceu o 

parentesco das línguas e das variantes dialetais faladas em uma área muito vasta, habitada por 

numerosos grupos étnicos, usando falares com maior ou menor grau de intercompreensão, 

evidenciando que o parentesco de língua e de cultura é muito mais perceptível à primeira vista para as 

etnias que vivem lado a lado (DIAGNE, 2010). Ao analisar as estruturas linguísticas banto, Olderogge 

(2010) evidencia que ela é uma língua “baseada em classes nominais, tendo sempre os índices dessas 

classes uma expressão fonética similar fundada num sistema verbal único” (p.316); assim, sua 

estrutura apresenta o prefixo das palavras regendo as concordâncias gramaticais. Dessa maneira, 

baNTU é o plural de muNTU, pois os nomes são sempre antecedidos de prefixos que especificam o 

indivíduo (Um, Am, Mo, M, Ki, Tchi, N, Ka, etc), o grupo étnico ao qual pertence (Ba, Wa, Ua, Ova, 

A, etc), a terra que ocupa ou sua origem (Bu, U, Le) e a língua que fala (Ki, Tchi, Chi, Shi, Si, etc). 

Por exemplo, um indivíduo Nkongo (Congo), pertence ao povo Bakongo (Congo) e fala o idioma 

Kikongo (Quiocongo) (LOPES, 1988). Além disso, pela derivação desta língua ultrapassar mais de 

quatrocentos variantes, sua designação se apresenta de diferentes formas: “bato, em duala; bot, em 

fang; baaru, em tio; bantu, em kongo; banto, em mongo;  baat, em bushong; bantu, em luba; abantu, 

em rwanda; vanhu, em shona; e abantu, em herero” (LWANGA-LUNYIIGO; VANSINA, 2010, 

p.168).  

Para maior aprofundamento da temática ver : 

DIAGNE, P. História e Linguística. In: KI-ZERBO, J. (Ed.). Metodologia e pré-história da África. 

Vol I. Brasília, DF: UNESCO; Ministério da Educação, 2010. p. 247-293 

GREENBERG, J. H. Classificação das línguas da África. In: KI-ZERBO, J. (Ed.). Metodologia e pré-

história da África. Vol I. Brasília, DF: UNESCO; Ministério da Educação, 2010. 930 p.317-344.  

LWANGA- LUNYIIGO, S; VANSINA, J. Os povos falantes de banto e a sua expansão. In: EL FASI, 

M. (Ed.). África do século VII ao XI. Vol III. Brasília, DF: UNESCO; Ministério da Educação, 2010.  

p.169-196. 

OLDEROGGE, D. Migrações e diferenciações étnicas e linguísticas. In: KI-ZERBO, J. (Ed.). 

Metodologia e pré-história da África. Vol I. Brasília, DF: UNESCO; Ministério da Educação, 2010. 

p. 296-316. 
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Ao ensinar os rudimentos da língua portuguesa aos mais diversos povos africanos 

recém-chegados, os escravistas acreditavam que poderiam facilitar tanto a compreensão do 

cativo, nas relações de obediência que estavam postas, quanto a religião católica - aprender a 

rezar (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006); no entanto, tais incursões linguísticas 

serviram mais para esses povos desenvolverem mecanismos de resistência, afinal, a língua, 

como “produto de uma criação coletiva”  (VOLÓCHINOV, 2017, p.158), é um fenômeno 

social. Assim, ao tentar unificá-la considerando-a como estanque, eles acabaram por propiciar 

a unificação desses povos e sua insurreição em outro tempo/espaço, assumindo “um mundo, 

uma cultura” (FANON, 2008, p. 50). 

 

o sistema da língua, único e imutável no contexto de um dado momento, ou 

seja, em uma sincronia, muda e se forma no processo da constituição 

histórica de uma dada coletividade falante. Pois a identidade normativa do 

fonema estabelecida por nós é diferente nas distintas épocas de 

desenvolvimento de uma língua. Em síntese, a língua possui a sua história 

(VOLÓCHINOV, 2017, p.158). 

 

Desconsiderar que esses seres históricos, ao serem trazidos ao Novo Mundo 

tupiniquim, não seriam transeuntes desta história, de uma língua viva, e acreditar que a língua 

a eles imposta os limitaria ao trabalho e obediência, foi um erro, haja vista que os 

enfrentamentos gerados durante a escravidão propiciaram laços, “vínculos [que] formados a 

partir do trabalho, da família, dos grupos de convívio e da religião foram fundamentais para a 

sobrevivência e para a recriação de valores e referências culturais” (ALBUQUERQUE; 

FRAGA FILHO, 2006, p.95). Essas alianças, a partir da linguagem, causaram algumas 

modificações na relação com os senhores de engenho, como a redução da jornada de trabalho 

(em situações focais), abrindo brecha para concessões. No entanto, como “permissão não é 

liberdade” (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p. 111), as fugas ainda eram um fator 

determinante, uma forma de libertar-se dos grilhões da escravidão.  

Do inflamar da insurgência de um pequeno grupo de escravizados em um engenho de 

Pernambucano e seu evadir na busca pela liberdade, teve início a construção de um novo 

(re)viver.  Reviver, tanto no sentido de se reaver com a humanidade que lhes foi tirada quanto 

no sentido de recriar uma identidade que lhes foi aviltada. Desse modo, foi por esse grupo, no 

final do século XVI, que a base do que seria conhecido como os Palmares foi traçada e 

reforçada numericamente após a invasão holandesa e durante os conflitos entre portugueses e 

holandeses na capitania de Pernambuco. 
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Entre os mais diversos discursos sobre a sua formação, sabe-se que, no contexto da 

capitania, no final do século XVI, o número de pessoas em Palmares bastava para incomodar 

os senhores de engenho e líderes do governo, a tal ponto que, no início do século posterior, 

entre os anos de 1602 e 1603, foi enviada a primeira expedição para conter o “ameaçador 

bastião de escravos rebeldes” (FREITAS, 1982, p.40), na ânsia de evitar o crescimento ainda 

maior de aquilombados e de danos aos senhores de engenho. Essa expedição fracassou e 

também a ideia de conter o recrudescimento dos agrupamentos, haja vista que, forças 

estrangeiras, na figura dos holandeses, contribuíram de maneira assaz para seu fortalecimento. 

Isso porque, toda a produção do açúcar, que ficava sob o controle de Portugal, contava com 

um financiador comercial – os holandeses, que queriam expandir seu comércio a partir de um 

projeto maior de conquista do nordeste brasileiro. Após a tentativa malsucedida de conquistar 

a Bahia em 1624, os holandeses inseriram, como parte de sua pauta de expansão, tanto o 

controle do mercado português, por meio da exploração das grandes plantações e do comércio 

dos engenhos de açúcar, quanto as transações via atlântico com os reinos africanos, o Congo e 

Angola (FREITAS, 1982; GOMES, 2011; FUNARI, 2012; VAINFAS, 2012). Assim, no dia 

14 de fevereiro de 1630, deu-se o ataque holandês: eles atracaram no litoral, invadiram a 

capitania e tomaram o poder dos portugueses, permanecendo nele por cerca de vinte e cinco 

anos.  

Foi justamente neste período que muitas mudanças ocorreram. Destaca-se a crise 

instaurada na capitania com o declínio da produção de açúcar, que só voltou à estabilidade no 

ano de 1670. Além disso, após a conquista, a capitania de Pernambuco encontrava-se 

devastada pela guerra, ou seja, totalmente empobrecida e despovoada por inúmeras fugas de 

pessoas escravizadas e deslocamentos de parte da população (FREITAS, 1982; FUNARI, 

2012). Nesse cenário, os holandeses, na figura de João Maurício de Nassau-Siegen, 

adiantaram-se em providências para reestabelecer o controle econômico da capitania: 

imposição de novas regras locais, alterando as antigas políticas coloniais portuguesas por 

meio do estabelecimento de alianças com os senhores de engenho, e a importação do 

suplemento que produzia a riqueza açucareira, a mão de obra escravizada. Afinal, no decurso 

da ocupação holandesa e durante os primeiros períodos de sua administração, além do 

tratamento bárbaro dispensado aos escravizados nos engenhos, várias foram as fugas 

ocorridas, fato que determinou a diminuição da mão de obra e alargou o caos econômico da 

capitania (FREITAS, 1982; FUNARI, 2012). 

Destaca-se ainda que, durante o período em que os holandeses permaneceram na 

capitania de Pernambuco, foram levadas a cabo algumas alterações econômicas que 
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incomodaram toda a população. Instaurou-se, nos estratos mais pobres, um cenário de fome, e 

os comerciantes viviam em constante opressão a partir da cobrança de altos tributos pelos 

produtos e pelo pagamento de multas.  No entanto, o desconforto só abalou as ações 

holandesas quando atingiu um grupo específico – os senhores de engenho – no período em 

que Nassau se retirou da capitania (no ano de 1644), deixando sucessores no comando, que 

passaram, para além daqueles grupos sociais já combalidos com as altas taxações, a cobrar, 

sob altos juros, os empréstimos realizados aos senhores durante seu governo, ameaçando-os 

ao eterno endividamento e a perda patrimonial (FREITAS, 1982). 

Frente a tais ações, a alta classe pernambucana se reuniu (dando vazão às reclamações 

dos pequenos comerciantes e da população pertencente às camadas mais pobres) e, sob um 

intenso movimento contra os holandeses, declararam guerra, pois para além da perda de seus 

pecúlios, tal situação representava uma ameaça muito maior e temida por este grupo: seu 

desaparecimento “como classe social” (FREITAS, 1982, p. 69). O movimento contra os 

holandeses durou cerca de nove anos e contou com a ajuda de indígenas e de africanos e seus 

descendentes escravizados
40

, o que levou a expulsão dos holandeses da capitania, em 26 de 

janeiro de 1654. 

Assim, os rumos da história dos povos em situação de cativos no Brasil puderam ser 

transformados, visto que, com o ataque holandês, um clima de conflito e de tensão se 

instaurou nos engenhos somando-se aos desiquilíbrios econômicos. Abriu-se, então, uma 

brecha ainda maior para que um número elevado desses cativos pudesse evadir e “buscar seu 

próprio caminho para a emancipação” (FREITAS, 1982, p.56).  

O período da escravidão de africanos no Brasil, sem dúvida, foi o epicentro de 

sofrimento aos milhões que navegaram de lá. Da mesma forma, tal período marcou o 

entrelaçar de diferentes povos em temporalidades e espaços geográficos múltiplos, ou seja, a 

mesma escravidão que anulou subjetividades, contraditoriamente, fez emergir “diferenças 

insubmissas” e "[n]essa relação com outro que um eu vai ganhando forma, [...] todos se 

modificam" (GERALDI, 2007, p. 41).   

Pode-se dizer, desse modo, que é na grande temporalidade que marcas de um passado 

ultramar possibilitaram ações que se enveredaram ao futuro, aos que aportaram do lado de cá. 

Da mesma forma, a escravidão por suas múltiplas dimensões, ao possibilitar as mais diversas 

relações humanas, ao mesmo tempo que escravizava africanos, também foi aquela que 

                                                           
40 Segundo Gomes (2011), muitos povos escravizados receberam a alforria de proprietários com a 

condição de sua participação da guerra contra os holandeses, fato que também pode ter gerado o 

aumento de povos no interior da região palmarina. 
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africanizou o Brasil, antecedendo um tempo futuro: o da luta pela liberdade, a liberdade em 

Palmares (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2007). 
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CAPÍTULO 3 

__________________ 
 

 

 

 PALMARES: OS AGRUPAMENTOS 

 

Este capítulo tem por objetivo trazer uma história dos agrupamentos de negros 

fugitivos do Brasil colonial chamado Quilombo dos Palmares. Para isso, foram utilizados 

apontamentos dos estudos mais recentes (REIS, 1996; REIS, GOMES, 2012; GOMES 2011, 

2015; REIS, 2004; DAMASCENO, 2014; VOTTI, 2017). No entanto, no decorrer deste texto, 

é possível observar diálogos com a obra de Décio de Freitas (1982) e de D’Salete (2017). No 

que diz respeito ao primeiro autor, a escolha em utilizá-lo relaciona-se ao fato de ele ter 

pesquisado certos aspectos do contexto palmarino de forma precedente, por meio do 

levantamento de fontes em arquivos portugueses e brasileiros, como por exemplo, os da 

capitania de Pernambuco, e também por ter apresentado uma possível biografia de seus 

líderes Ganga Zumba e Zumbi
41

, sendo esta obra uma das fontes utilizadas pela historiografia 

que emergiu a partir do século XX (REIS, 2004; GOMES, 2011; DAMASCENO, 2014)
42

.  

O diálogo estabelecido com D’Salete (2017) justifica-se a partir das discussões de 

Mikhail Bakhtin (2017a) sobre a expansão do fenômeno literário para além de sua época de 

criação. Ou seja, parte-se do pressuposto de que tanto esses estudos acadêmicos recentes 

quanto o de D’Salete (2017) beberam, em certa medida, dos trabalhos mais longínquos, os 

enriqueceram com “novos significados, novos sentidos” (p.14), dando continuidade para que 

seus ecos vivessem no futuro, no grande tempo.  

Tendo em vista que os estudos citados acima se pautaram na análise de três registros 

históricos - o “Diário da viagem do capitão João Blaer (1645)”
43

, escrito durante a segunda 

expedição punitiva holandesa contra Palmares; no manuscrito a “Relação das guerras feitas 

aos Palmares de Pernambuco no tempo do governador Dom Pedro de Almeida (1675 a 

                                                           
41

 Importante destacar que Décio de Freitas não foi o primeiro a tratar da biografia de Zumbi. 

Reconhece-se que Edison Carneiro foi o primeiro autor nacional a tratar tanto de Palmares como tema 

central, quanto de apontamentos à biografia de Zumbi em sua obra Quilombo dos Palmares, publicada 

em 1946 no México e editada pela primeira vez no Brasil no ano de 1947 (REIS, 2004).   
42

 Op. Cit. Nota 1. 
43

 Este documento foi traduzido do holandês por Alfredo de Carvalho e publicado na Revista do 

Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco em 1902, sendo transcrito também por Edison 

Carneiro em 1966. A fonte consultada nesta dissertação do diário foi: GOMES, F. S do. Mocambos e 

Quilombos: uma história do campesinato negro no Brasil. 1ªed. São Paulo: Claro Enigma, 2015. pp. 

82-91. 
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1678)”
44

; e em correspondências trocadas entre o governo pernambucano e a metrópole - os 

agrupamentos foram compreendidos pelos autores base desta dissertação a partir dos conflitos 

econômicos, militares e políticos entre aqueles coloniais e palmarinos. Este sentido será 

também respeitado nesta pesquisa.  

Outro aspecto que deve ser considerado, é o fato de não haver, nos três registros 

históricos, informações de uma “fase inicial” do que poderia ter sido os Palmares (VIOTTI, 

2017). Dessa forma, as relações no interior dos agrupamentos, como a sua organização, a 

estrutura sociocultural, religiosa, entre outras, são apresentadas e compreendidas a partir da 

análise dos discursos “daqueles que queriam destruí-lo e glorificar as tarefas dessa destruição” 

(GOMES, 2015, p. 42), dando destaque mais aos feitos do que aos defeitos da governança 

pernambucana, fato que os leva, por vezes, a omitir ou exagerar em certas informações 

apresentadas.  Isto posto, o capítulo abordará características que possibilitam uma 

interpretação de seu interior.   

 

3.1  Palmares: o princípio  

Os agrupamentos que constituíram Palmares carregam em sua essência várias 

histórias envolvendo sua formação. Histórias que ganham diferentes tons e apreciações 

valorativas a depender da origem de quem a conta. Para Freitas (1982), seu surgimento 

ocorreu quando “sublevaram-se os escravos negros de um grande engenho de açúcar 

localizado no extremo sul da Capitania de Pernambuco” (p.15), com a intensão de fugir do 

cativeiro e alcançar a liberdade para, então, constituírem “o núcleo primitivo da futura 

república de Palmares” (p.17). Segundo Rios (2008), Palmares teve seu início com a chegada 

dos primeiros fugitivos, por volta do ano de 1595, guiados pela princesa Aqualtune, que, para 

a autora, era a avó do guerreiro Zumbi.  

Em consonância com a história de Freitas (1982), D’Salete (2017) adiciona que ele se 

constituiu no século XVI, por um grupo de, no máximo, quarenta pessoas que, após atacar um 

engenho em Pernambuco, marchou rumo a terras desconhecidas na Serra da Barriga, atual 

Alagoas, constituindo a Angola Janga, que na língua banto quimbundo significa “pequena 

Angola”. Nas obras de Gomes (2011; 2015), com pontos semelhantes aos defendidos por 

Freitas (1982), encontram-se que as primeiras notícias sobre Palmares apareceram nos 

                                                           
44

 Este documento anônimo é um dos mais extensos e descritivos relatos sobre Palmares, havendo 

inclusive várias versões (GOMES, 2011; VIOTTI, 2017). Com isso, alerta-se o leitor que em algumas 

citações desse manuscrito apresentadas nesta dissertação, podem constar discrepâncias a depender da 

obra consultada.    
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registros coloniais ao final do século XVI, por volta de 1597, época do surgimento dos seus 

primeiros núcleos, criados após a fuga de escravos de um engenho situado próximo à Porto 

Calvo, que se empreitaram mata adentro rumo à Serra da Barriga. Entre esses ou aqueles 

discursos, o fato é que não há exatidão quanto à sua formação inicial; no entanto, existem 

conjecturas de alguns acontecimentos que podem representar pontos que se entrecruzam na 

sua história.  

Conforme destacado por Gomes (2011), no período do seu surgimento, houve também 

o despontar de uma comunidade de fugitivos escravos no continente africano, após o soçobro 

de um navio que levava africanos escravizados próximo à ilha de São Tomé no início do 

século XVI. Segundo o autor, o povoado constituído por esse grupo denominado de angolares 

apresentava características semelhantes àquelas vistas em terras brasileiras; por este motivo, 

entre jesuítas que estiveram em solo africano, havia o temor de que se repetissem nos 

Palmares as mesmas estratégias vistas entre os angolares. 

Outro fato que marcou a época de seu surgimento foi o despontar de um movimento 

religioso baiano na década de 1580: a Santidade do Jaguaribe. A partir das pesquisas 

desenvolvidas pela historiadora norte-americana Alida Metcalf
45

, este movimento, formado 

por uma maioria indígena, por africanos da costa ocidental e por mestiços
46

, pode ter 

resultado em deslocamentos de grupos pertencentes à Santidade, “migrações partindo da 

Bahia em direção a Pernambuco” (GOMES, 2011, p. 29), em período muito próximo à 

formação de Palmares.  

Gomes (2011) complementa, a partir das pesquisas de Metcalf (1999), que a palavra 

santidade pode ter sido uma maneira inicial de se designar as comunidades de fugitivos, 

leitura reforçada por Vainfas (2012) quando discute que o uso da palavra santidade pode ter 

sido uma maneira “antecessora, à moda indígena, do que seria Palmares no século XVII”. 

Interessante observar que, para os autores, essa mesma palavra foi inicialmente utilizada pelos 

portugueses a fim de designar o destino para onde se dirigiam e se concentravam os povos 

escravizados após suas fugas.  

                                                           
45

 A historiadora se dedicou em analisar se os agrupamentos organizados por povos escravizados após 

as fugas representaram formas milenares de resistência escrava.  

Ver mais em:  METCALF, C.A. Millenarian Slaves? The Santidade de Jaguaripe and Slave Resistance 

in the Americas [Escravos milenares? A Santidade de Jaguaripe e a Resistência ao Escravo nas 

Américas]. The American Historical Review. Vol. 104, n. 5. Dez, 1999. pp. 1531-1559. Disponível 

em: https://www.jstor.org/stable/2649350?seq=1#page_scan_tab_contents. Acesso em: 01 dez.2018.  
46

 Esses mestiços eram chamados de mamelucos: filhos de brancos e de mulheres indígenas. 
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Posteriormente, a palavra santidade foi substituída nos documentos portugueses por 

“mocambo” e “quilombo”, conforme nos mostra o estudo de Gomes (2011) ao analisar os 

apontamentos de Metcalf (1999): o termo santidade aparece em correspondência oficial ao rei, 

no ano de 1613, caracterizando “ajuntamentos de índios e de escravos de Guiné que fugiram a 

seus senhores [...] os quais vivem idolatrando e chamando as suas povoações santidades” 

(METCALF, 1999
47

 apud GOMES, 2011, p. 30). Nesse sentido, entende-se ser a palavra 

santidade um sinônimo precedente à mocambo, muito embora Gomes (2011) tenha relatado 

que santidade e mocambos aparecem juntas em vários momentos nos documentos oficiais.  

Cabe ainda ressaltar que a palavra mocambo também apresenta divergências sobre sua 

significação se comparada à quilombo. Segundo Gomes (2011; 2015), na maior parte das 

línguas banto da África Central, os termos mocambo e quilombo significavam acampamento 

ou acampamentos improvisados. Tanto no precedente estudo de Schwartz (1987) quanto nos 

de Gomes (2011; 2015), é destacado que o termo mocambo foi inicialmente usado no Brasil 

para designar as comunidades de fugitivos. Estes estudos diferem, em certo ponto, sobre suas 

possíveis significações: se para Schwartz (1987) seu significado usual era dado pela palavra 

de origem mbundu que amplia sua designação para “acampamento de guerra” (p. 87), para 

Gomes (2011; 2015), tanto nas línguas kimbundu (quimbundu) quanto na língua kikongo 

(quicongo), o mukambu (ou mocambo) ganha significação de “pau de fieira, tipo de suportes 

com forquilhas utilizados para erguer choupanas nos acampamentos” (GOMES, 2015, p.10). 

Em análise dos documentos portugueses que fazem referência à Palmares, Funari (2012) 

destaca que o termo mocambo, proveniente da língua ambundo, poderia significar também 

esconderijo.  

Seja como acampamento, esconderijo ou como o material para construí-lo, não resta 

dúvidas de que a palavra mocambo foi inicialmente usada no Brasil como referência às 

comunidades de fugitivos (dentre elas Palmares) a partir da circulação de notícias sobre estes 

agrupamentos
48

 (SCHWARTZ, 1987; GOMES, 2011; 2015; DAMASCENO, 2014; VIOTTI, 

2017). 

Viotti (2017) discute também, a partir de análises realizadas por Gomes (2011), que a 

palavra quilombo foi utilizada pela primeira vez a partir do século XVII, mais 

especificamente no ano de 1687, na documentação colonial “Condições ajustadas com o 

                                                           
47

 Op. cit. nota 7. 
48

 No Brasil, a utilização do termo mocambo-quilombo se deu de forma variada. Por exemplo, ao 

longo do século XVIII, na documentação colonial, havia comunidades de fugitivos nomeados de 

mocambos na Bahia e quilombos em Minas Gerais (GOMES, 2011).  
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governador dos paulistas Domingos Jorge Velho para conquistar e destruir os negros de 

Palmares”. Esta informação vai ao encontro do que foi discutido no estudo de Schwartz 

(1987), no qual o autor destacou que, até o final do XVII, o termo quilombo não aparece nas 

documentações, exceto naquelas escritas por Gregório de Mattos, que o “empregou com o 

significado de qualquer local onde os negros se congregavam” (p. 87)
49

. 

Gomes (2015) adiciona ainda que, na legislação colonial, quilombo aparece com 

diversas significações: em 1740, para o Conselho Ultramarino, a palavra era usada para 

referir-se a “toda a habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, 

ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles” (p. 73); em algumas 

Câmaras coloniais, em meados do século XVII e em outras no século XIX,  quilombo passou 

a dar a ideia de local onde se encontravam “dois ou mais fugidos ou somente quando 

houvesse ranchos e pilões, ou seja, quando tivessem estrutura econômica fixa, pelo menos 

provisoriamente” (p.73-74). 

Apesar destes sentidos atribuídos à quilombo, estudos realizados por diversos autores 

visaram compreender como seu uso se originou em terras brasileiras, seja por meio da busca 

por uma definição, seja na tentativa de se estabelecer possíveis relações entre o seu 

surgimento e o recrudescer palmarino. Para Reis (1996) e Gomes (2011), a difusão da palavra 

quilombo, no Brasil, pode ter se dado por razões que se interseccionam: pela circulação de 

agentes portugueses na América e/ou pelos soldados que guerreavam pelo circuito Brasil-

África, ou seja, Pernambuco-Angola, no contexto da história daquela região africana. Para os 

autores, em consonância com as contribuições de Schwartz (1987) e Munanga (1996), o 

despertar de um quilombo no pós-travessia Atlântica pode apresentar as inter-relações que já 

eram estabelecidas na África entre povos da costa de Angola (antigo reino Ndongo). 

Munanga (1996), ao realizar uma análise histórica do sentido de quilombo na África 

no século XVII, evidencia que ele era associado aos guerreiros imbangalas
50

 ou Jagas
51

 desta 

                                                           
49

 Não foi localizado o documento citado por Stuart B. Schwartz (1987) neste artigo, por isso a 

ausência de referência.  
50

 Na literatura consultada, alguns autores apresentam os Imbangalas como sinônimos dos Jagas como 

no caso de Lopes (1988), Pereira (2012) e Gomes (2015). Para eles, os Jagas deram origem ao 

Imbangalas. Outros narram a história da junção de Jagas + Imbangalas e, por estes últimos adotarem 

os ritos daqueles, com o tempo, kilombo tornou-se uma instituição dos Imbangalas (MUNANGA, 

1996). Como todos os autores convergem na equação, “Jagas+Imbangalas=kilombo”, nesta 

dissertação far-se-á o uso desses como sinônimos. 
51

 Não há consenso quanto à origem exata desses guerreiros. Na bibliografia consultada, os Jagas 

fizeram parte de um numeroso e amplo movimento de migração iniciado ao final do século XVI no 

continente africano que, em alguns casos, levou à formação de um Estado ou a expansão das relações 

comerciais das quais os migrantes desejavam tirar proveito. No caso dos Jaga, esta migração era 
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região do continente e significava uma instituição/uma sociedade guerreira, na língua 

umbundu. O autor ressalta também que, a partir de evidências linguísticas, a raiz da palavra 

lombo, por ser ovimbundu, carregava o sentido de cerimonias de circuncisão; já entre os 

povos mundombe de língua umbundu, a palavra quilombo, no século XIX, significava campo 

de iniciação. Munanga (1996) discute ainda que, no sentido moderno da língua umbundu, 

ocilombo teria sentido de fluxo sanguíneo de um pênis recém circuncisado, enquanto ulombo 

designa “o remédio preparado com o sangue e o prepúcio dos iniciados no campo de 

circuncisão e que é usado em ritos não especificados” (p. 60). 

Para Lopes (1988), o sentido de quilombo envolve a ideia de um acampamento, muito 

bem vigiado, onde viviam os Jagas; nesta ligação com os Jagas, tanto para Vansina (2010a) 

quanto na análise de Schwartz (1987), quilombo (Kilombo) ou ki-lombo, na África, carregava 

o sentido de uma associação de iniciação militar realizada por jovens capturados, 

representando um rito de iniciação (muito semelhante ao utilizado pelos Jagas) e tem, 

portanto, “o significado de uma instituição em si” (RATTS, 2006, p. 119). Nascimento (1985) 

também compreende haver uma forte relação entre quilombo e rito de iniciação, explicando 

                                                                                                                                                                                     
realizada a partir de uma estrutura organizada: grupos reduzidos de guerreiros jovens que, sempre 

armados, partiam para conquistar novos territórios (VANSINA, 2010b). Vansina e Obenga (2010), por 

sua vez, defendem que Jaga não significa necessariamente um grupo único, visto que, vários bandos 

nomeados como Jaga foram narrados na história dessa região: haviam os mbangala (imbangalas) que 

também eram chamados jaga; os jaga kasanje, que ocupavam parte do Ndongo, e outro grupo Jaga que 

ocupava uma localização mais próxima ao Reino do Congo. Vansina (2010b) relata ainda que autores 

mais radicais não acreditam na existência desse grupo sob a tese de “que os portugueses inventaram 

esta migração a fim de intervir nos negócios do reino do Congo por ocasião de uma querela de 

sucessão” (p. 81-82). Outros autores sustentam que este povo era formado por imigrantes que 

penetraram no Congo em 1568; outros ainda defendem que a maior parte dos jaga eram camponeses 

do Congo que se revoltaram. Para Vansina (2010b), este é um debate sem fim. Independente, porém, 

dos dissensos da origem exata deste povo, os autores consultados e que estudam as regiões do Congo e 

Angola, fazem referência ao nome Jaga e a eles relacionam vários fatos da história africana. Em 

comum nos trabalhos tem-se a descrição dos Jaga como um grupo de guerreiros que, na busca por 

conquistar novos territórios ou desafiar líderes, atacavam os mais diversos reinos, razão pela qual o 

“nome jaga (em kikongo: yaka) é usado nas fontes como sinônimo de bárbaro” (VANSINA; 

OBENGA, 2010, p.660).  Outro ponto de concordância diz respeito à sua caracterização social, 

pautada a partir de uma organização militar, que, tendo como referência informações dos povos 

Ovimbundu, foi nomeada por Vansina (2010a) de Kilombo. Para aprofundamento da temática ver mais 

em:  

VANSINA, J.  A África equatorial e Angola: as migrações e o surgimento dos primeiros Estados. In: 

NIANE, D. T. (Ed.). África do século XII ao XVI. Vol. IV. Brasília, DF: UNESCO; Ministério da 

Educação, 2010a. p. 623-654. 

VANSINA, J. Os movimentos populacionais e a emergência de novas formas sociopolíticas na África. 

In: OGOT, B. A. (Ed.). África do século XVI ao XVIII. Vol. V. Brasília, DF: UNESCO; Ministério 

da Educação, 2010b, p. 55-90. 

VANSINA, J; OBENGA, T. O Reino do Congo e seus vizinhos. In: OGOT, B. A. (Ed.). África do 

século XVI ao XVIII. Vol. V. Brasília, DF: UNESCO; Ministério da Educação, 2010.  p. 647-694. 
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que este rito se baseava “na prática da circuncisão que expressava o rito de passagem 

incorporando jovens de várias linhagens na mesma sociedade guerreira” (p.43), que no caso 

poderiam ser os Jagas. Entretanto, para a autora, o sentido de quilombo, mais tarde, pode ter 

mudado, passando a designar o local onde essa iniciação era realizada. 

Munanga (1996) ainda destaca, a partir dos estudos de Miller (1976)
52

, que quilombo 

(kilombo) é uma palavra derivada da língua umbundu. Para o autor, quilombo enquanto 

conteúdo sociopolítico e militar, é resultante de uma longa história de povos do grupo 

linguístico banto oriundos da região do Zaire e da Angola, que desde a década de 1630 

passaram a vender prisioneiros de guerra aos comerciantes portugueses. Por volta do século 

XVII, com a intensificação da guerra civil na África e com as invasões da região da costa de 

Angola (antigo reino Ndongo) pelos povos Jagas (ou Imbangala) já colonizada por 

portugueses, mais africanos destas regiões foram fornecidos ao Brasil, principalmente ao 

porto Pernambucano (MUNANGA, 1996; GOMES, 2011).  

Este mesmo fato foi destacado por Schwartz (1987), quando o autor evidenciou que, 

entre os anos de 1611 e 1619, nas guerras do Ndongo do século XVII, um número relevante 

de pessoas foi escravizado e, estes, posteriormente, foram enviados ao Brasil, necessariamente 

à Pernambuco. Esta informação foi ratificada por D’Salete (2017), em referência aos 

possíveis guerreiros que chegaram nas serranias meridionais pernambucanas. Os autores 

conjecturam ainda que, entre aqueles escravizados, poderiam haver guerreiros Jagas, que se 

organizavam a partir de uma estrutura militar, e jovens órfãos, que objetivavam, 

principalmente, a conquista de novos territórios. Este fato pode explicar a vinculação do 

termo quilombo em terras brasileiras: os Jagas “adotaram o quilombo e formaram um exército 

mais poderoso constituído de bandos de guerreiros nômades conhecidos como imbangala [...] 

a sociedade guerreira, o quilombo” (MUNANGA, 1996, p. 60).   

Nesse contexto, a palavra quilombo ganha sentido  

 

De uma associação de homens, aberta a todos sem distinção de filiação a 

qualquer linhagem, na qual os membros eram submetidos a dramáticos 

rituais de iniciação que os retiravam do âmbito protetor de suas linhages e os 

integravam como co-guerreiros num regimento de super-homens 

invulneráveis às armas do inimigo [...]. O quilombo amadurecido é uma 

instituição transcultural que recebeu contribuições de diversas culturas: 

lunda, imbangala, mbundu, kongo, wovimbundu etc (MUNANGA, 1996, p. 

60). 

 

                                                           
52

 MILLER, J.C.  King and Kinsmen. Early Mbundu States in Angola  [Reis e parentes. Primeiros 

Estados Mbundu em Angola] .  Oxford, Crarend Press, 1976, pp.151-175.  
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Pereira (2012) destaca que é possível que a significação da palavra quilombo, que, 

inicialmente esteve relacionada ao conceito de associação, tenha ganhado outro sentido - o de 

“fortaleza ou acampamento militar” (p.38) para os povos imbangalas (ou guerreiros do bando 

Jaga). Esses dois sentidos descritos por Pereira (2012) foram também observados por Gomes 

(2015), quando o autor discutiu que a palavra quilombo, ao ser difundida entre os 

portugueses, passou a significar, ao mesmo tempo, estratégias militares e acampamento, em 

alusão à África pré-colonial e às várias resistências na América
53

. 

Chama a atenção, no entanto, que, apesar dos diferentes sentidos apontados pelos 

autores, parece haver consenso no que diz respeito ao fato do termo kilombo estar relacionado 

aos Jagas. Do mesmo modo, acredita-se que as expressões mocambos (a estrutura) e 

quilombos (os acampamentos), ambas de origem africana, “ganharam traduções atlânticas 

entre o Brasil e a África desde o século XVI” (GOMES, 2015, p.11). Acredita-se assim, que 

os dissensos existentes na literatura em relação à significação de quilombo sejam decorrentes 

das mudanças de sentido sofridas pela palavra com o passar do tempo.  

Este processo pode ser compreendido ao se considerar, conforme expôs Volóchinov 

(2017), que a palavra, como um signo neutro, pode “assumir qualquer função ideológica: 

científica, estética, moral, religiosa” (p.99), a depender do projeto discursivo de quem a 

enuncia e do momento histórico em que ela é enunciada. Nesse sentido, frente ao contexto 

sociocultural, político e econômico do Brasil de 1741, o único sentido dado pelos portugueses 

à palavra quilombo foi a de “grupo de negros fugidos e organizados em ranchos e pilões” 

(GOMES, 2011, p. 11).  

Partindo do pressuposto de que os sentidos são reconstruídos no decorrer da vida da 

língua em uso, não se pode negar que o mukambu banto navegou ao “mocambo” no Brasil e 

que, consequentemente, o kilombo “fortaleza” ou “rito de iniciação” de lá aportou na 

“estrutura”/“acampamento” daqui. Dessa forma, como língua, cultura e ideologia estão 

intrinsicamente ligados, é possível pensar que, após as inúmeras fugas e as mais diversas 

formações de agrupamentos ao longo do século XVII no Brasil, o “quilombo” emerge das 

influências e trocas linguísticas que ocorriam de lá para cá. Compreende-se, assim, porque a 

comunidade de escravizados fugitivos, formada por vários agrupamentos, ficou 

historicamente conhecida como “Quilombo dos Palmares”. 
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 Gomes (2015) destaca que as fugas escravas resultaram em algumas formações de comunidades que 

procuravam se estabelecer “com base econômica e estrutura social própria” (p. 9). Várias dessas 

comunidades de fugitivos foram encontradas nas Américas: cumbes na Venezuela, palenques na 

Colômbia, marrons na Jamaica, Caribe e Sul dos Estados Unidos; bush negroes no Suriname e na 

Guiana Holandesa, maronage no Caribe e cimaronaje em Cuba e Porto Rico. 
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3.2  Palmares: uma história  

Localizado na Serra da Barriga, no estado do Alagoas, Palmares pode ter tido uma 

extensão que percorreu desde o rio São Francisco ao cabo de Santo Agostinho. Hoje, em parte 

desta região, encontra-se o “Parque Memorial Quilombo dos Palmares” (RIOS, 2008, p.58). 

Além desta grande dimensão territorial, ele carrega em sua essência uma das principais 

histórias de organização social em comunidades de fugitivos no Brasil, a saga secular do 

chamado Quilombo dos Palmares. 

Dentre os vários fatores que corroboraram para a sua empreitada, destaca-se o espaço 

geográfico diferenciado onde ele se constituiu.  Freitas (1982) o descreve a partir de um 

documento do século XVII como: 

 

‘Um sítio naturalmente áspero, montanhoso e agreste, com tal espessura e 

confusão de ramos, que em muitas partes é impenetrável a toda luz; a 

diversidade de espinhos e árvores rasteiras serve de impedir os passos e 

intricar os troncos’. Sabia-se que naquelas hostis e incógnitas paragens se 

ocultava um mundo animal de onças, chacais, serpentes e mosquitos, todos 

uma ameaça mortal para o homem. Como todas as florestas tropicais, era 

falazmente dadivosa. A sua mesma exuberância como que esmagava e 

oprimia a vida. O clima versátil oscilava entre frios rigorosos e estiagens 

implacáveis (p. 16. Destaque do autor)
54

. 

 

Foi nesta paisagem que sucedeu a formação palmarina. Segundo Freitas (1982), pela 

pequena quantidade de povos que o constituiu, não houve, inicialmente, uma comunidade que 

representasse uma grande escala econômica e social, já que, segundo Damasceno (2014), em 

nível econômico, os poucos negros presentes naquele espaço podiam apenas se dedicar a uma 

agricultura de subsistência e, em nível social, a ausência de mulheres impedia uma formação 

mais rígida. Por esta razão, para o autor, Palmares constituiu-se, em seu início, como um 

esconderijo. Os indícios apontam que esta formação unicamente masculina levou seus 

integrantes a raptarem mulheres dos engenhos e da colônia (GOMES, 2011), fato que, dentre 

outros motivos, pode ter contribuído para que, no interior dos Palmares, houvesse a presença 

de mulheres negras, indígenas e até mesmo brancas (FUNARI, 2012).  

Acredita-se, ainda, que a formação social inicial no interior dos Palmares tenha sido 

mista, tendo em vista que, conforme os estudos de Gomes (2011; 2015), não há dados exatos 

do tráfico até Pernambuco durante o século XVI e primeira metade do século XVII. Esta 
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 Foram encontradas frases discrepantes deste excerto entre as obras de Freitas (1982) e Gomes 

(2015). Sabe-se que este trecho está disponível nos exemplares de “Relação das guerras feitas aos 

Palmares de Pernambuco no tempo do governador dom Pedro de Almeida (1675-1678)”. 
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mesma leitura foi corroborada por Vansina e Obenga (2010) em sua análise sobre a região da 

África Central. Para os autores, o tráfico humano desta região nos primeiros anos (1515-

1526), por ter se dado de maneira mal organizada, no sentido de ausência de documentação e 

de registros das pessoas que eram trazidas para o Brasil, inviabilizou o conhecimento sobre a 

“origem primária desses escravos [que] permanece desconhecida” (VANSINA; OBENGA, 

2010, p.659) até os dias de hoje.  

Outra informação que reforça a tese de uma formação social mista diz respeito aos 

dados referentes aos anos de 1601 a 1650. Conforme discutiu Gomes (2011), 48,6% dos 

povos que aportaram no porto em Pernambuco neste período eram provenientes dos 

embarques da África Ocidental, enquanto 51,4% foram embarcados da África Central, fato 

que evidencia a existência de povos de diversas regiões do continente africano nesta capitania.  

No entanto, apesar dos escassos dados e da falta de registros exatos, os estudos são 

unânimes na defesa de que, a partir do século XVII, em Pernambuco e por consequência nos 

Palmares, havia a presença de povos do grupo linguístico banto. Para Gomes (2011), a partir 

da segunda metade do século XVII, “70% do abastecimento de Pernambuco [saia] dos portos 

da África Central, 3% do porto de Loango, 7,5% de Mpinda e 89,5% de Luanda” (p. 35). 

Estes dados dialogam diretamente com aqueles discutidos por Prandi (2000), ao afirmar que 

líderes africanos, como os do Reino do Congo, nesta época, passaram a fornecer mão-de-obra 

africana para o trabalho nos engenhos brasileiros, aí incluso os engenhos de Pernambuco, 

atendendo a demanda colonial. Neste sentido Gomes (2011) apresenta: 

 

Mesmo com todo o impacto da África Central, os índices de africanos 

ocidentais não podem ser desprezados, ainda mais sabendo-se do equilíbrio 

da entrada deles na primeira metade do século XVI e também das estatísticas 

limitadas para os períodos de domínio holandês em Pernambuco (p. 36). 

 

 

Ao considerar esse complexo social que se formava no Brasil, Gomes (2011) destacou 

que a organização social nos Palmares não pode ser entendida como tendo sido idêntica às 

africanas, apesar dos apontamentos de Freitas (1982) e Araújo (2015), que descrevem a 

existência, em Palmares, de uma estrutura sociopolítica que seguia um modelo semelhante ao 

da África centro-ocidental, e que continha a prática de chefia elegível, súditos com certa 

autonomia e escravos. Esta análise pode ser feita a partir dos estudos que descrevem a 

organização que existia em Angola (reino Ndongo).  
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Segundo Vansina (2010a), antes dos anos 1500, Angola apresentava uma estrutura 

política no formato de chefarias, que se organizava a partir de um “chefe político
55

”, um líder; 

a organização de pequenas chefarias que se fortaleciam no decorrer do tempo, culminou em 

uma rede comercial. Os estudos que olham para o interior dos agrupamentos palmarinos 

reconhecem uma organização semelhante naqueles espaços. No entanto, contrapondo-se a 

esta ideia, Gomes (2011) destaca que, mesmo que houvesse certa hierarquia no interior dos 

agrupamentos, que também se constituía a partir de líderes – um para cada mocambo e um 

para Palmares em si – sua composição em terras brasileiras, pode ter se originado de outras 

necessidades: da organização no interior dos agrupamentos frente a pluralidade de povos 

reunidos no mesmo espaço e da exigência de se defender do inimigo. Isso acabou por 

determinar uma alteração na lógica da estrutura africana, criando-se um novo modelo a fim de 

atingir o objetivo de resistir as constantes ameaças de retorno às senzalas.   

No decorrer da primeira metade do século XVII, após a invasão holandesa na capitania 

de Pernambuco, Palmares poderia ser constituído por uma população que alcançava o número 

de 6 a 8 mil pessoas; a distribuição desses povos em seu interior era feita a partir dos 

seguintes agrupamentos: Una, Macaco, Gôngoro, Subupira, Oiteiro, Osenga, Garanhus, 

Dambrabanga, Quiloange, Aqualtune, Pedro Capacaça, Acotirene,  Cucaú, Amaro, Tabocas 

Grande, Quissama, Tabocas Pequeno, Catinga e Andalaquituche
56

 (GOMES, 2011; 2015). 

Entretanto, relatos realizados a partir das espionagens de Bartolomeu Lins
57

, destacam que a 

composição desses vários agrupamentos podia também ser feita em dois blocos: Palmares 

grandes, com cerca de 5 mil habitantes, e Palmares pequenos com aproximadamente 6 mil 

habitantes. 

No que diz respeito à origem dos nomes dos agrupamentos encontrados em Palmares, 

a análise feita por Funari (2012), a partir dos estudos de Kent (1979)
58

, salienta que todos eles 

possuem características linguísticas  banto e fazem referência à territórios africanos falantes 
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 Há de se destacar que, por volta de 1500, nesta região, a noção de chefia permitiu a organização nas 

aldeias, formada por algumas famílias, cada uma com um chefe, havendo a subordinação de todos a 

um chefe em comum (SOUZA, 2014). 
56

 Essa relação dos nomes referentes aos agrupamentos nos Palmares, consta na documentação 

colonial a partir dos relatos de expedições punitivas (GOMES, 2011). 
57

 Em seu trabalho “Palmares: escravidão e liberdade no Atlântico Sul”, Flávio dos Santos Gomes 

relata que Bartolomeu Lins poderia ter sido um mestiço enviado por Mauricio de Nassau para viver 

em Palmares na intenção de espionar o quilombo, conhecer o modo de vida e as características da 

organização para relatar aos holandeses. GOMES, F.S dos. Palmares: escravidão e liberdade no 

Atlântico Sul. São Paulo: Ed. Contexto, 2005. 
58

 KENT, R. K. Palmares: an African State in Brazil [Palmares: um estado africano no Brasil]. In: 

PRICE (org). Maronn societies. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1979. 



71 
 

 

desta língua: o nome Macaco tem relação com Loango, Tabocas com Ambúndu, 

Andalaquituche (ou Ndala Cafuche) a Quisama, Osenga a região do Cuango, Subupira ao 

Zande, e Dambrabanga a Benguela-Iombe. Gomes (2011) complementa esta informação ao 

dizer que os povoados mais importantes levavam ainda o nome ou da sua localização 

geográfica nas serras ou de seus líderes.  

O mapa a seguir apresenta a região de Pernambuco, Palmares, e seus agrupamentos 

neste período. 

 

Mapa 1 - Região Palmarina (século XVII) 

 

 

         Fonte: D’ Salete (2017, p. 425). 
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Das escassas informações existentes sobre cada agrupamento, D’Salete (2017) destaca 

que o Macaco, conhecido como a capital de Palmares, ou como citou Gomes (2015, p. 80), o 

“centro político” palmarino, no ano de 1654, poderia ter cerca de seis mil habitantes, número 

elevado se comparado à Recife que, na mesma época, era composto por oito mil pessoas. O 

agrupamento localizava-se em uma região de colina na Zona da Mata, que se estende do leste 

a oeste por cerca de quatro quilômetros, e de norte a sul por, aproximadamente, quinhentos 

metros a um quilômetro (FUNARI, 2012).  

Em prospecção arqueológica da cultura material negra, a fim de localizar algumas 

características acerca desse agrupamento, Funari (2012) conta que os achados encontrados 

nessa região datavam de época colonial brasileira devido ao tipo de cerâmica encontrada; 

foram localizadas nas escavações duas trincheiras, uma à frente sentido leste (suposta entrada) 

e outra ao fundo; uma paliçada defensiva e, ao lado, uma abertura, que deduz o autor, poderia 

ter sido um  abrigo ou depósito subterrâneo;  um  vaso de cerâmica, que se suspeita ter sido 

produzido por população nativa (indígenas); e dois machados líticos. O arqueólogo supõe que 

esses machados de pedra podem ter sido utilizados em funções religiosas, além disso, foram 

encontrados restos de fogueira e um poste de cabana, que, para ele, devido a sua localização, 

poderia servir de abrigo ou um depósito acima da superfície.  

Neste grupamento pode ter residido Ganga-Zumba, um de seus principais líderes e o 

primeiro que se tem notícia. A história de Ganga-Zumba também perpassa dissensos e 

especulações. Em primeiro lugar, entre os dissensos, encontra-se o significado de seu nome: 

para Freitas (1982), Ganga-Zumba significa “Grande senhor”; já para Munanga (2012), ele 

remonta o nome Ganga de Nganga – que em várias línguas banto significa feiticeiro, imortal – 

e Zumba, na língua kikongo, que significa imortalidade; esta leitura se aproxima dos estudos 

de Schwartz (1987), que evidencia que os habitantes do Ki-lombo africano tinha o nganga a 

zumba como “um sacerdote cuja responsabilidade era tratar com o espírito dos mortos” (p. 

87).  Para Nascimento (1985), o nome seria um título que era dado ao rei dos povos 

Imbangala, termo que podia variar para Gaga. Isso pode ter relação com a característica 

mística, de “realeza sagrada” (p. 657) para os povos do reino Ndongo, a partir da análise feira 

por Vansina e Obenga (2010). A convergência encontrada na literatura de Nascimento (1985), 

Schwartz (1987), Vansina (2010a) e Munanga (2012) refere-se à origem do nome de Ganga-

Zumba, que segundo tais autores, é do grupo linguístico banto. 



73 
 

 

A história de Ganga-Zumba também é incerta e ainda pouco explorada nos estudos 

mais recentes
59

. Na biografia realizada por Freitas (1982), Ganga-Zumba teria nascido em 

Palmares, e quando as informações a seu respeito começaram a surgir nos documentos 

oficiais, ele já não era tão jovem. Consta que Ganga-Zumba representava a nação Arda da 

costa ocidental africana, fundada pelos povos Ewes, que tinham como características ser uma 

civilização militar severa e de grande talento artístico. As pessoas apresentavam grande vigor 

físico e, como nas palavras de Freitas (1982, p.102), “eram obstinados e incorrigivelmente 

rebeldes”. Pode-se conjecturar que tal obstinação e rebeldia fez com que ele permanecesse na 

liderança dos agrupamentos por 33 anos, entre 1645 e 1678.   

Em continuidade aos demais agrupamentos palmarinos, Gomes (2015) ainda destaca 

que o Subupira, sob uma extensão de seis mil quilômetros, era utilizado como um campo de 

treinamento militar, no qual se preparavam armamentos e armadilhas. Segundo Freitas 

(1982), foi neste agrupamento que viveu Gana-Zona (o irmão de Ganga-Zumba). Ainda a 

oeste do Macaco se encontrava o Osenga. Próximo a ele, o agrupamento Amaro que, para 

Gomes (2015), assim como o Subupira, se diferenciava pela sua extensão, que era composta 

por cerca de mil casas. Localizados de maneira esparsas, se encontravam, na serra do Cafuxi, 

o Andalaquituche e, na direção da Vila de Porto Calvo, o Acotirene (onde viveu a mãe de 

Ganga-Zumba), o Dambraganga, o Aqualtune e o Tabocas (Ibid.) 

No que diz respeito à parte artística, no interior do quilombo havia olarias nas quais 

eram produzidas cerâmicas (FREITAS, 1982). Conforme complementou Gomes (2015), havia 

ainda a fabricação de cachimbos, cestos, canos e cordas; na metalurgia, confeccionavam 

lanças, flechas, facões, foices e enxadas. Pode-se pensar a possível influência também dos 

guerreiros Jagas neste sentido, tendo em vista sua notável habilidade na agricultura e nas 

técnicas militares, mas também, porque eram excelentes artistas escultores de máscaras e 

estátuas (LOPES, 1988; VANSINA, 2010a). Não se pode deixar de reconhecer ainda a 

existência de uma possível influência (mesmo que em menor quantidade) de povos de língua 

iorubá
60

, tendo em vista que essas sociedades eram compostas por dezenas de cidades 

contendo centros de artesanato, oleiros, tecelões, marceneiros e ferreiros (RYDER, 2010). 
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 Exceto por alguns apontamentos de Silva Hunold Lara, que convergem com alguns aspectos já 

evidenciados na obra de Décio de Freitas.  Ver mais em: LARA, S.H. “Com fé, lei e rei: um sobado 

africano em Pernambuco no século XVII”.  Mocambos de Palmares: histórias e fontes (séc.XVI-

XIX). Org. Flávio dos Santos Gomes. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2010. 
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 A origem dos iorubá ainda é incerta. Sabe-se que hoje esses povos estão localizados no Sudoeste da 

atual Nigéria. Ryder (2010), em seu artigo intitulado “Do rio Volta aos Camarões”, que integra a 

Coleção História Geral da África (Volume IV), destaca que, tais sociedades podem ter se desenvolvido 

por volta do século XI. Principalmente, as origens de Ifé e Oió encontram-se sob informações mais 
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A sua organização linguística também ganhou destaque nas obras pesquisadas. Na 

análise de Freitas (1982), tendo em vista a multiplicidade étnica e cultural dos povos das 

diversas nações africanas que se encontravam em seu interior, a comunicação se apresentava 

como um complicador nas relações existentes; entretanto, acredita-se que o contato linguístico 

permanente, somado à forma de organização social e cultural compartilhada, possa ter 

favorecido o desenvolvimento de uma maneira de comunicação que poderia abranger formas 

das línguas africanas, adicionada as da portuguesa e da indígena.   

Isso pode encontrar sentido a partir da pesquisa de Damasceno (2014) sobre os 

escritos do padre Antônio Vieira, nos quais ele relata a necessidade de se buscar um clérigo 

natural de Angola, que falasse como os negros e que “neles creem, e deles se fiam e os 

entendem, como de sua própria pátria e língua” (p.49). Infere-se, a partir desta colocação, que 

no interior dos Palmares havia uma língua que não era a portuguesa e que poderia se 

assemelhar às línguas africanas. Damasceno (2014) chamou essa forma de comunicação 

usada no interior dos agrupamentos de “idioma crioulizado” (p.50), compreendendo nela 

haver influências das línguas kikongo, kimbundu e umbundu, da região centro-ocidental 

africana. No entanto, conforme advertiu Funari (2012), ainda não é possível fazer qualquer 

afirmação em relação à linguagem usada em Palmares, pois ela continua desconhecida. 

A partir de comparações com o quilombo do Cafundó, em São Paulo, outras 

suposições puderam ser feitas sobre a possibilidade de ter havido fortes entrelaces linguísticos 

em Palmares, pois sabe-se que, no Cafundó, os quilombolas faziam uso  de palavras banto 

como a quimbundo, que eram empregadas sob a estrutura da língua portuguesa
61

. 

                                                                                                                                                                                     
obscuras, visto que as escavações ainda são insuficientes para comprovar dados e, alguns registros 

orais devem ser encarados com certa cautela, ou seja, como sugestões ou conjecturas sobre a ordem e 

o modo como se originaram. Ifé apresentava um grande centro artístico com domínio da metalurgia 

em bronze, na técnica da cera perdida, com obras de cabeças, bustos e estátuas dos reis e altos 

dignitários, datadas entre os séculos XI e XV. Por ter sido o berço e o centro da civilização iorubá, Ifé 

representava um lócus no qual todos os soberanos procuravam auxílio espiritual. Para Ryder (2010), o 

desaparecimento de Ifé ocorreu a partir do século XVI, devido a invasão de uma dinastia estrangeira 

vizinha ao Sul de Ifé. O desenvolvimento artístico desses povos foi tão grandioso que em Benin, por 

exemplo, o rei da Inglaterra, em 1897, enviou uma expedição punitiva que invadiu a capital e saqueou 

as obras primas da arte de Benim. Munanga (2012, p. 67) complementa, a partir da obra de Maucler e 

Moniot (1990), que “os soldados ingleses apoderaram-se de milhares de obras-primas da arte de 

Benin, que hoje podem ser vistas nos grandes museus e nas galerias de arte europeias”. 

MAUCLER, Christian; MONIOT, Henri. As civilizações da África. Porto: Lello & Irmão, 1990. p. 

18-19. (Coleção A História dos Homens). 
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 Essa comparação foi feita a partir da obra: A comunidade negra do Cafundó: linguagem e sociedade 

de Carlos Vogt e Peter Fry; no entanto, os estudos desses autores acerca do quilombo paulista podem 

ser encontrados também na seguinte obra: VOGT, Carlos e FRY, Peter. Cafundó: A África no 

Brasil. Linguagem e sociedade. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
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Outra conjectura, agora voltada à existência de uma comunicação única palmarina, diz 

respeito à presença, em Palmares, de pessoas cuja função era semelhante à de um intérprete. 

Para Price (2012), cabia a elas o acompanhamento das entradas de novos prisioneiros de 

guerra, interrogando-os com língua diferente daquela usada no interior dos agrupamentos a 

fim de descobrir quais as suas reais intenções. 

Esse suposto entrelaçamento não foi apenas linguístico e pode também ser estendido 

às manifestações religiosas. Segundo Gomes (2015), no interior de Palmares, várias práticas e 

rituais originários de diversas partes da África eram realizadas, havendo, inclusive, a presença 

de cultos católicos, que reelaboravam a religiosidade africana por meio da mescla de seus 

deuses, dos santos católicos e dos elementos da natureza. Esta última prática pode ter se 

originado ainda em terras africanas, visto que no Reino do Congo houve o processo de 

conversão de africanos congoleses ao cristianismo, ou até mesmo na Angola, após a 

colonização portuguesa. Entende-se, assim, que alguns povos africanos poderiam ter 

navegado via Atlântico já com certa proximidade da religião cristã, o que explicaria a 

existência, no interior dos Palmares, de “capelas e santuários com imagens de santos católicos 

como o Menino Jesus e Nossa Senhora da Conceição” (GOMES, 2015, p. 79). Assim, a 

religião fazia a confluência entre as experiências outras desses povos no grande tempo 

africano com suas (re)vivências no Brasil palmarino. 

Para Gomes (2015), as formações que compunham Palmares interligavam-se tanto em 

sentido militar quanto econômico. No primeiro caso, todas as povoações tinham em sua 

formação certa organização militar, tendo como ponto em comum a preocupação com a 

segurança. Como exemplo, sabe-se que a maioria dos mocambos eram protegidos por 

paliçadas de pau a pique e que Macaco e Subupira, com o passar do tempo, passaram a ter 

proteção de muros de pedra (FREITAS, 1982). No que diz respeito ao êxito econômico, as 

produções agrícolas poderiam ser divididas entre todos, com direito a reserva e a trocas de 

excedentes.  

A fim de se compreender como a produção se sobressaiu em Palmares em sua 

caracterização material e econômica, destaca-se que, tanto para povos da região da África 

Central quanto para àqueles da Costa Ocidental, as interligações via agricultura e comércio 

eram seus pontos de excelência. Ao se considerar os povos bantos, entende-se que estes, 

quando aportaram no Brasil, trouxeram com eles vivências relacionadas à prática da 

agricultura, da coleta de alimentos e da caça, produtos, especialmente os agrícolas, que eram 

destinados ao comércio (VANSINA, 2010a; SOUZA, 2014). Nesse mesmo sentido, 

caminham as colocações de Gomes (2015), quando o autor destaca que o cultivo de feijão, 
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batata, mandioca, milho, banana e outros legumes feito nos Palmares, era semelhante às 

práticas de agricultura desenvolvidas na África pelos povos bantos. 

D’Salete (2017) acrescenta ainda que, no interior dos agrupamentos, cultivava-se a 

batata-doce e criavam-se aves e porcos, produzia-se um melado oriundo da cana-de-açúcar e 

realizava-se a coleta de frutos, ervas, raízes e plantas silvestres. Para a iluminação dos 

agrupamentos, faziam a extração do óleo da palmeira pindoba, que podia ser também 

misturado à farinha servindo de alimento – este extrativismo era semelhante ao de várias 

regiões africanas de onde tais povos saíram, entre elas as do Golfo da Guiné. Das amêndoas 

produziam a manteiga, e as folhas de palmeira, além de servirem para a construção de suas 

casas, transformavam-se em vinho (FREITAS, 1982; GOMES, 2015; D’SALETE, 2017). 

Essa produção realizada pelos palmarinos acabou ultrapassando os limites de suas 

paliçadas e se estendeu pela capitania, como pode ser observado a partir dos seguintes relatos: 

“depois de alimentada a população, atendidos os gastos coletivos e guardadas em celeiros as 

quantidades destinadas às épocas de más colheitas, guerras e festividades” (FREITAS, 1982, 

p. 73), o que excedia era trocado com povos que ainda viviam nas senzalas dos engenhos 

próximos, com moradores vizinhos, lavradores, pequenos sitiantes e taberneiros (GOMES, 

2015). Segundo Souza (2012), esta prática pode ter proporcionado relações horizontais nos 

quilombos, que culminaram em locais organizativos, que puderam transformar ao mesmo 

tempo em que se transformavam em meio a sociedade escravocrata. Para Gomes (2015), essas 

produções excedentes, que serviam para a comercialização com vizinhos locais, podem ter 

constituído o que o autor chamou de “campo negro [como], uma complexa rede social, palco 

de lutas e solidariedades entre as comunidades de fugitivos, cativos nas plantações e até nas 

áreas urbanas vizinhas, libertos, lavradores e fazendeiros” (p.108). Um campo negro, 

portanto, de possibilidades
62

, nos quais esses povos de grupos pluriétnicos teceram suas 

vivências do passado africano, no fio do tempo/espaço palmarino.  

Segundo Freitas (1982) e Gomes (2015), os impactos dessas transformações foram tão 

significativos, que os comerciantes, que também se beneficiavam deste comércio, foram 

acusados, pelas autoridades coloniais, de darem proteção e informações aos palmarinos 

quando alguma expedição se iniciava contra o quilombo e terminava sem sucesso. 

Com a expansão da rede comercial via Palmares, tais atividades passaram a 

incomodar ainda mais os senhores de engenhos e os grandes produtores da região, visto que 

estavam perdendo suas transações comerciais devido ao êxito produtivo dos aquilombados. 
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Além disso, todo o investimento que tinham realizado naqueles corpos não estava gerando 

retorno. Palmares incomodava, assim, a estrutura econômica do sistema, incômodo este que 

se avolumava diante das inúmeras tentativas malogradas de aniquilá-lo (FREITAS, 1982). 

Pode-se dizer, portanto, que a transformação social iniciada por Palmares no campo 

da economia foi mais um diferencial se em comparação aos demais quilombos da região 

nordeste e do Brasil, pois a ela somava-se o fato dele ter resistido as longevas investidas 

coloniais, além de apresentar uma organização militar que se distinguia dos demais, fato que 

corroborou para sua potência secular e, consequentemente, para a aflição por parte dos 

governantes e senhores coloniais (REIS, 1996). No entanto, segundo apontou Lara (2012), 

além de sua potência militar, a vivência secular dos Palmares pode estar também relacionada 

a inexistência, naquela época, da figura do “capitão do mato”, figura que desponta nos 

registros nacionais apenas após os inúmeros enfretamentos aos palmarinos e a outras 

comunidades nas primeiras décadas do século XVIII. 

Segundo consta na história, durante o século XVII, Palmares repeliu mais de trinta e 

cinco expedições comandadas tanto por holandeses quanto por portugueses, número este que 

não contabiliza as tentativas particulares de senhores de engenho (MUNANGA, 2012). 

Segundo Freitas (1982), só nos primeiros 15 anos após a saída holandesa de Pernambuco, 

foram quinze as expedições derrotadas pelos palmarinos. Por não ser objetivo do presente 

estudo resgatar os ataques contra Palmares, sem, no entanto, poder ignorá-los, foi elaborada 

uma tabela, a partir de dados da obra de D’Salete (2017), que resgata uma possível súmula 

das guerras dos Palmares.  

 

Quadro 5 - Síntese das guerras no período palmarino 

 

1ª Fase (1596 a 1630) - 2 expedições coloniais 

- Mais de 6 ataques 

palmarinos 

Os ataques coloniais 

visavam atingir de 4 a 5 

quilombos localizados na 

Serra da Barriga. 

2ª Fase (1631 a 1654) - 4 expedições coloniais 

- 4 ataques palmarinos 

Fase da ocupação 

holandesa 

3ª Fase (1655 a 1694) - 31 expedições coloniais 

- 13 ataques palmarinos 

Momento mais agudo da 

guerra. Além desses 

números, houve 

expedições particulares 

organizadas por senhores 
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de engenho. 

4ª Fase (1695 a 1716) - 29 expedições coloniais 

- 8 ataques palmarinos 

Zumbi morre em 1695. A 

luta prossegue com a 

retomada da guerra no 

mato.  

     Fonte: D’Salete (2017, p. 424). 

 

Por meio deste quadro, é possível observar a resistência que os palmarinos 

construíram por, pelo menos, 100 anos. Em épocas de paz, eles realizavam o comércio nos 

distritos da região, aumentando ainda mais os laços comerciais com pequenos proprietários e 

comerciantes. As trocas giravam em torno de produtos cultivados no quilombo, como milho, 

fumo, batata ou azeite, por armas, munições e sal (FREITAS, 1982). No entanto, em épocas 

de confronto, os palmarinos atacavam os vizinhos ou aqueles que passavam pela estrada, 

usando da força para conseguir os produtos que precisavam.  

Da estrutura militar, cabe destaque as táticas utilizadas pelos palmarinos para dissuadir 

as tropas inimigas enviadas. Em primeiro lugar, sob o nome de “Guerra no Mato”, os 

palmarinos aproveitavam seu maior conhecimento da mata, o cansaço e a fome das tropas 

para “evitar ataques diretos contra o inimigo” (D’ SALETE, 2017, p. 421). Dessa forma, a 

partir do pânico que gerava entre os aguerridos, poderiam, em momento oportuno, travar 

embates mantendo uma rápida fuga na mata. Ou seja, a partir de estratégias militares que 

aglutinavam o conhecimento do campo e do inimigo, os palmarinos alcançavam sucesso 

frente a eles.  

Mas não eram apenas esses fatores que levavam ao êxito dos combatentes negros: a 

ineficiência das tropas enviadas pelos luso-brasileiros corroborava para tal feito desastroso. 

Segundo Freitas (1982), a estrutura militar portuguesa era inadequada em dois sentidos: o 

primeiro estava relacionado a guarnição permanente que, além de ser indisciplinada, não 

possuía técnica e tampouco estrutura física para o enfrentamento em uma localização de mata 

carregada; o segundo dizia respeito às tropas “ordenanças”, que eram constituídas por um 

grupo de moradores da região. Esta tropa, embora contasse com pessoas com conhecimento 

da área, tinha disposição técnica pior ou igual a da guarnição permanente, e por ser convocada 

de maneira compulsória (a população livre estava obrigada ao serviço de ordenança), não 

demonstrava empenho e motivação durante a guerra. Indígenas também integravam esse 

grupo, que, por estarem descontentes com os portugueses, na primeira oportunidade 

desertavam a empreitada. 
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Apesar da inabilidade dos portugueses nos confrontos à Palmares, há de se destacar 

ainda, que as estratégias de evacuação utilizadas pelos povos dos agrupamentos também 

corroboravam para seu sucesso. Isso porque, em caso de algum dos mocambos ser invadido, o 

grupo logo evadia e deslocava-se para outros lugares, dando origem a outros agrupamentos ou 

se fixando a um já existente. Para D’Salete (2017), essa mobilidade pode ter sido um dos 

fatores que favoreceu a sua continuidade, pois mesmo sob a tensão da fuga, o migrar e, 

consequentemente, o constante (re)criar-se que acompanhava esses povos, determinava sua 

sobrevivência, que “dependia da capacidade de ser invisível e intangível aos ataques dos 

soldados” (D’SALETE, 2017, p, 420). Assim, após notícias de pretensas vitórias dos 

soldados, os deslocamentos palmarinos eram acompanhados das notícias de sua resistência. 

Neste caso, resistir também era uma recriação constante. 

Alguns dos obstáculos enfrentados pelos exércitos podem ser vistos no trecho de uma 

carta anônima enviada ao rei de Portugal. No texto nota-se o descontentamento do autor, ao 

relatar a ímproba luta travada contra os palmarinos se comparada com aquelas contra os 

holandeses 

 

O nosso exército, que pôde domar o orgulho da Holanda, naquele tempo já 

formidável a todo o mundo, nenhum efeito tem conseguido contra estes 

bárbaros em várias e repetidas entradas que fez aos Palmares, com grande 

dispêndio da fazenda real [...] É que a guerra dos holandeses era a vitória do 

valor, nesta do sofrimento; lá se pelejava contra homens, cá contra a fome do 

sertão, o inacessível dos montes, o impenetrável dos bosques e contra os 

brutos que os habitam (FREITAS, 1982, p. 83-84).  

 

Pela história dos Palmares, é notável que o enfrentamento realizado pelo grupo de 

guerreiros era um trabalho coletivo, que organizado frente ao inimigo, alcançou grande 

sucesso. Todavia, há de se destacar que tais discursos que se voltam aos guerreiros, sempre 

sucedem aqueles feitos à Zumbi. 

A história de Zumbi também é oriunda dos mais diversos discursos: há aqueles que 

acreditam na linha de parentesco de Ganga-Zumba e Zumbi, respectivamente, tio e sobrinho 

(FUNARI, 2012); aqueles já refutados sobre a existência de vários “Zumbis” ou “Zambis”, 

como nos discursos de Nina Rodrigues
63

, para quem “não haveria o grande personagem e sim 

líderes guerreiros na direção do Quilombo” (REIS, 2004, p. 99); ou aqueles produzidos por 
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 RODRIGUES, R. N. A Troya Negra: erros e lacunas da História de Palmares. Revista do Instituto 

Arqueológico e Geográfico Pernambucano, v. II, n. 63, p. 645-672, set., 1904. 
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Alfredo Brandão
64

, que defendeu ter havido em Palmares vários Zumbis enquanto título, sem 

desconsiderar a existência do “grande Zumbi, sendo a respeito deste que a documentação 

colonial tratava” (REIS, 2004, p. 85). 

Freitas (1982), por sua vez, buscou brindar seus leitores com uma possível biografia 

deste líder
65

. Segundo o autor, o nascimento deste líder palmarino foi no ano de 1655, no 

interior de uma das povoações de Palmares. O período de seu nascimento compreendeu a 

expulsão dos holandeses da capitania de Pernambuco e a chegada de uma expedição contra 

Palmares, comandada por Brás da Rocha Cardoso (grande comandante de guerra). Nesta 

expedição, alguns palmarinos foram capturados e, entre eles, estaria um recém-nascido que 

“foi dado de presente ao padre português Antônio Melo, do distrito de Porto Calvo”
66

 

(FREITAS, 1982, p.125). A criança, após o batismo, ganha o nome de Francisco e como não 

era tratada como criança escravizada, aprendeu a ler e a escrever e, aos dez anos, se torna 

coroinha. Segundo o autor, “aos dez anos Francisco ‘conhecia todo o latim que há mister e 

crescia em português e latim muito a contento’” (FREITAS, 1982, p.125). No ano de 1670, 

Francisco, com 15 anos de idade, foge para Palmares e, conforme informações do autor, 

Zumbi, por três vezes, esteve no Distrito de Porto Calvo para visitar o padre.  

Segundo Funari (2012), os 15 anos de liderança de Zumbi em Palmares foi o período 

mais violento (1679- 1692), entre guerras e ataques. Os mais diversos capitães tentavam, em 

vão, sua destruição. No entanto, no decorrer de cada investida luso-brasileira, mais próximas 

as tropas chegavam do núcleo e, de maneira processual (quase cem anos), foram pressionando 

os palmarinos. Soma-se a isso, conforme os autores que descrevem a história de Palmares, ter 

havido uma dissidência que pode ter corroborado para a vantagem portuguesa: o Acordo de 

Paz de 1678, realizado em Cucaú, entre o líder Ganga-Zumba e o governador Pedro de 

Almeida. Este acordo versava sobre a concessão de terras para um grupo de palmarinos 

dissidentes, liberdade aos nascidos no quilombo e rendição dos demais. Interpretado como 

uma tentativa de dividir o grupo, o acordo pode ter instaurado um clima de conflitos internos 

entre aqueles que se posicionavam a seu favor e contrários a ele. 
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 BRANDÃO, A. Os negros na história de Alagoas. Estudos Afro-Brasileiros, v.1, p.60-77,1935, 

p.77. 
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 Ao se considerar as análises de Gomes (2011), diz-se que a obra de Décio de Freitas (1982) se 

constitui em uma “possível biografia” de Zumbi, na medida em que nela há ausência de informações 

acerca da localização das fontes utilizadas, assim como não se sabe o destino da documentação 

atribuída à biografia de Zumbi nos acervos portugueses.  
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 Segundo o autor, Porto Calvo era um distrito vizinho ao Quilombo de Palmares, juntamente com 

Alagoas e Penedo. 
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Após uma conspiração contra Ganga-Zumba, ele foi envenenado e morreu no ano de 

1680. Parte de seus seguidores foi reescravizada e outros degolados (VAINFAS, 2012). Neste 

contexto, Zumbi toma a liderança de Palmares e contrário a tal acordo, implementa ainda 

mais estratégias de guerra contra as tropas da coroa
67

 (D’SALETE, 2017). No ano de 1695, 

com a morte de Zumbi, Palmares é dado como derrotado enquanto instituição. 

 

3.3 Palmares o remate: das realizações das populações negras 

A partir da corrente filosófica de Bakhtin e de seu Círculo, uma filosofia da existência 

humana é, portanto, uma filosofia da linguagem. Ao eleger a linguagem como espaço 

simbólico, constitutivo e constituinte das relações humanas, compreende-se que, neste lugar, 

de uma realidade material/biológica a uma realidade social, o humano sempre está em 

movimento, em transformação; uma linguagem que possibilita ao homem estar imerso no 

grande tempo, “que nos precede e que permanecerá depois que formos, mas que não será mais 

a mesma depois de nós” (GERALDI, 2013, p. 13). 

Palmares, no grande tempo, foi palco de transformações, tais quais aquelas sócio-

políticas em que, pode-se dizer, se reinterpretaram a partir de Congo e Angola, as “religiosas, 

[que] em processo já na própria África, tiveram desdobramentos no campo da linguagem, da 

culinária, da música e das formas de nomeação” (GOMES 2011, p. 56-57) ou aquelas 

linguísticas que, conforme Beatriz Nascimento (1985), de certa maneira, influenciaram o 

sentido do termo “quilombo” no contexto do Brasil colonial.  

 Assim, como palco de transformações, Palmares em um ciclo ininterrupto, 

representou um novo, não um novo pronto e acabado, mas sim o novo “como a [eterna] 

continuidade” (GOMES, 2011, p.57), na riqueza que navegou por corpos africanos da 

diáspora forçada, tencionando ações que desembocaram num devir
68

.  Neste sentido, em 

paráfrase à Lara (2012), ao trazer uma interpretação histórica destes agrupamentos, objetivou-

se, a partir de um possível singular dos Palmares, transpor seus arautos para um tempo novo, 

que resulta em desdobramentos plurais. Esta proposta se materializa no próximo capítulo. 
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esposa de Zumbi. Para a autora, a partir das contribuições de Joel Rufino dos Santos (1985), Dandara 

tinha posição compartilhada por outras lideranças palmarinas e teve papel essencial nas investidas 

finais de Palmares contra as tropas portuguesas.  

COSTA, C. F. O de. Dandara dos Palmares e a Mulher Negra Contemporânea: do discurso folclórico 

aos discursos de representatividade. VIII SEAD. O político na analiso do discurso: contradição, 

silenciamento e resistência. Recife, setembro de 2017. 

SANTOS, J.R dos. Zumbi. 5. ed. São Paulo: Ediouro, 1985. 
68

 Itálico adicionado. 



82 
 

 

CAPÍTULO 4 

____________________ 

 

 

 
DA MORTE DA ESCRAVIDÃO BROTOU LOGO UMA VIDA NOVAMENTE 

REJUVENESCIDA
69

 

 

 

O título que abre este capítulo refere-se a uma citação de Wilson Honório da Silva em 

sua obra “O mito da democracia racial: um debate marxista sobre raça, classe e identidade”, 

publicada no ano de 2016. Utilizado como um disparador, afinal, sabe-se do incomodo de 

Bakhtin quanto às referências e citações deslocadas de seus textos/contextos originais
70

, ele 

representa um preâmbulo à questão central a esta dissertação: como das cinzas daquele 

agrupamento pode reacender uma chama palmarina que embrasou
71

 a/na memória brasileira?  

Na busca por uma resposta, o que se propõem neste capítulo é elucidar, a partir de uma 

leitura que tem como base conceitos desenvolvidos nas obras de Mikhail Bakhtin, que, ao 

longo da história brasileira, o signo Palmares, como material ideológico vivente, encontrou 
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 (SILVA, 2016, p. 31).  
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 Em um determinado momento de sua produção literária, Bakhtin sustentava uma concepção de 

escrita com vertente ao absoluto (TODOROV, 1997). Neste sentido, para o autor, as citações e aspas 

se configuravam como uma “característica deplorável” (p.7) da sociedade moderna, constituindo-se 

em artifícios da escrita “para dissimular as incertezas” e para que as pessoas se refugiem “nos diversos 

graus da citação” (p.7). Esta informação foi localizada no prefácio da obra Estética da Criação Verbal, 

escrito por Tzvetan Todorov (1997) ao analisar um texto do ano de 1929 sob a autoria de Volóchinov. 

Para além disso, tendo em vista que, segundo Todorov (1997), tal visão absoluta não foi mantida ao 

longo da vida literária do autor, outra ideia que perpassa a visão de Mikhail Bakhtin sobre citações e 

referências na criação artística (literatura) diz respeito à perda do sentido de uma obra “acabada” 

quando se desloca um excerto de onde tal criação foi estabelecida. Nessa mesma direção, caminha as 

colocações de Faraco (2010), para quem a escrita bakhtiniana, mesmo vindo carregada de ecos de 

outros autores, era feita de maneira direta, ou seja, com referência “não explícita no texto” (p. 149). 

Para o filósofo da linguagem, nas palavras de Faraco (2010), as citações e referências “eram 

desnecessárias para o leitor competente e inúteis para o não qualificado” (p. 149). Carlos Alberto 

Faraco (2010) relata ainda, no posfácio da obra “Para uma filosofia do ato responsável”, que Bakhtin 

dialogava “com seu leitor próximo” (p.149) que, portanto, poderia identificar tais referências, razão 

pela qual sua presença não se fazia necessária. Longe de querer estabelecer uma escrita semelhante à 

de Bakhtin, muito menos de desqualificar o/a presente leitor/a, o uso das referências e citações nesta 

dissertação será feito para subsidiar a autora nesta empreitada discursiva à Palmares, deixando 

explícito o eco dos outros autores. Além do mais, como mesmo concluiu Bakhtin, no “mundo 

contemporâneo [e acadêmico] é impossível assumir uma verdade absoluta, e devemos nos contentar 

em citar ao invés de falar em nosso próprio nome” (TODOROV, 1997, p. 9). 
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ouvidos
72

 de negros e não-negros refratando sentidos que puderam resultar nos mais 

diferentes enfrentamentos no país.  

Dessa forma, será estabelecida uma espécie de réquiem em busca de rememorar como 

aquele “oceano humano” (SILVA, 2016, p. 63) transcendeu pela história discursiva. Assim, 

olhar-se-á a força do signo Palmares (seu singular) nos mais diversos discursos (seus plurais) 

que perpassaram o pequeno tempo de sua existência até os dias de hoje, na constante batalha 

travada entre as estruturas sociais e materializada na linguagem.  

Nesse sentido, torna-se possível compreender que, no movimento ininterrupto e 

constante da vida, a mesma língua que construiu um indolente também foi aquela que 

constituiu um insurgente; uma dinâmica que, pode-se dizer, marca a sua concretude, pois, a 

partir de seu uso, a língua se desloca para tempos e contextos diversos, pela história daqueles 

que a utilizam. A partir desta ideia e considerando que sem homem não há sociedade, não há 

comunicação discursiva, pode-se concluir que o eu, enquanto sujeito das “práticas 

individuais” em relação com outros (sociedade/instituições) em suas “praticas coletivas, (...) 

[tende] a ecoar os diferentes momentos e processos que atravessam as relações entre o eu e o 

outro” (PEREIRA, 2010, p.15), refletindo assim as concepções de mundo/sociedade nos mais 

diversos tempos.   

Considerando ainda a relação eu/outros que nos é constitutiva, e que esta relação é, 

invariavelmente, perpassada pela linguagem, compreende-se também não ter sido 

coincidência que, no contexto da formação de Palmares, africanos e europeus usuários de 

línguas díspares, tenham dissimulado uma convivência linguística “pacífica”, já que, para 

Bakhtin/Volóchinov (2006), as palavras em língua estrangeira sempre trazem consigo forças 

distintas daquelas por mim enunciadas e, neste contato linguístico, é inevitável haver “um 

confronto ideológico, um ‘campo de lutas’ e de contradições” (LODI, 2004, p. 31). Não 

obstante, no interior de Palmares, ocorreram contatos linguísticos e, portanto, conflitos 

ideológicos entre pessoas de diferentes etnias africanas e da população local, que também 

enunciava em línguas distintas. No entanto, outras relações sociais também foram sendo 

estabelecidas (não sem contradições e lutas) à medida que grande parte daqueles palmarinos 

partilhavam um mesmo horizonte social que tencionava em oposição às forças dominantes. 

Entende-se, neste caso, que a linguagem, assim como a vida, não foi um enigma aos 

usuários que dela compartilhavam, e ela, em seu “processo evolutivo contínuo” (BAKHTIN, 

1997, p. 109), possibilitou a constituição de outros “eus”, nas constantes relações que iam 
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sendo construídas naquele espaço. Pode-se dizer, assim, que para os africanos, o viver 

diferentes línguas, mas com propósitos semelhantes, significou mais do que a aprendizagem 

de determinações eclesiásticas ou de comportamentos de obediência aos domínios dos 

europeus; por intermédio delas foi possível sua inserção na corrente de comunicação verbal, a 

troca de conhecimentos, a reinvenção de realidades, transformando Palmares em um espaço 

de formação, organização e sociabilidade negra, que culminou no surgimento deste quilombo 

centenário.  

Desse modo, neste cenário, diversos discursos sobre estes agrupamentos, carregados 

de diferentes sentidos ideológicos, foram sendo construídos no decorrer da história. Em 

consonância com Volóchinov (2017), compreende-se que “é justamente no material da 

palavra que se pode explicar, do melhor modo possível, as principais formas ideológicas da 

comunicação sígnica” (p.99). Compreender a palavra enquanto material sígnico significa 

concebê-la como um produto ideológico de natureza dialética, oriundo dos processos de 

comunicação social que, por serem efeitos das estruturas sociais e econômicas, refletem e 

refratam tais influências na constituição da infraestrutura.   

Isto porque os signos como alimento da atividade mental individual (o corpo interior) 

só podem constituir uma consciência individual a partir do que é social, ou seja, “uma 

consciência só passa a existir como tal na medida em que é preenchida pelo conteúdo 

ideológico, isto é, pelos signos, portanto, apenas no processo de interação social” 

(VOLÓCHINOV, 2017, p. 95).  

Esta discussão pode ser compreendida ao se observar os diferentes sentidos 

construídos a partir da morte de Zumbi dos Palmares e os desdobramentos socioculturais 

decorrentes, tema que constitui este capítulo.  

 

4.1 Palmares: a palavra na vida 

No dia 20 de novembro de 1695, Zumbi é localizado nas serras e assassinado. Em uma 

leitura inicial, este enunciado pode sintetizar tanto a morte de um dos seus principais líderes 

como aquela dos agrupamentos; no entanto, como qualquer enunciado, ele também pode 

trazer à tona tensões que perpassam tal história em planos que se inter-relacionam: os planos 

práticos e os discursivos. Ou seja, ao se considerar que é por meio da palavra que as relações 

conflituosas entre infra e superestrutura (ou, no caso, entre negros e a coroa) eram 

estabelecidas, Palmares, como signo ideológico, materializava as relações de poder então 

postas naquele cenário. 
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Assim, se por um lado, para os grupos hegemônicos, o assassinato de Zumbi levou ao 

término da “unidade dos quilombos em torno de Palmares [que] nunca mais foi reconstruída” 

(GOMES, 2015, p. 93) naquele modelo, colocando um fim (físico) nos agrupamentos (tidos 

para muitos como ameaçador), por outro, para os africanos e afrodescendentes, não significou 

sua total extinção, tendo em vista que outros foram (re)aparecendo e enfrentando a 

intervenção de forças repressoras, tanto na região onde Palmares existiu quanto em outras. 

Como exemplo, Gomes (2015) cita o estabelecimento de outros agrupamentos em capitanias 

vizinhas, no interior das serras pernambucanas de forma mais dispersa e na região de Alagoas 

até, pelo menos, o ano de 1736, como o Quissama (em 1696) e o Camoanga (em 1703), que 

também enfrentaram pressões das autoridades coloniais, para quem, durante os anos iniciais 

do século XVIII, destruir cinzas de um Palmares ainda representava sua incumbência 

principal.  

Albuquerque e Fraga Filho (2006), por sua vez, estendem os dados de Gomes (2015) 

sobre a organização de novos agrupamentos, abrangendo também outras regiões do país, por 

um período de três séculos após o fim de Palmares: em Goiás, por volta do ano de 1735, 

havia o quilombo Chapada dos Negros; em Salvador, próximo a 1740, o quilombo Buraco do 

Tatu; na região de Mato Grosso, aproximadamente em 1760, o quilombo do Quariterê; no sul 

do país, por volta de 1835, havia quilombos em Pelotas; e no Rio de Janeiro, já no final do 

século XVIII, o quilombo de Iguaçu. Não obstante, em contexto de independência, a região 

do Mato Grosso foi palco novamente de agrupamentos como o quilombo do rio Manso (por 

volta de 1865), além de Pernambuco com o quilombo do Catucá, que “foi duramente 

perseguido em 1827, mas se reestruturou na década de 1830, época de muitas revoltas e 

disputas políticas entre brancos e mestiços livres” (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 

2006, p.132). 

Reitera-se, assim, a compreensão de que, se para a superestrutura a ideia de Palmares 

precisava ser combatida, para alguns grupos que constituíam a infraestrutura da época, 

Palmares era exemplo de liberdade a ser seguido. Infere-se que para este grupo tal signo 

poderia representar um acalanto ou espécie de esperança para a liberdade. Parte-se do 

pressuposto de que, para os grupos de escravos fugitivos ou não, o signo ideológico Palmares 

se tornou elemento das respectivas consciências, que “cresce[m] a partir dele, reflete[m] em si 

sua lógica e as suas leis. A lógica da consciência é a lógica da comunicação ideológica, da 

interação sígnica de uma coletividade” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 97-98). 

Longe de querer estabelecer relação direta dos Palmares colonial aos demais 

agrupamentos citados acima, além de tantos outros que surgiram na história brasileira, haja 
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vista que cada um tinha objetivos específicos e contextos díspares, aí incluso a diversidade de 

povos, as políticas de repressão e as regiões geográficas (NASCIMENTO, 1985), pode-se 

dizer que houve, no decorrer da história, um contínuo, ou seja, uma  multiplicidade de 

atuações dos negros brasileiros em busca de liberdade e de respeito. Estas ações mantêm 

relações intrínsecas, que podem ser compreendidas a partir do conceito de grande tempo de 

Bakhtin.  

Desta forma, entende-se que, no plano discursivo, enquanto agrupamentos vivos, 

Palmares, para alguns, representou uma imagem, um exemplo, ou melhor, um alimento 

externo, que tencionou as dinâmicas sociais desde seu surgimento, na medida em que 

conviviam com grupos que queriam conservar a sua voz e seu lugar de autoridade; para 

outros, Palmares significava a repressão como forma de ação/resposta. Como contra respostas 

aos conflitos, coube àqueles da infraestrutura enfrentar as ofensivas, fortalecer seus espaços e 

se multiplicar.  Assim, Palmares vivo vira alimento de notícias no Brasil, tendo em vista que 

devido aos conflitos existentes entre palmarinos e coroa, houve um aumento na circulação e 

trocas de correspondências tanto dentro quanto fora do Brasil (VIOTTI, 2017). 

 Pode-se dizer, portanto, que Palmares se tornou um projeto ideológico, um material 

discursivo que, desde o seu surgimento, carregou consigo um sentido que ia de encontro aos 

interesses da coroa, dos senhores e, posteriormente, dos governantes, ou seja, das vozes de 

autoridades que, por temerem a ideia de um novo agrupamento de dimensão semelhante 

àquele das serras pernambucanas, ou por recearem a ideia de enfrentamentos de grupos como 

àqueles, agiram com total violência (física ou discursiva) em relação à qualquer 

movimentação de “pretos”, tanto em Pernambuco como por todo  Brasil.  

Para Bakhtin/Volochínov (2006), essa dinâmica representa um jogo (ou conflito) que 

perpassa as sociedades de classe. Para o filósofo e seu Círculo, as sociedades são marcadas 

por climas de tensão, que representam, basicamente, a luta travada entre camadas oprimidas e 

grupos que detém o poder (político, econômico, linguístico, logo cultural), ou seja, elas 

refletem as “relações entre a infra-estrutura e as superestruturas”(p. 38) respectivamente. 

Nesta corrente filosófica, esses conflitos só podem ser sintetizados a partir das interações 

sociais, logo discursivas.  

Assim, Palmares, enquanto palavra, serviu a ambos os grupos, carregando-se de 

ideologias distintas a depender daqueles que a enunciavam. Dessa forma, significou tanto 

refúgio de africanos e afrodescendentes (o agrupamento em si), como também o labéu de um 

grupo hegemônico, tornando-se, para este, seja no período de 100 anos de sua existência 

física, seja após a destruição dos agrupamentos, um signo de temor. 
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Para Schwartz (1987) e Viotti (2017), a palavra Palmares com sentido de temor pode 

ser exemplificada a partir de uma missiva do Conde de Assumar (João de Almeida Portugal), 

enviada à Bernardo Pereira Gusmão, então ouvidor do Rio das Velhas, por volta do ano de 

1719. Para o Conde, era importante agir com total rigidez aos negros, evitando-se que naquela 

capitania um novo Palmares se erguesse ou algo “muito pior, pela diferente liberdade que os 

negros têm neste governo às demais partes da América” (VIOTTI, 2017, p. 95-96)
73

. Não é de 

se estranhar tal temor, haja vista que em terras mineiras eclodiram diversas comunidades de 

fugitivos (cerca de 160) entre os anos de 1710 e 1798, que causaram terror aos soberanos. Um 

desses foi o Quilombo de Ambrósio. O Conde deixa claro, portanto, o medo generalizado a 

uma nova reorganização à la mode do Palmares pernambucano (ALBUQUERQUE; FRAGA 

FILHO, 2006). 

Este mesmo sentido pode ser exemplificado ao se considerar as perseguições e 

capturas hostis dos negros fugitivos como forma de tentar evitar uma proliferação de 

agrupamentos, ou melhor, um contra poder a sua palavra de autoridade (GOMES, 2015). 

Assim, lutar contra negros tornou-se arena de disputas, uma tentativa de frear tais 

“estabelecimentos sediciosos” (NASCIMENTO, 1985, p. 44) e garantir o status quo.   

Desse modo, ao se tomar como base os discursos de temor enunciados por aqueles que 

compunham os grupos hegemônicos pelo Brasil, pode-se observar que Palmares se tornou 

argumento “para a necessidade de políticas mais rígidas de controle sobre os negros” 

(ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p. 125), convertendo-se no centro do “domínio 

discursivo simbólico” (FERÉ, 2018, p.84) no qual as relações de poder se manifestam. Pode-

se dizer, ainda, que seu uso, a partir de uma nova semântica, determinou mudanças 

ideológicas e políticas na sociedade brasileira. Por exemplo, “os episódios na Serra da Barriga 

tiveram como consequência a criação do cargo de capitão-do-mato, ou de assalto, para 

comandar os ataques aos quilombos e perseguir escravos fugidos” (ALBUQUERQUE; 

FRAGA FILHO, 2006, p. 125), tese essa defendida por Silvia Lara (2012).   

É neste sentido que Palmares (enquanto cinza) ultrapassou o valor figurativo, 

ganhando tons e valores semânticos diversos. Um deles, como dito anteriormente, pode ser 

atribuído ao desconforto que Palmares causava à coroa, que, segundo Nascimento (1985), foi 

determinante para uma transformação no sentido de “quilombo”, fato materializado em 

documentação colonial do final do século XVII, após o clímax das “guerras do nordeste” (p. 
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 Documento original: “Correspondência do Conde de Assumar ao Dr. Bernardo Pereira Gusmão, 

ouvidor do Rio das Velhas”, Vila Rica, 21 de novembro de 1719. APMSG, Minas Gerais, Vol. 11, ff. 
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43), ou como citado pela autora, leia-se as guerras dos palmar
74

, ocorridas naquele século. 

Observa-se, assim, que nas ordens régias em 1740, as referências fortaleza/acampamentos 

cederam lugar à quilombo, que ganha a significação de “toda a habitação de negros fugidos 

que passem de cinco, em parte desprovida, ainda que não tenha ranchos levantados nem se 

achem pilões neles” (NASCIMENTO, 1985, p. 43). 

Nessa mesma direção, seguem as leituras de Munanga (1996) e Damasceno (2014). 

Para este último autor, como quilombo ou kilombo fez “parte da experiência africana dos 

palmarinos – assim como dos portugueses” (p. 183), ele pode ter sido reinventado a partir da 

vivência na Serra da Barriga, tanto em sua organização física como semântica. Pode-se dizer 

assim, a partir do exposto por diferentes autores e em consonância com Volóchinov (2017, p. 

105), que Palmares (e outros quilombos posteriormente) se tornou a “essência do fenômeno 

ideológico” e, neste cenário, se para alguns, como fenômeno discursivo que indicava a 

necessidade de repressão, para outros como um signo de cisão, uma alternativa de 

afrontamento aos projetos hegemônicos. 

Compreender isso é entender que viver é estar em constante diálogo (interno e 

externo) com o passado (longínquo ou imediato) que constitui nosso presente e que nos dirige 

ao futuro. Dessa maneira, os discursos que enunciamos hoje refletem e refratam um “longo e 

complexo processo de amadurecimento” (BAKHTIN, 2017a, p.14). Em analogia com o que o 

autor discutiu em relação às obras literárias e sua revelação plena no grande tempo, pode-se 

dizer que compreender Palmares unicamente a partir do tempo em que ele existiu significa 

perder seus sentidos nos séculos posteriores à sua existência, pois “no processo de sua vida 

post mortem elas [as obras literárias; no caso, Palmares] se enriquecem com novos 

significados, novos sentidos; é como se essas obras [e Palmares] superassem o que foram na 

época de sua criação” (Op. cit. Itálico do autor).  

Dessa forma, Palmares, ao ser elemento da criação humana, reflete a eterna luta de 

um povo e de sua cultura e, consequentemente, assim vive. Se dito ou silenciado, é apenas no 

grande tempo que ele é revelado (BAKHTIN, 2017c). Neste ciclo ininterrupto, para o filósofo 

da linguagem, 

Não existe primeira nem última palavra, e não há limites para o contexto 

dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites). 

Mesmo os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos séculos 
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passados, jamais podem ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por 

todas): eles sempre hão de mudar (renovando-se) no processo do futuro 

desenvolvimento do diálogo. Em qualquer momento do desenvolvimento do 

diálogo existem massas imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em 

determinados momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo, tais 

sentidos serão relembrados e reviverão em forma renovada (em um novo 

contexto). Não existe nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa 

de renovação. Questão do grande tempo” (BAKHTIN, 2017c, p. 79). 

 

Conclui-se, a partir dessa ideia e em consonância com Amorim (2001), que mesmo 

não estando na boca do povo
75

, ou melhor, não se falando dele, Palmares seguiu 

evidenciando sentidos na sociedade, ou seja, entoando. 

 

A vida de uma palavra está na sua passagem de um locutor a outro, de um 

contexto a outro, de uma coletividade social a outra, de uma geração a outra. 

E a palavra não esquece jamais seu trajeto, não pode se desembaraçar 

inteiramente da influência dos contextos concretos de que faz parte (...) Todo 

membro de uma coletividade falante não encontra palavras neutras, 

‘linguísticas’ livres de apreciações e orientações de outrem, mas sim 

palavras habitadas por vozes outras. Ele as recebe pela voz de outrem, 

plenos da voz de outrem. Toda palavra de seu próprio contexto provém de 

outro contexto, já marcado pela interpretação de outrem. Seu pensamento só 

encontra palavras já ocupadas (DANON-BOILEAU, 1987
76

 apud 

AMORIM, 2001, p. 133). 

 

Desta forma, pode-se dizer que os sentidos dos signos são inacabados, constituindo-se 

como um devir. Sendo assim, diferentes sentidos sobre Palmares foram sendo construídos no 

decorrer da história a partir de enunciados produzidos em diferentes contextos, por discursos 

ditos e/ou escritos por distintos grupos sociais e/ou nas relações entre gerações que 

compartilham uma mesma história.  

Há aqueles discursos que trouxeram Palmares como um “capítulo” da história do 

Brasil e fizeram-no a partir do olhar dos grupos hegemônicos, de poder, que acabaram, assim, 

contribuindo para a construção de um discurso “oficial” sobre aqueles agrupamentos.  

 

A classe dominante tende a conferir ao signo ideológico um caráter 

intangível e acima das diferenças de classe, a fim de abafar ou de ocultar a 

luta dos índices sociais de valor que aí se trava, a fim de tornar o signo 

monovalente (...) Nas condições habituais da vida social, esta contradição 

oculta em todo signo ideológico não se mostra à descoberta porque, na 

ideologia dominante estabelecida, o signo ideológico é sempre um pouco 

reacionário e tenta, por assim dizer, estabilizar o estágio anterior da corrente 
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dialética da evolução social e valorizar a verdade de ontem como sendo 

válida hoje em dia (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 46). 

 

Mas a esta tentativa de estabilidade sígnica, exercida pela superestrutura (grupos 

hegemônicos) por meio das forças centrípetas, “responsáveis pela criação de um núcleo sólido 

de defesa da língua contra a diversidade crescente de linguagens sociais e que, portanto, 

servem aos processos de centralização sócio-político e cultural” (LODI, 2004, p.22. Itálico da 

autora) de perpetuação da ideologia dominante, houve a oposição daqueles que exercem as 

forças centrífugas da língua (infraestrutura), que, por meio de processos de desunificação e 

descentralização linguístico-ideológica, atuaram no sentido de permitir ao signo sua 

mutabilidade, a depender do tempo-espaço, do contexto social e da apreciação valorativa dada 

por aqueles que enunciam/enunciavam Palmares. É possível observar essa dinâmica de 

forças, ao se observar como Palmares seguiu pela história do Brasil entoando na produção 

historiográfica.  

Para Reis (2004) e Damasceno (2014), os livros escritos entre os séculos XVII e 

XVIII, como “fontes primárias” para historiadores da virada do século XIX, fomentaram um 

sentido de Palmares enquanto “símbolo da selvageria, da barbárie” (REIS, 2004, p.91), que 

ora “anulava a importância do Quilombo para a sociedade do século XIX” (p. 11), ora visava 

“moldar um discurso que legitimava a formação da nação brasileira” (p. 44). Este último 

fazia-se presente, especialmente, naquelas produções do período imperial que objetivavam 

moldar a história de forma que ela se assemelhasse àquela da Europa, e para isso era 

necessário apagar quaisquer referências africanas e indígenas.  Assim, como discutiu 

Damasceno (2014), ao se buscar um “perfil” do povo brasileiro, e uma escrita da “História 

Pátria”, a 

 

historiografia nacional representada por Varnhagen
77

 e pelos Institutos 

Históricos encarregados de criar a memória e a história da nação nascente 

naquele momento de certo não poderia compactuar com a apresentação de 

uma narrativa sobre Palmares que colocasse este episódio, o protagonismo 

negro que ele representa, dentre os episódios célebres que constituem a 

trajetória formativa do Estado e do “brasileiro”. O apagamento e o 
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 Francisco Adolfo de Varnhagen era militar, filho de um alemão e de uma brasileira. Começou a se 
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esquecimento de histórias alternativas ao modelo do Estado-nação europeu, 

sua ideia de progresso e do atraso representado pela barbárie africana são 

caminhos que marcam o entendimento que estes historiadores teriam sobre 

Palmares e a resistência negra e africana no Brasil (DAMASCENO, 2014, p. 

60). 

 

Compreende-se que, para além da tentativa de congelar sentidos de Palmares, tais 

obras eram reflexos de ideias enraizadas no Brasil, que, oriundos dos grupos dominantes da 

época, como exemplo de membros dos Institutos Históricos, “busca[ram] produzir um 

esvaziamento da identidade, recorrente no descendente de africano escravizado” (SOUZA, 

2010, p.286).   

Não se pode afirmar, no entanto, que essa tentativa de congelamento de sentidos tenha 

se refletido em todos os âmbitos da sociedade brasileira, tendo em vista que o poeta dos 

escravos, Castro Alves (1847- 1871), deu destaque à Palmares no célebre poema “Saudação a 

Palmares”
78

 (publicado apenas após sua morte em 1871), referenciando-o como região de 

valentes
79

  [dos que sabem] bater e lutar
80

.  Entretanto, segundo Azevedo, Pires e Silva 

(2006), embora Castro Alves tenha valorado Palmares ao entoá-lo a partir de um discurso 

poético, seu uso teve como projeto torná-lo “um porta-voz da causa abolicionista” (p.1), fato 

que o levou a tangenciar seu caráter social e de interesse à população escravizada. Para outros 

abolicionistas, por sua vez, dada a dinamicidade de refração do signo ideológico e também 

pelo próprio projeto abolicionista ter valores e representações distintas, houve uma espécie de 

lacuna que se espraiou sobre esta temática. Evitou-se enunciar Palmares. 

Em seu trabalho sobre Zumbi, Reis (2004) compreende as razões desse silenciamento 

de Palmares pelos abolicionistas, pois, para a autora, exaltar seus feitos poderia repercutir no 

sentido de ressonar defeitos à busca pela libertação dos ainda escravizados. Com este 

entendimento, a autora justifica o porquê “os autores José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e 

André Rebouças omitiram a temática palmarina e a personagem Zumbi” (p. 46) de seus 

discursos. E ainda complementa que  

 
o Quilombo não era o modelo a ser seguido neste momento. A exigência 

pelo fim do escravismo estava em direção contrária à rebeldia negra, pois 

como afirmara Perdigão Malheiro – o único abolicionista a mencionar 

Palmares – ‘o Quilombo era uma das consequências mais perniciosas da 

escravidão para a sociedade colonial’. A ausência do Quilombo nos textos 

abolicionistas derivou também da influência das teorias evolucionistas, 

positivistas e liberais, porquanto o que se pretendia era remover os 
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obstáculos que impediam o progresso do país e dentre estes impedimentos 

estaria o negro, tanto por sua condição social, como por sua origem africana 

(p. 69). 

 

Entretanto, não se pode incorrer ao erro de generalizar a atuação dos abolicionistas, 

tendo em vista que sua ação “tornou-se, ao longo da década de 1880, um guarda-chuva sob o 

qual agasalharam-se diferentes tendências e matizes, que apenas o evoluir dos acontecimentos 

foi capaz de sutilmente distinguir” (MACHADO, 2010, p.151). Tão diversas que mesmo sob 

esse silêncio, o signo Palmares encontrou vazão a partir do discurso de Joaquim Nabuco e 

Pereira Costa.  

Assim, em dissenso com as informações encontradas em Reis (2004), que ressalta o 

silenciamento de discursos sobre Palmares durante um certo período da história, Gomes 

(2011) evidencia, em sua análise cronológica dos fatos históricos, que no ano de 1870, 

Joaquim Nabuco fez uma breve abordagem sobre Palmares, fato confirmado ao se analisar 

sua obra “A Escravidão”, editada em 1988 pela Fundação Nabuco. Neste trabalho, Nabuco 

(1988) reservou três páginas para rememorar o “quilombo célebre” (p. 107) que fez história 

em Pernambuco. Mesmo objetivando justificar a importância da abolição no país para suprir 

as bases econômicas nacionais já atrasadas se em comparação à Europa, o abolicionista não 

deixa de evidenciar que aqueles dos Palmares foram, por tempo, renegados na história 

nacional e, finaliza esclarecendo que  

 

Qualquer que seja a opinião da história sobre esse episódio nacional, uma 

certeza temos nós todos, perfeitamente fundada:  a certeza de que aquele 

punhado de homens, cujo heroísmo diante da morte foi tão imponente, não 

era um punhado de escravos: havia ali as virtudes da liberdade 

(NABUCO, 1988, p.108. Negrito adicionado.) 

 

Nesta mesma linha de prenúncio à liberdade, Damasceno (2014) destaca que o 

abolicionista pernambucano Francisco Augusto Pereira da Costa realizou, mesmo que “tardia” 

(p.60), uma referência à Palmares na conferência realizada no ano de 1891, em defesa da 

"tese" da abolição na província.  Para Costa (1891), a ideia de um "movimento emancipador 

em Pernambuco" (p.266) já havia começado há muito tempo, desde o “facto” dos Palmares.    

 

Nota-se ainda no século XVII, um facto nesta provincia de grande alcance, o 

primeiro protesto levantado pelos proprios escravos em prol da sua 

liberdade. Refiro-me á celebre republica dos Palmares, esse protesto o mais 

bello e o mais heroico, na phrase de um historiador, essa Troya negra, cuja 

historia é uma Illiada. A republica dos Palmares, viveu sessenta e cinco 

annos, a sua população attingiu a um numero superior a vinte mil almas, das 
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quaes, oito ou dez mil formavam o seu pequeno mas valente exercito, 

completamente armado. Eis como começou e terminou a celebre republica 

dos Palmares, tão celebre nos annaes historicos de Pernambuco, segundo a 

phrase inspirada de um notavel escriptor. [...] A Troya dos negros foi 

arrazada, mas a memoria dos seus heroes ficou e ficará como um nobre 

protesto da liberdade humana contra a dura fatalidade da natureza, cujas 

ordens impozeram á exploração da America a condição de trabalho escravo. 

Apezar do revez desse energico protesto, da extincção da republica dos 

Palmares, que tão heroicamente soube defender-se, a idéa de liberdade não 

morreu, e continuou em chamas a dominar nos peitos desses renegados 

da patria (COSTA, 1891, p. 254-255. Negrito adicionado). 

 

 

Para Damasceno (2014), a referência de Costa à Palmares, foi “em tom muito mais 

nativista do que abolicionista” (p.60), ou seja, com um “tom conciliador” que ao mesmo 

tempo em que marcava a escravidão como nociva, também evidenciava uma desqualificação 

dos africanos e afrodescentes. Este fato pode ser interpretado ao se observar que Costa faz 

menção à Palmares como “Troya Negra”, que segundo Reis (2004) e Damasceno (2014), foi 

o termo criado pelo historiador Oliveira Martins (e reproduzida mais tarde por Nina 

Rodrigues) para designar os agrupamentos palmarinos. Pode ser possível pensar que Costa, ao 

utilizar o termo de um autor adepto à ideia de hierarquia das raças e, consequentemente, da 

inferioridade dos africanos e afrodescendentes, de certa maneira chancela, como Oliveira 

Martins, uma compreensão que, ao mesmo tempo em que valora positivamente a formação de 

“comunidades de negros livres no interior do país” (REIS, 2004, p. 64), também faz crítica à 

liberdade daqueles povos que, porventura, “retornavam a África, isto é, ‘regressando ao 

estado selvagem” (OLIVEIRA MARTINS, 1953
81

 apud REIS, 2004, p. 64).  

Neste sentido, é possível pensar que, mesmo compartilhando de um universo 

discursivo próximo ao dos ainda escravizados (aqui considerados a infraestrutura), parte dos 

abolicionistas acabaram por omitir ou lacunar o signo Palmares de seus discursos, não apenas 

pela temática, naquele momento histórico, corroborar com o sentido que estava em pauta 

naquele contexto – do ser africano ou afro-brasileiro como atraso para a sociedade brasileira, 

como incapaz de viver em liberdade – mas também porque muitos daqueles que entoavam o 

discurso pró-libertação dos escravizados tinham ideias próximas as dos grupos hegemônicos 

(superestrutura). Como exemplo, vide a declaração de Nabuco (1988) ao destacar que a 

presente revolução pela abolição seria “liberal” (p. 105) e com “caráter de reforma política 

primordial” (NABUCO, 2000, p. 9) na reconstrução do Brasil para o trabalho livre. 

                                                           
81 OLIVEIRA MARTINS. O Brasil e as colônias portuguesas. Lisboa: Guimarães & C.ª Editores, 

1953.  
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Compreende-se assim, em consonância com as discussões realizadas por 

Bakhtin/Volochínov (2006) sobre a tendência de o signo ideológico servir a uma determinada 

ideologia (a da superestrutura), que a “lacuna” sobre Palmares foi reflexo de uma dinâmica 

discursiva que objetivava mais libertar o Brasil das amarras que o modelo econômico 

construído a partir do escravismo impunha, do que, necessariamente, a liberdade de um viver 

para aquela população ainda escravizada. Mas também não se pode negar que, nestes 

discursos, novos julgamentos de valor assentados em outros posicionamentos ideológicos 

também se fizeram presentes: com Nabuco (1988) quando o autor marca as virtudes da 

liberdade em Palmares, com a entoação de Costa (1891) de que a memória palmarina ficou 

e ficará na ideia de liberdade e que esta continua em chamas a dominar nos peitos desses 

renegados da pátria e, principalmente, pela “Saudação” de Castro Alves aos agrupamentos. 

Tais discursos sublinham, assim, a vivência e a permanência do signo “Palmares” que, além 

de marcar uma concepção de sociedade, passava a integrar a história de um povo e sua 

cultura.  

Mas como já explicitado, o signo ideológico revive, a partir do meio social, 

responsável por lhe atribuir as mais diversas refrações, em contextos e em esferas sociais 

distintas. Observa-se, assim, que vários foram os lastros no grande tempo que, desde o início 

do século XX, marcaram as atuações de diversos atores sociais negros (cada um com pautas 

específicas). E mesmo não falando dos agrupamentos palmarinos, essas ações já objetivavam, 

de certa maneira, um despertar e uma forma de organização dos mais diversos segmentos 

negros, em vista do cenário brasileiro, em prol do “reconhecimento da existência do racismo e 

da discriminação” (AGUIAR, 2009, p. 37). A linguagem e a força do signo ideológico 

evidenciam tais momentos.  

Segundo Aguiar (2009), a atuação estava expressa em grupos, tal como na imprensa 

negra paulista que, ao colocar seus jornais em circulação, como o Clarim da Alvorada de 

1924, buscou a integração dos negros na sociedade, visou atingir a igualdade em direitos com 

a população branca e elevar a autoestima dos negros. Na análise de Gomes (2017), coube a 

ela romper com o imaginário do racismo científico ainda em voga desde o século XIX.  

Para Gomes (2011), em meados dos anos 1920, foi possível observar ainda outros 

ativistas negros, como Jaime Aguiar e Correia Leite, que atuaram em um então fundado 

centro cívico que tinha o objetivo de conglomerar em seu interior diversas ações junto a 

associações negras. Este espaço foi nomeado “Centro Cívico Palmares” (GOMES, 2011). 

Observa-se assim, a vivacidade do signo Palmares e sua vinculação à ideia de luta pela 

existência e de liberdade, quando enunciado pelas mobilizações negras. 
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Na década de 30, a Frente Negra Brasileira, na busca pela igualdade de direitos 

sociais, tais quais a educação, destacou-se pelo processo de educação popular que propunha 

ao contingente negro. No ano de 1936, ao se incorporar à atividades políticas
82

, pode-se dizer, 

a partir de Gomes (2017, p. 30), que essa entidade foi uma “articuladora, sistematizadora” de 

informações, e, por seu intermédio, foi possível influenciar e mostrar a situação do negro na 

época. 

Além dessas organizações, na década de 40, foi criado por Guerreiro Ramos, Maria 

Nascimento, Haroldo Costa e Abdias do Nascimento, o Teatro Experimental do Negro (TEN), 

que teve como proposta um “projeto que articulou a discussão da educação da população 

negra em torno de suas várias estratégias de atuação: teatro, estudos e ações políticas à 

experiência educacional” (PIRES, 2006, p.104). Expoente na formação de atores e atrizes dos 

mais diversos espaços da sociedade (operários, empregados domésticos) no país, o TEN, além 

de contestar a discriminação sofrida cotidianamente pelos negros, publicou o Jornal Quilombo 

(1949-1950) que, em seus números, reivindicava uma educação em igualdade para o 

segmento negro, bem como, pela primeira vez, demonstrava preocupação com o acesso dos 

negros a outras modalidades de ensino, como secundário e universitário (GOMES, 2017). 

Com isso, a partir da dúplice arte e educação, esses atores sociais puderam, pioneiramente, 

trazer em voga discursos que contestavam a discriminação racial, transformando o palco no 

espaço para a luta pela visibilidade negra (LIMA; ROMÃO, 1999).  Assim, por meio da arte 

negra era possível o debate de temas que a aproximavam da vida, o enunciar de discursos que 

entrelaçavam passado e presente e que, ao mesmo tempo, idealizavam um futuro, mas, 

principalmente, por intermédio dela, concretizava-se um espaço para a criação e 

transformação deste futuro e para que as vozes desse grupo minoritário pudessem ser ouvidas. 

Nesse sentido, outras ações ligadas à cultura foram empreendidas. Em 1954, a 

Associação Cultural dos Negros, fundada por Solano Trindade e Abdias Nascimento, 

responsável pelos Cadernos de Cultura Negra, buscou novas formas de reconstruir a imagem 

do “elemento afro-brasileiro” (AGUIAR, 2009, p. 42). Nele focalizavam-se discussões 

específicas dos grupos negros, como por exemplo, aquelas que defendiam e valorizavam 

referências culturais. Por meio daquelas publicações, foi possível dar voz aos mais diversos 

posicionamentos sobre o ser negro e suas raízes africanas, discursos que se uniam por um 
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 No ano de 1936, a Frente Negra Brasileira transformou-se em partido político, extinto em 1937. 

Essa revogação ocorreu devido ao decreto de Getúlio Vargas que colocava os partidos políticos na 

ilegalidade. 
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ponto em comum: o lugar do negro na sociedade brasileira e o racismo latente (PINTO, 

1993
83

 apud AGUIAR, 2009).  

Como já evidenciado, a palavra enquanto viva, em processo, mesmo não “conhecendo 

um objeto [...] como algo totalmente dado” (FARACO, 2009, p. 24), tornava-se o combustível 

de parte dos atores sociais negros de determinada época, carregando-se de sentidos em prol da 

constante luta antirracismo. Nesse contexto, a pauta palmarina, se compreendida em sua 

dimensão histórica, ou seja, enquanto aquela por vir, só encontrou resultados mais específicos 

em atores sociais negros organizados da década de 1960.   

Diversas obras destacam que foi a partir desta década, em plena ditadura militar, com 

processos de mudanças conjunturais políticas, que Palmares é situado em novos projetos 

discursivos com outros objetivos e concepções, na medida em que seu índice de valor é 

refratado para os atores sociais negros organizados, além de, pela primeira vez, encontrar 

maior ressonância na sociedade brasileira (NASCIMENTO, 1985; REIS, 2004; RATTS, 

2006; DOMINGUES; GOMES, 2013; DAMASCENO, 2014; GOMES, 2011; 2015; VIOTTI, 

2017). Compreende-se, em consonância com Bakhtin/Volochínov (2006, p.45) que, nas 

“épocas de crise social e de comoção revolucionária”, a refração do ser é vista pelos signos.  

Em Porto Alegre no final dos aos 60 e início dos anos 70, intelectuais e artistas negros 

se reuniram objetivando “reflexões sobre a questão racial e a história do negro” (GOMES, 

2011, p. 86)
84

 no Brasil; segundo Gomes (2011), o ativista negro Oliveira Silveira é um dos 

nomes que apresentava propostas para se pensar estas e novas questões. Dentre tantas 

indagações que inquietavam, tanto Oliveira Silveira quanto grupos teatrais negros, poetas e 

professores, estava a questão da democracia, tendo em vista o contexto de ditadura no qual o 

país se encontrava e o cenário de marcado preconceito racial da sociedade brasileira. 

(GOMES, 2011). Foi em oposição a chamada “farsa da Abolição” (GOMES, 2011, p. 87) que 

tais atores sociais negros, após as contribuições dos estudos da obra de Edison Carneiro e de 

Ernesto Ennes (a serem tratadas no item 4.3.1 Palmares na vida, Palmares na arte: a 

literatura), chegaram à “fonte transcrita com a data de 20 de novembro de 1695: dia do 

                                                           
83

 PINTO, R. P. Movimento Negro em São Paulo: luta e identidade. Tese [Doutorado em 

Antropologia]. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 1993.  
84

 Segundo Gomes (2011), desde o final do século XIX o Rio Grande do Sul já apresentava tradição 

em publicação de jornais e na formação de associações, especialmente nas cidades de Porto Alegre, 

Pelotas e Santa Maria, que foram chamadas pelo autor de “classes de cor” (p. 86). Destaque foi dado à 

Sociedade Floresta Aurora (1872), a Associação Satélite-Prontidão (1904), o Clube Náutico Marcílio 

Dias, a Sociedade Nós os Democratas, o Fica Ahi Pra I Dizendo e a Sociedade Cultural Ferroviária 

Treze de Maio.  
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assassinato de Zumbi” (p. 87) e, consequentemente, a data para rememorar uma história, 

agora com o protagonismo negro. 

Nesse contexto, na década de 1970
85

, no Clube Náutico Marcílio Dias, foi realizada, 

pelo Grupo Palmares que Oliveira Silveira compunha, a primeira homenagem à Zumbi e, 

consequentemente, à memória de Palmares no dia 20 de novembro, como forma de se 

contrapor ao 13 de maio e a “imagem da dádiva imperial” (GOMES, 2011, p. 81) da abolição 

em que a Princesa Isabel era a personagem.  Desse modo, os discursos que agora traziam o 

signo Palmares em sua construção, ainda em constante luta com diferentes pesos valorativos 

determinados por distintos contextos sociais e “por decorrência de condições 

socioeconômicas de determinados grupo humano, entra[m] no horizonte social daquele grupo, 

[são] recoberto[s] de índices sociais de valor e, nessas condições torna[m]-se objeto do dizer 

daquele grupo” (FARACO, 2009, p. 55 ); portanto, essa nova existência de Palmares passa a 

compor o “círculo dos interesses sociais” (p. 55)  e logo ganha ressonâncias nacionais. 

Este movimento, se olhado em sua história – já em construção e apontando para outros 

em devir – determinou novos espaços de luta.  Em 1969, “em homenagem ao quilombo 

centenário” (GOMES, 2011, p.78) e na luta contra o regime militar de 64, é criada a 

Vanguarda Armada Revolucionária - VAR-Palmares. Tendo Carlos Lamarca como um de 

seus líderes, a VAR-Palmares foi constituída por integrantes das organizações políticas 

clandestinas Comando de Libertação Nacional (Colina) e da Vanguarda Popular 

Revolucionária (VPR), a fim de financiar a guerrilha rural. Para isso, cometiam assaltos a 

bancos, a residências de banqueiros e de industriais, a fim de ser possível a obtenção de 

fundos. Pode-se pensar que a escolha da palavra Palmares como nome do grupo não foi uma 

mera coincidência, tendo em vista a potência deste signo ideológico como terreno que 

evidencia uma “luta” histórica dos negros por seus direitos à liberdade e à cidadania.  

Na década de setenta, por exemplo, houve a integração de diversos coletivos do 

Movimento Negro, fato que resultou na criação da entidade de caráter nacional Movimento 
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 Foi encontrado um dissenso na bibliografia quanto ao ano da 1ª comemoração do dia 20 de 

novembro pelo Grupo Palmares do Rio Grande do Sul. Se para Nascimento (1985) foi em 1974, em 

Gomes (2011) tal informação foi localizada como ocorrida no ano de 1971. No entanto, no trabalho de 

Domingues, juntamente com Gomes, publicado em 2013, a informação confirma o ano já apresentado 

por Nascimento (1985): 1974. Em contrapartida, ao analisar a obra de Gomes publicada em 2015, a 

referência foi encontrada da seguinte maneira: “a data [20 de novembro] foi transformada pelos 

movimentos negros nos anos 1970 em ‘Dia Nacional da Consciência Negra” (p. 93). Desta forma, para 

a presente dissertação será considerada a década de 1970 como referência à comemoração do 20 de 

novembro pelo Grupo Palmares do Rio Grande do Sul, sabendo que, para além do ano exato, o mais 

relevante é o contexto em que o Brasil estava de ditadura militar. 
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Negro Unificado (MNU)
86

. As discussões deste coletivo se pautavam na busca por igualdade 

em políticas públicas, ampliando, assim, os debates na área jurídica. Neste âmbito, o MNU 

lutou por uma maior representatividade de negros nas diversas esferas dos poderes nacionais, 

além de reforçar a necessidade de novas formas de enfrentamento à discriminação e ao 

racismo, tendo a educação e o trabalho como meios para tal (GOMES, 2017). Pode-se dizer 

que com o enfrentamento deste coletivo ao cenário nacional, marcado pela discriminação 

racial, ampliou-se os debates entre a sociedade organizada e o Estado e expandiram-se os 

discursos e olhares de e para esses grupos socioculturais, impulsionando, assim, outros 

vértices do Movimento Negro, tal como o Movimento das Mulheres Negras. 

Para Nascimento (1985), foi também a partir desta década, que outras vozes puderam 

ser escutadas, à medida que “os negros puderam inaugurar um movimento social baseado na 

verbalização ou discurso veiculado à necessidade de auto-afirmação e recuperação da 

identidade cultural” (p. 47). E, ao trazer a temática “quilombo” como cerne da questão para a 

“correção da nacionalidade” no Brasil, que antes silenciava as contribuições de africanos e 

para afro-brasileiros, tal tema pode ser (re)visto, tornando-se um “sistema alternativo que 

serviu de símbolo para a trajetória deste movimento” (p.47). 

   

A ausência de cidadania plena, de canais reivindicatórios eficazes, a 

fragilidade de uma consciência brasileira do povo, implicou numa rejeição 

do que era considerado nacional e dirigiu este movimento para a 

identificação da historicidade heróica do passado. [...] Toda a literatura e a 

oralidade histórica sobre os quilombos impulsionaram este movimento, que 

tinha como finalidade a revisão de conceitos históricos estereotipados 

(NASCIMENTO, 1985, p. 47). 

 

Nesta revisão, e na busca por ampliar/alterar sentidos, elegeu-se Palmares como signo. 

Afinal, enquanto uma comunidade semiótica, tais grupos puderam, de certa forma, dominar 

uma noção de classe em si. Este fato pode ser compreendido a partir das contribuições de 

Bakhtin/Volochínov (2006) quando o autor nos brinda com o conceito de atividade mental do 

nós 
87

. 

 

na atividade mental as tonalidades do protesto ativo e seguro de si mesmo; 

não haverá lugar para uma mentalidade resignada e submissa. É aí que se 
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 Conforme Gomes (2017), a data da criação deste coletivo se deu em 18 de junho de 1978 em São 

Paulo, sob o nome de Movimento Unificado Contra a Discriminação Étnico-Racial (MUCDR), tendo 

sido rebatizado no ano seguinte. 
87 Itálico adicionado. 
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encontra o terreno mais favorável para um desenvolvimento nítido e 

ideologicamente bem formado da atividade mental (p. 118). 

[...]  

a diferenciação ideológica, o crescimento do grau de consciência são 

diretamente proporcionais à firmeza e à estabilidade da orientação social. 

Quanto mais forte, mais bem organizada e diferenciada for a coletividade no 

interior da qual o indivíduo se orienta, mais distinto e complexo será o seu 

mundo interior. A atividade mental do nós permite diferentes graus e 

diferentes tipos de modelagem ideológica (p. 117). 

 

É, portanto, por essa atividade mental centrada na relação entre infra e superestrutura, 

que se constitui o que o autor chamou de ideologia do cotidiano
88

. Para ele, “os sistemas 

ideológicos constituídos da moral social, da ciência, da arte e da religião cristalizam-se a 

partir da ideologia do cotidiano, exercem por sua vez sobre esta, em retorno, uma forte 

influência” (p. 121) modulando essa ideologia. Assim, o signo palmarino, agora em contexto 

de luta pela democracia (em oposição à ditadura militar), alterou as lógicas então postas pela 

sociedade: na luta pela história dos afro-brasileiros, Palmares torna-se signo de 

enfrentamentos.   

Para Domingues e Gomes (2013), a partir da análise de Hoonaert (1982)
89

, em 1981, a 

Missa dos Quilombos, ocorrida em Recife e proferida pelo Bispo Dom Maria Pires (um dos 

bispos negros do Brasil), foi também uma maneira de trazer outros discursos para o cenário 

nacional durante a homilia, tendo em vista que se partiu de “um discurso a favor da 

introdução das referências culturais ditas afro na eucaristia”( p.11, itálico do autor. ) e fez 

“uma alusão explícita aos mocambos de Palmares, ao fim da exclusão racial e à luta pela terra 

no Brasil” (GOMES, 2011, p. 97) já empreendida pelos movimentos de remanescentes de 

quilombos. 

Como visto, por Palmares estar na vida, ele invariavelmente está presente em todas as 

esferas de atividade humana, desde os atores sociais negros, nos discursos acadêmicos, 

políticos e religiosos.  Neste sentido, elegeu-se, para a presente dissertação, destacar as 

discussões deste signo na esteira de dois aspectos – a educação e a arte (esta última 

abrangendo a literatura e demais produções artísticas) – por se compreender que, ao longo da 

história brasileira, as atuações dos atores sociais negros, aparentemente, estiveram mais 

centradas em torno deste binômio. 
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 Itálico adicionado. 
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 HOONAERT, A. “A missa dos Quilombos chegou tarde demais?”. Tempo e Presença, n. 173, 

1982, pp.12-13. 
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4.2 Palmares na vida: a vivência do signo na educação 

Dentro das lutas históricas dos mais diversos atores sociais negros, pode-se dizer que 

todas perpassavam (dentro de certa medida) a valorização da cultura e o acesso à educação, e 

este último enquanto um direito social, que “foi sistematicamente negado aos negros e às 

negras brasileiros” (GOMES, 2017, p.24) ao longo dos séculos. Gomes (2017) evidencia que 

das reinvindicações dos atores sociais negros, “a educação se tornou prioritária, pois o 

analfabetismo e a lenta inserção nas escolas oficiais se constituíam um dos principais 

problemas dessa população para a inserção no mundo do trabalho” (p. 29). Como exemplo, a 

autora sublinha, a partir das contribuições de Domingues (2008)
90

, que os períodos pós-

abolição (1888) e da Proclamação da República foram tempos de relevância para os negros do 

Brasil, pois “ter direitos iguais, não ser visto como inferior e vivenciar a cidadania plena era o 

sonho perseguido pela população negra da época, sobretudo os setores mais organizados” 

(GOMES, 2017, p.29).  Acreditava-se que pela educação seria possível a superação da 

condição de invisibilidade social e econômica que perpassavam os negros no país.  

A partir do século XX, entre as décadas de 1920 e 1930, os segmentos negros 

começaram a ver mudanças mais específicas no que tange ao acesso à educação, a partir da 

“disseminação das escolas técnicas, para atender à demanda do mercado de trabalho” 

(GARCIA, 2002, p. 35). Foi, também, a partir desta época que começaram a emergir as 

entidades negras que, mesmo com pautas divergentes, tinham em comum a busca pela 

educação, entendida ora como forma de ascensão social ou para igualar-se aos brancos no 

mercado de trabalho, ora como mecanismo que auxiliaria na construção do pertencimento 

social e político. Pode-se dizer, a partir dos estudos de Aguiar (2009) e GOMES (2017), que 

surge a noção de pertencimento de grupo e, nesse contexto, segundo Gonçalves (2011), a 

educação passa a ser reivindicada como valor para as entidades negras, como forma de 

emancipação social, à medida que esses grupos foram, historicamente, privados deste direito 

pela sociedade brasileira (CURY, 2011). 

Destaca-se neste período as publicações dos jornais da Imprensa Negra Paulista que, 

desde o início do século XX, desempenhava papel educativo, informando e politizando “a 

população negra sobre os seus próprios destinos rumo à construção de sua integração na 

sociedade da época” (GOMES 2017, p.29); as ações desenvolvidas pela Frente Negra 

Brasileira que, desde a década de 30, segundo Gomes (2017), “promovia a educação e o 
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 DOMINGUES, P. Um “templo de luz”! - A Frente Negra Brasileira (1931 – 1937) e a questão da 
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entretenimento de seus membros, além de criar escolas e cursos de alfabetização de crianças 

jovens e adultos” (p. 30); pelo Teatro Experimental do Negro, que a partir dos anos 40, na 

esteira da arte, “alfabetizava seus primeiros participantes recrutados entre operários, 

empregados domésticos, favelados” (p.30); e as publicações do Jornal Quilombo (1948-

1950), que já naquela época reivindicava “o ensino gratuito para todas as crianças brasileiras, 

a admissão subvencionada de estudantes negros nas instituições de ensino secundário e 

universitário” (p.30- 31). Cada ato dessas entidades em prol da educação resultou, de certa 

forma, em outras ações promovidas por outros grupos no decorrer da história brasileira. 

Ressalta-se o Movimento Negro Unificado (MNU) que, como já evidenciado neste estudo, 

entre os anos 60 e 70, lutou por maior representatividade negra nas diversas esferas dos 

poderes nacionais, além de reforçar a importância da educação e do trabalho como formas de 

enfrentamento à discriminação e ao racismo (GOMES, 2017). 

Ainda segundo Gomes (2017), na década de 80, com a efervescência da 

(re)democratização do país, uma nova frente do Movimento Negro se organizou e, nesta, foi 

dada maior ênfase à educação. Em seus discursos, era perceptível a crítica às políticas 

públicas que, embora tidas como universais, não contemplavam a população negra. Foi esse 

movimento que originou as primeiras discussões sobre políticas de ações afirmativas 

concretizadas ao longo dos anos 2000.   

Outras ações que merecem destaque dizem respeito àquelas desenvolvidas pelos 

acadêmicos negros nas décadas de oitenta e noventa, por meio das quais, tornou-se possível a 

criação de novas organizações e, como consequência, novos espaços com forças de 

enfrentamento também no século XXI, como, por exemplo o Centro de Estudos Afro-

Orientais (CEAO) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), o Núcleo de Estudos Negros 

(NEN) de Florianópolis, e os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (NEABs) ligados às 

universidades federais pelo país.   

Onde Palmares entra nessa história?  

Ao mesmo tempo em que essas diferentes ações foram sendo organizadas pelo país no 

decorrer dos anos, outras vozes, carregadas de história, somaram-se àquelas dos grupos 

negros urbanos: as dos remanescentes de quilombolas que, como um “impulso ideológico” 

(DOMINGUES; GOMES, 2013, p. 13), iniciaram um movimento de afirmação racial “cuja 

história inscrevia-se no circuito da herança africana no Brasil” (p. 13). Naquela conjuntura 

social, econômica e política, tal perspectiva era útil na busca de que o  quilombo e as 

“comunidades quilombolas ressemantiza[sse]m uma memória viva da diáspora africana no 

Brasil” (p.21). 
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Nesse contexto, relações foram estabelecidas, alianças já existentes foram se 

transformando e novos horizontes puderam ser abertos. O “quilombo”, trazido pelos negros 

rurais como temática de memória e de luta, possibilitou sua união com os grupos urbanos e, a 

partir deste signo, o início de mobilizações visando o fim do racismo passaram a ser tema em 

discussão por todo o país. Nesse contexto, esforços começaram a ser empreendidos no sentido 

de que a história dos negros brasileiros fosse também pauta na educação. 

 

Isto significa que as ações educacionais e projetos pedagógicos devem 

dialogar com a história e a cultura dessas comunidades, respeitando, na 

medida do possível, suas tradições, seu “costumes em comum” e seu 

fecundo patrimônio multicultural (DOMINGUES; GOMES, 2013, p. 21). 

 

Observa-se assim que, desde meados dos anos 70, “o quilombo adquire este papel 

ideológico fornecendo material para a ficção” (NASCIMENTO, 2006, p. 123) e, neste 

sentido, “a temática quilombola como metáfora” (GOMES; DOMINGUES, 2013, p. 15) foi 

usada pelos movimentos e organizações políticas na luta contra o racismo.  

 

Toda a literatura e a oralidade histórica sobre quilombos impulsionaram este 

movimento que tinha como finalidade a revisão de conceitos históricos 

estereotipados. Argumentava que a lembrança de um acontecimento em todo 

os sentidos dignificante da capacidade de resistência dos antepassados traria 

uma identificação mais positiva do que a Abolição da escravatura, até então 

vista como a dádiva de cima para baixo, do sistema escravagista e de S. 

Altera Imperial. Sua sugestão foi imediatamente aceita e a procura de 

maiores esclarecimentos sobre aqueles fenômenos de resistência tomou 

forma de aulas, debates, pesquisas e projeções que alimentaram o anseio de 

liberdade de jovens através de entidades, escolas, universidades e da mídia 

(NASCIMENTO, 2006, p.124). 

 

E na busca por heróis, elegeu-se a figura de Zumbi, cuja referência está 

“intrinsecamente [ligada] à história dos quilombos” (NASCIMENTO, 2006, p. 123).  

Os quilombolas, por sua vez, entre os anos de 1986 e 1989, buscavam assegurar seus 

direitos fundiários, fato que demandou a realização de vários encontros entre diferentes 

grupos de representação de negros, a fim de se “discutir as formas de uso e posse da terra, 

manifestações culturais, religiosidade e memória oral” (DOMINGUES; GOMES, 2013, p.14). 

Como decorrência desse movimento, houve a redação do artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, por meio do qual se garante, às comunidades remanescentes de 

quilombos, o direito à propriedade de suas terras. Para Domingues e Gomes (2013, p.14), esse 

ato constituiu-se em “um avanço democrático” significativo para os grupos socioculturais de 

negros.  
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Pode-se dizer, portanto, que as diversas comunidades quilombolas foram essenciais 

para a garantia de direitos historicamente negados aos negros brasileiros. Outras ações que 

mostram a importância e a força da população que constitui essas comunidades foram a 

realização do I Encontro Nacional das Comunidades Negras Rurais e, em seguida, a “Marcha 

Nacional Zumbi dos Palmares contra o Racismo, Pela Cidadania e Vida”, realizada no dia 20 

novembro de 1995. Destas foi retirado um documento que foi encaminhado ao então 

Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, e no qual se encontra novas 

reivindicações relativas aos seus direitos à terra, mas também à saúde e educação.  

Consta em Domingues e Gomes (2013) que 

 

O I ENCONTRO NACIONAL DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS, 

o único acontecimento do gênero realizado na história do Brasil, não 

poderia, neste momento em que celebramos os 300 anos da imortalidade de 

Zumbi dos Palmares, deixar de apresentar ao Presidente da República nossas 

dificuldades para existir enquanto povo e as soluções que compete ao atual 

governo dar como resposta. Senhor Presidente, o que reivindicamos é muito 

pouco diante da contribuição que temos dados para a construção do Brasil 

(p. 15)
91

 

 

Questões envolvendo racismo também passaram a ser tema de estudos mais 

disseminados na esfera acadêmica desde a década de 1980. Nesse contexto, pesquisas foram e 

ainda são desenvolvidas com o objetivo de analisar os aspectos relativos à vida escolar dos 

negros ou a forma como eles eram descritos, tanto de forma verbal como não-verbal, nos 

materiais didáticos que tratam da história do Brasil. Gomes (2017) destaca os estudos de 

Gonçalves (1985)
92

 e Silva (1995)
93

 como exemplos de pesquisas que evidenciam como o 

racismo se faz presente na escola (como no caso do primeiro estudo) e nos livros didáticos por 

meio de estereótipos raciais (como na segunda pesquisa).  Além disso, como dito 

anteriormente, os livros escolares contam uma história dos negros brasileiros na qual se 

destaca o dia 13 de maio/assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, e por seu intermédio, 

apaga-se qualquer discurso que atribua aos negros o protagonismo por sua própria história.  
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 Trecho retirado do documento do I Encontro Nacional das Comunidades Negras Rurais. Marcha 
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92

 GONÇALVES, L. A.O. O silêncio: um ritual pedagógico a favor da discriminação racial: um 

estudo acerca da discriminação racial como fator de seletividade na escola pública de primeiro 

grau: 1º a 4º série. 1985, 250 p. [Dissertação, mestrado em educação]. Programa de pós-graduação 

em educação, conhecimento e inclusão social. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

1985. 
93

 SILVA, A.C. A discriminação do negro no livro didático. Salvador: Ceao/CED, 1995.  



104 
 

 

Segundo Domingues e Gomes (2013), foi somente após a inclusão e discussão de 

temáticas relacionadas às comunidades quilombolas na academia e nos movimentos sociais, 

que temas relativos às “memórias e lutas do passado e do tempo presente (...) [foram] 

amalgamados e conectados em torno de novas narrativas, fragmentos, fios condutores, 

silêncios, esquecimentos e fundamentalmente projetos e agências” (p.7), estiveram presentes 

nos debates de projetos e propostas de políticas públicas, entre elas às da educação.  

Estes processos, se compreendidos em sua historicidade, explicam o longo caminho 

trilhado até que “o Estado brasileiro reconhece[sse] internacionalmente a existência 

institucional do racismo em nosso país e se compromete[sse] a construir medidas para sua 

superação” (GOMES, 2017, p. 34). Este fato ocorreu na III Conferência Mundial contra o 

Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, 

promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), de 31 de agosto a 8 de setembro de 

2001.  

Destaca-se ainda, neste longo processo de lutas, o ano de 2003, quando, atendendo a 

uma demanda iniciada na década de 80, foi sancionada, pelo então Presidente da República 

Luiz Inácio Lula da Silva, a lei 10.639/2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/1996 ao incluir, “no currículo oficial da Rede de 

Ensino a obrigatoriedade da temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira’” (BRASIL, 2003). 

A temática em questão deve ser oferecida pelas escolas públicas e privadas de ensino 

Fundamental e Médio e abranger “o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 

negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 

História do Brasil” (BRASIL, 2003, Artigo 26-A, § 1º). Esta lei foi Regulamentada pelo 

Parecer do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno - CNEQ/CP 03/2004, que trata 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e pela Resolução CNE/CP 01/04, que 

as institui. No ano de 2008, a lei n. 11.645 alterou novamente a LDBEN, incluindo no 

currículo das escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio, juntamente com as 

temáticas relacionadas à educação étnico-raciais, temas relativos à história e cultura indígena.  

Também no ano de 2003, no dia 20 de novembro, foi fundada a Faculdade Zumbi dos 

Palmares, em São Paulo, que tem como objetivo incluir a população negra no ensino superior 

e promover a  
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discussão da diversidade social, no contexto da realidade nacional e 

internacional [sendo] a primeira faculdade idealizada por negros, tendo 

como foco a cultura, a história e os valores da negritude no Brasil e na 

América Latina (GOMES, 2011, p. 97). 

 

Neste sentido, compreende-se que não é uma idealização de sociedade e de educação 

via Palmares, é sim o discurso por meio desse signo como arena para mudanças sociais no 

reconhecimento de direitos e de história.  

Se olhadas no pequeno tempo desta dissertação, tais projeções podem ser vistas dentro 

desta dinâmica sígnica. Como exemplo retirado de fatos da atualidade, pode-se observar que 

Palmares continua um mote para educação também na esfera política. Nas eleições do ano de 

2018, tal signo apareceu durante a campanha do candidato a Deputado Federal Douglas 

Belchior, que sob o discurso “#queremosPalmaresdenovo”, o candidato, que atua como 

educador na rede pública de ensino e é militante dos Cursinhos Populares, o trouxe como 

cerne de suas pautas na luta pelo investimento em educação, entre eles, o apoio às cotas 

raciais em Universidades, a defesa por direitos humanos e a luta contra o machismo, a 

homofobia e quaisquer tipos de preconceito, discriminação e violência. 

No entanto, na mesma esfera política, Palmares, da mesma forma como no passado, 

tem sido ainda enunciado nos dias de hoje, com diferentes funções ideológicas. Assim, se 

com Douglas Belchior ele é um signo usado na luta pela educação, para outros ele é carregado 

de acentos avaliativos que buscam desqualificar tanto as lutas dos negros por seus direitos 

quanto a importância deste quilombo e de Zumbi para a história destes grupos socioculturais.  

A fim de exemplificar esta última colocação, aponta-se uma discussão disponibilizada 

pelo Fórum Outerspace
94

, disponível na internet, também no ano de 2018, intitulada A 

esquerda e o vitimismo racial. Neste, o artigo “Intelectuais e raça - o estrago incorrigível. E as 

tragédias causadas pelos oportunistas de Thomas Sowell”
95

, foi usado como disparador da 

discussão, a partir do seguinte discurso: “Liberdade, é por isso que se deve lutar. No Brasil, o 

honrado 13 de maio vinha sendo até então, obliterado em face do 20 de novembro, em prol de 

uma agenda neo-servilista a favor de um Estado provedor e doutrinador” (A ESQUERDA E 

O VITIMISMO RACIAL, 2018). Os participantes do fórum, a fim de comporem seus 
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discursos, utilizam imagens de Zumbi (Figura 2), e em tais imagens Zumbi é comparado com 

outras personalidades negras da história do Brasil, como Ernesto Carneiro e Luiz Gama. 

Nestas comparações, Zumbi é chamado de “vagabundo” e, tal signo, usado em sentido 

pejorativo
96

, é posto em diálogo com o fato dele ter sido escolhido como o “herói” do 

“movimento negro”; ele é utilizado, portanto, para a desqualificação tanto da atuação de 

determinados atores sociais organizados, quanto da história desse líder e de Palmares.  

 

Figura  2  – Fórum 

 
         Fonte:  https://forum.outerspace.com.br (2018). 

 

 

Estas imagens reproduzidas nas redes sociais chamam ainda mais atenção ao se 

considerar que elas carregam a “assinatura” de um personagem do atual cenário da política 

brasileira – Fernando Silva Bispo, mais conhecido como Fernando Holiday
97

: político 
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brasileiro, negro, gay, filiado ao Democratas (DEM) e vereador da cidade de São Paulo. 

Dentro das pautas de Holiday, é marcante sua luta contra a política de cotas raciais na 

educação superior no Brasil, por considerá-las incentivadoras do racismo, e pelo término do 

20 de novembro, dia da Consciência Negra (LEMOS, 2016). 

 Pode-se dizer, a partir das contribuições de Kramer (2013), que Palmares, desse 

modo, torna-se um signo sobre o qual se assenta o prenúncio para um novo tempo, no sentido 

de se recriar ao longo dos séculos e dos espaços com novos significados: se para uns elucida a 

educação, para outros a ofusca.  O que não se pode negar é que por essas maneiras de se 

entoar Palmares se estabelece a fronteira “do dito com o não-dito” (VOLOCHINOV, 1976, p. 

8) e são por estes discursos que Palmares seguiu (e segue) dando o que falar possibilitando 

outros dizeres (ou sentidos), tais quais dentro da forma artística. 

 

4.3 Palmares na vida, Palmares na arte 

O título que abre a seção é uma analogia ao texto de Volochinov (1976): Discurso na 

vida e Discurso na arte: sobre poética sociológica
98

. Nele, o autor tece discussões acerca da 

“essência social da arte” (p.4) que, invariavelmente, é afetada pelo meio “extra-artístico”, ou 

seja, pelo mundo da vida. Tem-se como base a ideia da interconexão: “a vida se interpreta na 

arte” (LODI, 2017, p. 31) e a arte, enquanto criação estética, encontra caminhos para este 

percurso via linguagem. Reitera-se, assim, a ideia de que o mundo da cultura também é 

intrinsicamente vinculado às bases socioculturais e econômicas de uma época 

(VOLOCHINOV, 1976). Se o discurso na vida afeta o discurso na arte e vice-versa, pode-se 

dizer que em ambos há reflexos da dinâmica sígnica: a realidade da constituição e da vivência 

de um signo ideológico. Neste sentido, como arrola Kramer (2013), é pelo mundo da criação 

estética (arte) que podemos ver “a coexistência dos opostos” (p. 36), ou seja, a dinâmica 

sígnica.  

A perspectiva estética para Bakhtin é aquela que abrange o mundo da cultura, ou seja, 

o mundo da arte que evidenciado na literatura, em uma obra de arte, em um monumento ou na 

construção de um espetáculo artístico, para citar apenas alguns, reflete a vida vivida e 
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 Este texto não se encontra publicado em português até os dias de hoje. Para as discussões aqui 
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and Discourse in Art: Concerning Sociological Poetics, realizada por Carlos Alberto Faraco e 

Cristóvão Tezza, presente em: VOLOCHINOV, V. Freudism [Freudismo]. Nova York: Academic 

Press, 1976. Por este motivo, quando necessária referência, será mantido o ano em que a obra foi 

publicada em língua inglesa.  
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possibilita a construção de outros espaços/sentidos. Dessa forma, pode-se dizer, a partir de 

Geraldi (2007), que a arte possibilita uma “maneira de lutar contra as desigualdades e abrir-se 

para enfrentar o inusitado” (p.52).  Este inusitado, nomeado pelo autor de “faceta” da arte, 

propicia recriações e, a partir desta ideia, compreende-se que as recriações de sentidos 

atribuídos a Palmares no decorrer da história do Brasil foram tanto aqueles entoados na e pela 

vida quanto aqueloutros na arte.  

 

4.3.1 Palmares na vida, Palmares na arte: a literatura 

Para Bakhtin (2017b), as produções literárias marcam, indissoluvelmente, a cultura da 

época na qual tais obras foram escritas, sendo possível, por meio da linguagem que constitui o 

processo literário, compreender os índices de valor ideológicos nele presentes. Assim, ao 

tratar da obra poética, Volochinov (1976) conclui que ela se constitui como “um poderoso 

condensador de avaliações sociais não articuladas” (p. 11). Estas avaliações, presentes em 

cada palavra, tornam-se responsáveis pela organização do discurso a ser expresso. 

Complementa ainda, que o autor, quando seleciona a forma linguística a ser utilizada, o faz a 

partir da vida, “onde as palavras foram embebidas e se impregnaram de julgamentos de valor” 

(p.11).  

Após o 13 de maio de 1888, pressupostos racistas de apagamento das influências 

africanas na sociedade brasileira se arrastaram ao longo do século XX, por meio das 

(re)definições do “ser brasileiro” enunciadas por discursos dos grupos sociais hegemônicos.   

 

O cidadão negro livre submetido a um ambiente social eivado de 

representações veiculadas em práticas discursivas que estigmatizaram tanto 

sua ascendência biológica, com a negativação de seu fenótipo, quanto sua 

identidade étnica ao negar valor de cultura (civilização), aos saberes e 

práticas de origem africana e afrobrasileira (SOUZA, 2010, p.286-287). 

 

Dessa forma, em consonância com um contexto cujos discursos mais apagavam (ou 

distorciam) do que escreviam a história de um povo e sua cultura, o signo palmarino também 

passou a refletir e a refratar esta disputa social. E a partir do signo “quilombo”, Palmares se 

fez presente nas obras produzidas no início da década de 1900 e, nestas, é possível perceber 

que a ele foram atribuídos diferentes sentidos.  

É consenso para historiadores e estudioso da área que a primeira obra dedicada 

inteiramente à temática dos agrupamentos palmarinos foi a do baiano Nina Rodrigues: “A 

Tróia Negra: erros e lacunas da História dos Palmares”, lançada em 1905 (REIS, 2004; 
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GOMES 2011; DAMASCENO, 2014; VIOTTI, 2017). Para Reis (2004), Nina Rodrigues 

pode ser considerado o autor “mediador entre o século XIX e o XX” (p. 81) para a 

historiografia de Palmares, pois sua obra, segundo a historiadora, ajudou na (re)leitura deste 

signo, já que, até aquele momento, as percepções sobre os agrupamentos se encontravam fixas 

nas referências de produções da época colonial e imperial. Desse modo, por meio de seu 

trabalho de seleção e de uso de documentos inéditos, Nina Rodrigues possibilitou a sua “Tróia 

Negra” ser um nascedouro palmarino.  

No debate estabelecido na obra, torna-se possível observar contribuições a partir de 

informações sobre a diversidade de povos e cultura no interior das serras pernambucanas, ao 

mesmo tempo em que nela é enaltecida a empreitada rumo à destruição de Palmares como um 

feito valioso das tropas portuguesas. Evidencia-se, assim, que aquele território era a 

representação de um “refratário ao progresso e inacessível à civilização brasileira” 

(RODRIGUES, 1904, p.652
99

 apud REIS, 2004, p. 84).  

No entanto, se para Nina Rodrigues a vivência de Palmares representava uma espécie 

de “impureza” à construção de um “ser” brasileiro, para Manuel Raymundo Querino, escritor 

baiano de crônicas e artigos que abordavam o “negro” na sociedade em Salvador, a riqueza da 

sociedade brasileira estaria na constatação de que as africanidades, aí incluso Palmares, 

representavam o fator de extrema importância para a formação da sociedade brasileira. Esta 

defesa pode ser lida no estudo do autor “O colono preto como fator de civilização brasileira”, 

publicado pela primeira vez em 1918
100

. 

Para Leal (2006), o estudo de Manoel Querino, 

 

veio marcar a sua discussão acerca da trajetória de sofrimentos e resistências 

dos africanos, transformados em referências de força e dedicação com que 

produziram a cultura brasileira. Tratou da chegada do africano no Brasil, 

suas habilitações, primeiras ideias de liberdade, suicídio e violência contra 

os senhores, resistência coletiva, Palmares e levantes parciais, juntas de 

alforrias e o africano na família e seus descendentes destacados nas artes, na 

política, na educação (p. 156). 

 

                                                           
99

 RODRIGUES, N. A. Troia Negra: erros e lacunas da História de Palmares. Revista do Instituto 

Arqueológico e Geográfico Pernambucano, v. II, n. 63, p. 645-672, set., 1904. 
100

 Tal estudo foi realizado no ano 1918 e publicado pela primeira vez na cidade de Salvador pela 

Imprensa Oficial do Estado. As referências desta publicação não foram localizadas.  Mais tarde, em 

1938, foi publicado seu livro “ Costumes Africanos no Brasil”, com prefácio e notas escritos por 

Arthur Ramos. 

QUERINO, M. O colono preto como fator de civilização brasileira . In: Costumes Africanos no 

Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1938. p. 129-161.  
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Desta forma, é possível refletir que, apesar de ter causado uma “reviravolta” (REIS, 

2004, p. 71) na história dos agrupamentos palmarinos, Nina Rodrigues, médico e adepto às 

teorias racialistas, intermediou um discurso sobre Palmares que refletia aqueles enunciados 

pelos grupos dominantes que, de um terror físico, logrou ao lugar de terror social no que 

concerne a identidade da nação. Em contrapartida, Manoel Querino, homem negro oriundo 

das camadas populares, refratou o sentido então posto por Nina Rodrigues, evidenciando um 

Palmares, enquanto lócus cultural do Brasil. Pode-se dizer que 

 

Através do testemunho de Querino, revestido de lembranças e conteúdos 

político-sociais, foram reveladas vivências de outros sujeitos e autores que 

fizeram a história, em detrimento dos grandes feitos e heróis que 

hegemonizavam a escrita historiográfica, particularmente aquela produzida 

no interior dos Institutos Históricos no Brasil (LEAL, 2016, p. 150). 

 

Nestas distintas leituras e posicionamentos socioideológicos em relação aos negros
101

, 

é inegável que o discurso de Nina Rodrigues encontrou maior eco na história e se propagou 

por parte do século XX, representando um Palmares e, consequentemente, um “ser negro” a 

partir de estigmas, como inferior e como aquele que impede o progresso das civilizações. Isso 

acabou contribuindo para determinado entendimento dos agrupamentos e das africanidades na 

literatura, que refletia um momento social em que se reconhecer brasileiro implicava em 

formas de 

 

assimilação dos descendentes de africanos como um ato de generosidade dos 

grupos hegemônicos, simbolizado pela Princesa Isabel na assinatura da Lei 

Áurea. Narrativa esta que fundamentou, desde a década de 1930, a noção de 

nacionalidade em nosso país concebida por representações de uma suposta 

superioridade civilizatória dos grupos brancos e das expressões culturais a 

estes associados, em detrimento das formas culturais tradicionalmente 

associadas às populações negras e aos próprios grupos negros, a partir desta 

lógica vistos como inferiores (SOUZA, 2010, p. 285). 
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 Importante salientar que a história das produções de Manoel Querino é perpassada por muitas 

críticas e polêmicas, como por exemplo, a oriunda de Carlos Ott, pesquisador baiano das artes. 

Segundo Leal (2006), no ano de 1946, a partir de uma denúncia realizada por Carlos Ott ao encontrar 

o manuscrito “Noções sobre a procedência da arte de Pintura na Província da Bahia”, na Biblioteca 

Nacional, documento sem identificação de data, local e autoria, observou-se que o conteúdo presente 

no livro de Manuel Querino: “Artistas Bahianos” era semelhante ao daquele encontrado na Biblioteca. 

Segundo Leal (2006), após analisar os dados registrados no manuscrito, Carlos Ott atribuiu a autoria 

ao pintor José Rodrigues Nunes, fazendo crítica à “liberalidade com que Querino se serviu do trabalho 

alheio, sem a necessária alusão à fonte, em seu referido e famoso livro” (p.153). Este fato pode ter sido 

o gerador de diversas desconfianças que se sucederam sobre a obra de Manoel Querino, que acabou 

sendo considerado um autor “não científico” ou “folclorista” (LEAL, 2006). 
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Inferiores pelas influências linguísticas (logo culturais), inferiores em seus fenótipos e 

inferiores no que concerne aos seus direitos. Pode-se dizer que essa construção de 

inferioridades (ou leia-se ausências) pelos discursos hegemônicos resultou em um 

silenciamento dos afrodescendentes. Para Nascimento (1985), entre os períodos de 1888 e 

1970, “o negro brasileiro não pôde expressar-se por sua voz na luta pelo reconhecimento de 

sua participação social” (p.47) e, em uma espécie de submissão, não representavam “perigo 

[visível] às instituições vigentes” (op. cit.). No entanto, é importante ressaltar que as relações 

que perpassam as estruturas sociais nem sempre são marcadas por enfrentamentos explícitos. 

São, justamente, nos períodos de pretensa regulação e controle da superestrutura que, como 

um navio se movendo lentamente no mar, a infraestrutura se movimenta: se acima você 

enxerga uma lentidão, por baixo, há turbinas moventes que irregulam tal cenário. 

Para Bakhtin (1997), é no interior do sistema social, nos jogos das relações sociais, 

que grandes modificações linguísticas são encontradas. Assim, continua o autor, como a 

língua está intrinsicamente ligada à história, refletindo os mais diversos aspectos da vida, é 

pela interpenetração da língua na vida que os enunciados concretos se realizam e deixam 

transparecer tal modificação. É por este motivo que Bakhtin/Volochínov (2006, p. 45) 

compreende ser a “plurivalência do signo ideológico (...) a arena onde se desenvolve a luta de 

classe” (p.45). Isto porque, apenas no interior de um mesmo sistema que “a consciência 

adquire forma e existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de suas 

relações sociais” (p.34); grupos que, ao se constituírem uma “comunidade semiótica [acabam 

por confrontar] índices de valor contraditório” (p.45) nos signos que enunciam. Por sua vez, é 

justamente este movimento que faz com que “o signo vivo e móvel, [seja] capaz de evoluir” 

(p. 46).  

A literatura, como evidenciado por Bakhtin (2017a), não se distancia da história da 

cultura e esta, por sua vez, reflete os “fatores socioeconômicos” (p.11) de sua época. Nesse 

sentido, ao se olhar para as décadas de 30 e 40 durante o Estado Novo (1937-1945), logo ao 

lado dos valores hegemônicos que buscavam, segundo Carneiro (2007), a “ordem” (p. 37) 

social pelo “modelo ideal de homem” (p.38), ou seja, pelo modelo de brasileiro de uma raça 

homogênea (pura) tal qual a da doutrina ariana
102

, é possível se deparar com um contexto que 
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 Também representante do racismo científico, tal doutrina foi teorizada por Arthur Gobineau (1816-

1882). Esta, na busca de justificar as desigualdades entre os homens, criticava o “cruzamento das 

raças” (CARNEIRO, 2007, p. 22). Para Gobineau, os arianos seriam a representação do “europeu 

puro” sempre superior física, moral e culturalmente à outras raças, como por exemplo as dos negros.   
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propiciava a discriminação racial por não aceitar a sociedade real - a pluralidade étnica e 

social brasileira. 

Além disso, tal momento traz também como marca uma constante pressão política aos 

trabalhadores operários e, principalmente, ao “controle do pensamento” (CARNEIRO, 2007, 

p. 37) evidenciando que, neste contexto, os  

meios de comunicação em massa [eram] encarregados de veicular a 

ideologia oficial. Para isso prestavam-se a música, a fotografia, a propaganda 

comercial, os livros didáticos, as revistas científicas, as revistas de educação 

física. Através do discurso visual, oral e escrito, os conceitos de unidade, 

raça, trabalho e ordem eram repetidos com frequência, contribuindo para a 

sedução da população, analfabeta em sua maioria (CANEIRO, 2007, p. 38. 

Itálico da autora). 

 

Assim, por meio da análise de diferentes textos escritos, torna-se possível 

compreender o cenário de luta social daquele momento da história e os valores discrepantes 

atribuídos neles à Palmares, pois, se de um lado este signo era carregado de sentidos 

negativos construídos por aqueles discursos hegemônicos, por outro, em “organizações 

operárias, partidos comunistas e a chamada ‘imprensa negra’” (GOMES, 2011, p. 75), tais 

discursos eram rebatidos.  

Como exemplo, mesmo estabelecendo diálogos mais estreitos com a temática 

“africana” dos Palmares, conforme concebido por Nina Rodrigues, destacam-se as obras 

literárias da chamada linha “culturalista”, que traziam uma interpretação dos agrupamentos a 

partir da “ideia de que a reunião de aquilombados era, ao fim, um ‘esforço contra-

aculturativo’, ou uma resistência à aculturação europeia a que estavam submetidos nas 

senzalas” (VIOTTI, 2017, p. 92). Como exemplos desta leitura de Palmares, estão os 

trabalhos de Arthur Ramos e Edison Carneiro, e a obra “Rebeliões da senzala: quilombos, 

insurreições, guerrilhas”
 103

 de Clóvis de Moura, publicada no final dos anos 50. Neles é 

possível perceber a defesa de um Palmares que carregaria o sentido de uma pequena África 

em meio as serranias pernambucanas
104

, ou como evidenciou Viotti (2017), dos agrupamentos 

como “uma restauração do modo de vida africano” (p. 92).  

Por outro lado, o signo Palmares foi evidenciado em homenagens aos agrupamentos 

no final de 1920 pelo escritor Astrogildo Pereira, quando o autor analisou o quilombo em seu 

                                                           
103

MOURA, C. Rebeliões da senzala: quilombos, insurreições, guerrilhas. Rio de Janeiro: Edições 

Zumbi, 1959.  
104

 RAMOS, A. O espírito associativo do negro brasileiro. Revista do Arquivo Municipal, 47, n. 4, p. 

105-126, São Paulo, 1939. 

CARNEIRO, E. Quilombo dos Palmares. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1947. 
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artigo publicado em “A classe Operária” (Jornal do Partido Comunista); por Aderbal Jurema, 

em “Insurreições negras”, publicado no ano de 1935; e por Jayme Altavilla, que, no mesmo 

período, o romanceia em “Luango: o negrinho dos Palmares”, atribuindo à Palmares sentido 

de enfrentamento e resistência, como aquele já evidenciado por Manoel Querino. Ainda entre 

as décadas de 30 e 40, começaram a emergir pesquisas sobre a temática, como as do 

historiador Alfredo Brandão
105

, e o tema passou a ser abordado em congressos científicos, 

como por exemplo, nas apresentações de Divitiliano Ramos em eventos realizados em Recife 

e Salvador. Destaca-se também neste período, a compilação de quase cem documentos do 

Arquivo Histórico Colonial feita por Ernesto Ennes sobre Palmares
106

 (GOMES, 2011).  

Esta mesma leitura de Palmares, como modelo de resistência dos escravizados, foi 

retomada por Décio de Freitas na década de setenta, a partir da publicação de sua obra 

“República de Palmares”. Sublinha-se ainda que, mesmo sem conseguir desestabilizar o 

sistema escravocrata, Freitas estabelece em sua obra, um diálogo com as ideias marxistas, ao 

discutir Palmares a partir da luta pela liberdade e da resistência de povos sob um contexto de 

opressões.  

Na década de 1980, ocorreu o lançamento da obra “Quilombismo”, de Abdias 

Nascimento. Entendida como uma espécie de cartilha, observa-se neste trabalho uma 

inspiração derivada do “modelo da República dos Palmares, no século XVI” 

(NASCIMENTO, 1980
107

 apud DOMINGUES; GOMES, 2013, p. 12), no qual o sentido de 

Palmares ou dos quilombos no Brasil é ampliado, assumindo papel significativo para a 

resistência ao escravismo e liberdade aos escravizados. Para Domingues e Gomes (2013), esta 

obra era a idealização de um projeto, como um “programa libertador” (p.12) aos negros com 

vista a romper com a estrutura de classes vigente no país
108

 e da importância no 

fortalecimento de laços entre os povos afrodescendentes pelo mundo. Para os autores, a obra 
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 BRANDÃO, A. Documentos antigos sobre a guerra dos negros palmaristas. In: O negro no Brasil. 

Rio de Janeiro: Cia Editora Nacional, 1940.  
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 ENNES, E. As guerras nos Palmares: subsídios para a sua história. São Paulo: Cia. Editora 

Nacional, 1938.  

ENNES, E. Os primeiros quilombos: subsídios para a sua história. Campinas: Biblioteca Hélio 
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 NASCIMENTO, A. O Quilombismo: documentos de uma militância pan-africanista. 

Petrópolis: Vozes, 1980.  
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 Segundo Domingues e Gomes (2013), analisando o debate entre Abdias do Nascimento, Rafael 

Pinto, Teresa Santos e Adão de Oliveira, tal projeto não foi aceito entre a militância negra brasileira 
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Ver em: Quilombismo. Debate entre Abdias Nascimento, Rafael Pinto, Teresa Santos e Adão de 

Oliveira. Folhetim, Folha de São Paulo, 09/09/1979, p. 7-9.    
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de Abdias Nascimento tangenciava os ideários pan-africanistas,
109

 que traziam o continente 

africano com enfoque central no mundo.  

A partir destas obras e por meio dos atores sociais negros organizados já destacados, o 

discurso sobre Palmares, então vigente, pode ser refratado e novo signo social insurgiu às 

várias modificações sociais, tornando-se palco para novos sentidos. 

Em 1978, houve o surgimento do Quilombhoje, grupo paulistano que, por meio da 

literatura (poesias e contos), olha para as questões negras, alavancando novos debates.  Foi 

ainda em 1981 que, segundo Gomes (2011), foi realizado o I Simpósio Nacional sobre o 

Quilombo dos Palmares, em Maceió, que foi marcado pela edição do estudo de Clóvis de 

Moura: “Esboço de uma sociologia da República de Palmares”. O autor ainda adiciona que, 

em 1984, foi publicado o livro “Palmares em quadrinhos”, de Antônio Carlos Gomes e 

Gerson Theodoro, que teve como objetivo divulgar a história de Palmares e Zumbi, 

colocando esse signo na vida de outros leitores, como, por exemplo, o infantil. Neste mesmo 

ano, em plena efervescência de debates em torno de questões raciais com as atuações dos 

atores sociais negros organizados, Palmares foi levado à obra literária a partir do romance 

“Dionísio esfacelado”, de Domício Proença Filho. 

Feitos como os aqui relatados, mesmo que brevemente, marcam um período no qual 

se reafirma Palmares como discurso, com sentido de fenômeno de resistência
110

, 

                                                           
109  Emergindo a partir de lutas contra a segregação racial, tanto no Caribe quanto nos Estados Unidos, 

o movimento do Pan-Africanismo teve seu início entre as décadas 1950 e 1960, a partir da necessidade 

do fortalecimento de laços e da consciência de povos afrodescentes. O advogado negro Sylvester 

Willians de Trinidad, no Caribe, foi o responsável por elucidar, pela primeira vez, o termo Pan-

africanismo, em 1900, durante uma conferência de intelectuais negros realizada em Londres 

(GELEDÉS, 2017). Tendo como um de seus idealizadores o escritor e sociólogo Edward Burghardt 

Du Bois (1868-1963), que por ter sido o organizador dos quatro congressos do movimento ficou 

conhecido como “pai do pan-africanismo” (SILVA, 2016, p.41), a ideologia pan-africanista tinha 

como um de seus ideários a centralidade das discussões em qualquer  âmbito na questão negra, 

principalmente nas discussões sobre classe, distanciando assim de ideias marxistas; além disso, trazia 

a necessidade de dar relevância aos “espaços africanos” (DAMASCENO, 2014, p. 20) construídos 

pelo mundo. Foi com esse movimento que vários discursos efervesceram no cenário cultural, político e 

social com o objetivo de resgatar os valores, tradição e consciência da “raça negra” (SILVA, 2016, 

p.45). Discursos como “I love Black People” (Eu amo pessoas negras) é um exemplo.  O jamaicano e 

ativista Marcus Musiah Garvey também é um dos nomes que contribuíram ao movimento.  

Ver mais em:  

GELEDÉS. Pan-africanismo: o conceito que mudou a história do negro no mundo contemporâneo. 

GELEDÉS: África e sua Diáspora, 04 de set, 2017. Disponível em: https://www.geledes.org.br/pan-

africanismo-o-conceito-que-mudou-historia-do-negro-no-mundo-contemporaneo/. Acesso em: 14 

jul.2019. 
 
110 Itálico adicionado. 
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impulsionando debates sobre outros acontecimentos negros na história que, como o 

palmarino, transformaram, em diferentes sentidos, a sociedade brasileira (NASCIMENTO, 

1985). Assim,  

 

Quilombo [e Palmares] passou a ser sinônimo de povo negro, sinônimo de 

comportamento do negro e esperança para uma melhor sociedade. Passou a 

ser sede interior e exterior de todas as formas de resistência cultural 

(NASCIMENTO, 1985, p.47. Negrito adicionado). 

 

Assim, Palmares como o terreno da dinâmica interior (o psiquismo) e exterior (a 

realização psíquica) torna-se o suporte ideológico “na luta contra a discriminação racial” 

(GOMES, 2011, p. 81). Como exemplo, a já destacada “Marcha Zumbi dos Palmares”, em 

homenagem aos trezentos anos da morte de Zumbi. Dessa maneira, Palmares evidencia sua 

“dialética interna” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV 2006, p. 46) e, em contraponto ao 13 de 

maio, tanto Palmares quanto Zumbi ganham “a leitura da luta contemporânea contra a 

discriminação racial. Passado e presente dialogavam assim, em leituras de múltiplos 

significados” (GOMES, 2011, p.83). 

 

4.3.2 Palmares na vida, Palmares na arte: diferentes esferas de atividade humana 

A vida na arte é intrinsecamente relacionada ao social, isso significa que aquilo que se 

localiza no extra-artístico afeta, e também terá respostas diretamente relacionadas ao interior 

artístico. Para Bakhtin (2011), a arte enquanto a “prosa do dia-a-dia” (p. XXXIII), só pode ser 

encontrada na vida vivida, ou seja, na vida cotidiana como “algo singular em mim, na unidade 

da minha responsabilidade” (p.XXXIV). 

Foi nessa forma de entoar Palmares, por meio da arte, que se tornou possível ainda 

(re)criar seus sentidos. Nessas recriações, segundo Geraldi (2007), a arte, ao possibilitar maior 

fluidez no trabalho com a linguagem, “exerce [também] uma função reguladora pelos signos – 

sempre ideológicos – que internalizamos, a linguagem abre-se ao trabalho do homem no fazer 

aqui e agora de seus enunciados concretos” (p. 53). Assim,   

 

Apoderar-se da arte que se define pela diferença e é o lugar por onde 

podemos nos identificar; aprender a conviver com o inusitado; reencontrar 

sonhos abortados e, por fim, fazer ressurgir o sujeito [...] um sujeito frágil, 

humano demasiadamente humano, cuja identidade, estabilidade instável, se 

define pelos gestos de responsabilidade de ordenar a experiências do nosso 
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fazer e do nosso padecer. Nossa liberdade maior, aquela que a arte nos 

ensina, é precisamente a capacidade de nos darmos uma lei (GERALDI, 

2007, p. 54. Itálico do autor).  

 

Uma lei que, a partir da expressão humana, desloca-se do olhar (e da atuação) dos 

artistas por meio do seu modo de ver o cenário social, altera e amplifica as retinas da 

sociedade e a sua percepção de como ela, sociedade, interpreta determinado tema – no caso, o 

signo Palmares. Faraco (2009) discute a ideia do signo ideológico, a partir de Bakhtin 

(1934/1935)
111

, trazendo a analogia com um raio de luz: o signo, ao estar sob a intenção de 

uma palavra, dispersa com tantas outras “palavras alheiras, julgamentos de valor e acentos 

através da qual o raio passa em seu caminho em direção ao objeto; a atmosfera social da 

palavra, a atmosfera que cerca o objeto, faz as faces da imagem cintilar” (p.50). 

Assim, como uma forma de mobilizar maneiras de ver e de estar no mundo, a arte 

como uma face (ou faceta, como citou Geraldi) cintila sentidos, “sentidos esses atravessados 

por valores que fazem parte da cultura de uma época” (SOUZA; ALBUQUERQUE, 2013, p. 

51). Dessa forma, é pelo mundo da arte que o aqui e agora interpela o passado, propiciando 

um agir no futuro que reformula a maneira de olhar e nomear o mundo. 

Nos anos de 1960, por meio da linguagem artística, Palmares foi ressignificado na 

peça teatral “Arena contra Zumbi”. Baseada na obra “Ganga-Zumba”, escrita em 1961 por 

João Felício dos Santos, esta peça, estreada em 1965, teve como objetivo vincular Palmares à 

ideia de territórios de resistência contra as formas de dominação; ou como sublinhou Gomes 

(2011), evidenciar como pano de fundo as “questões políticas da época” (p. 77). Na década 

seguinte, nova ressignificação de Palmares pode ser observada com a fundação do Grêmio 

Recreativo de Arte Negra e da Escola de Samba Quilombo, no Rio de Janeiro, pelo sambista 

Candeia, no ano de 1975, quando ele enaltece, por meio de uma letra de samba, “os feitos de 

uma raça singular” (DOMINGUES; GOMES, 2013, p. 11).  

Outras manifestações artísticas ocorridas no fim dos anos 1970 merecem destaque: os 

“Festivais Comunitários Negros Zumbi - Feconezu”, realizados em três cidades interior 

Paulista (Araraquara, Ribeirão Preto e São Carlos), que possibilitaram, por meio da arte, 

 

fortalecer os intercâmbios entre os diversos grupos negros do Estado de São 

Paulo, dar visibilidade às demandas das populações negras, revigorar as 

organizações negras em diferentes cidades e regiões, além de reconstruir a 

                                                           
111
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memória e a história dos negros brasileiros (afro-brasileiros) e de seus 

descendentes africanos (SOUZA, 2010, p.283). 

 

Para o autor, este evento, ao eleger Zumbi como tema: 

 

foi erigido como um referencial que colocava em relevo a combatividade e 

as conquistas das populações negras ao longo da história do Brasil em 

paralelo e, em contraponto, a narrativa hegemônica que a partir do 

referencial da Princesa Isabel afirmava um desenrolar histórico e um 

contexto de nacionalidade baseado na harmonia entre negros e brancos e na 

submissão e dependência dos negros. [...] as diferentes expressões teatro, 

canto, dança visavam tecer uma narrativa no sentido de recontar o papel do 

negro na história do país e denunciar e combater as diferentes maneiras de 

discriminação presentes no contexto social brasileiro (p.284-285). 

 

Na década de 80, em contexto da redemocratização do país e em interconexão com a 

luta que ocorria na África do Sul para o fim do  apartheid e para a libertação de Nelson 

Mandela, foi realizado o concerto musical “Acorda Zumbi”, no Maracanãzinho no Rio de 

Janeiro, que contou com a participação de quinze mil pessoas vestidas de branco, com o 

objetivo de comemorar o 20 de novembro. Ainda no Rio de Janeiro, em 1986, foi inaugurado, 

na praça Onze, o monumento a Zumbi dos Palmares, que contou com a participação de 

intelectuais como Abdias do Nascimento, Darci Ribeiro e Maria Yeda Linhares (GOMES, 

2011). Gomes (2011), citando a historiadora Marina Soares
112

, discute ainda que a ideia de 

construir monumentos marcava o “discurso da negritude e as suas várias dimensões entre a 

política pública estadual, os intelectuais e os movimentos sociais [na busca de] ouvir outras 

vozes e ritmos para sair da armadilha do discurso da manipulação política” (p.96). 

Em 1984, Gilberto Gil lança a canção “Quilombo, o eldorado negro”, por meio da 

qual o autor coloca em circulação um discurso de Palmares como o quilombo que “viveu, 

lutou, tombou, morreu, de novo ressurgiu”, reiterando o sentido de Palmares como 

resistências (DOMINGUES; GOMES, 2013, p.12).  

Na esfera cinematográfica, também no ano de 1984, houve o lançamento do filme 

“Quilombo”, dirigido por Cacá Diegues. Nele, além de se enfatizar a ideia de relações 

solidárias no interior de Palmares (como a divisão de terras e poder), Domingues e Gomes 

(2013) comentam, a partir de Stam (2008), que no filme, “mais que um quadro realista, o 
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 O autor não trouxe referência à obra da historiadora citada. 
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diretor expressou o sonho redentor, de um Brasil sem ‘exploração de classes’ e ‘opressão 

racial’” (STAM, 2008
113

 apud DOMINGUES; GOMES, 2013, p. 11).  

A partir da perspectiva de Souza e Albuquerque (2013), em diálogo com os princípios 

bakhtinianos e do cineasta Pasolini sobre o mundo da arte, compreende-se 

 

o cinema como um sistema de signos no qual a realidade do homem que 

caminha, fala, vive sua experiência corpórea no espaço da cidade é expressa 

por esse mesmo homem. Ao assistir a um filme, o espectador ‘reconhece’ 

esse homem através do mesmo código com o qual ele reconhece um homem 

análogo na realidade” (p. 58-59). 

 

A importância atribuída a este filme como um exemplo do signo Palmares, parte da 

ideia de que “um autor cineasta, ao realizar um filme, está sempre a ‘escrever’ a realidade” 

(SOUZA E ALBUQUERQUE, 2013, p.59); com isso, ao trazer Palmares ao cinema, o 

autor/diretor possibilitou uma nova leitura daquele espaço, reformulando ideias pré-

concebidas sobre os agrupamentos. Desse modo, o tema Palmares, que ora fora silenciado, 

ora considerado pernicioso à sociedade, pode tornar-se, a partir da releitura realizada, um 

exemplo de organização social e política, ganhando, como citou as autoras, “em matéria de 

consciência histórica, de objetivação moral dos fatos e das ações humanas, ou seja, de 

sentido” (SOUZA; ALBUQUERQUE, 2013, p. 61. Negrito das autoras). Por meio da 

produção estética do filme, é possível, portanto, vislumbrar o signo Palmares como uma 

“potência política” (p. 62).  

Dessa forma, seja neste filme ou em outras produções da esfera cinematográfica, 

grupos que enunciam de um determinado lugar, a partir de diferentes realidades e contextos 

sócio-históricos, ao fazerem uso de Palmares, realizam a “transposição de um plano de 

valores para outro plano de valores, organizando, por assim dizer, no interior de seus filmes, 

um novo mundo para ser contemplado como objeto estético” (SOUZA; ALBUQUERQUE, 

2013, p. 61).  

Deslocando-se da esfera cinematográfica, ainda na década de 1980, destacam-se duas 

obras produzidas pelo artista do interior paulista Jaime Domingos Cruz, conhecido como 

Macalé
114

: “Qual de nós”, de 1984, e “Família de Zumbi”, do ano de 1985
115

. 
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 STAM, Robert. Multiculturalismo tropical: uma história comparativa da raça na cultura e no 

cinema brasileiro. São Paulo: Edusp, 2008.  
114

 Nascido no ano de 1940, no interior de São Paulo, Macalé começou a pintar por volta dos anos 70. 

Além de artista plástico, na década de oitenta, fez parte de um grupo de Teatro chamado Travessia, na 

cidade de Ribeirão Preto. 
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Figura 3 – Qual de nós? (1984) 

 

Fonte: Exposição Auto Retrato, Alvo Retrato (2019) 

 

 

Figura 4 – Família de Zumbi (1985) 

                                                                                                                                                                                     
115

 Realizada no mês de junho do ano 2019, na cidade de Ribeirão Preto, tais obras compuseram a 

exposição de arte contemporânea afro-brasileira “Auto Retrato, Alvo Retrato” e teve como premissa 

destacar obras desenvolvidas pelos artistas negros da cidade - Jaime Domingues da Cruz (Macalé), 

Maria Helena Ramos, Natália Marques e Betto Souza - como forma de reflexão e questionamento 

acerca do racismo estrutural, fenômeno que carrega marcas do passado e se desdobra sob diversas 

formas no presente brasileiro. Buscou, além disso, com esta exposição, (re)afirmar a existência e a 

resistência da arte de negras e negros na cidade. Ao trazer no “Auto Retrato” as produções 

desenvolvidas a partir da década de 1970 por Macalé e de Maria Helena Ramos, os idealizadores do 

evento visaram evidenciar a historicidade marcada pelo racismo estrutural, como também, trabalharam 

com a ideia de que essas produções, hoje, são resultado de um prelúdio ao futuro, no tempo em que 

foram elaboradas. No “Alvo Retrato”, representado pelos jovens artistas Natália Marques e Betto 

Souza, trouxeram a crítica sobre a “mira” do racismo no país, evidenciando a situação social do negro 

como alvo de silenciamento e de violência, além de mostrar que a insurgência presente nessas obras é 

um espelhar-se nas contribuições das produções de outros tempos, tais quais as de Macalé e Maria 

Helena Ramos.  
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Fonte: Exposição Auto Retrato, Alvo Retrato (2019) 

 

Em entrevista à jornalista Daniela Penha (2019), Macalé afirmou que pintar é dizer um 

pouco sobre os seus sentimentos. Em suas palavras, ele pinta “as memórias, os preconceitos, 

as barreiras sociais”. Pode-se dizer assim, que há, em sua obra, um diálogo intrínseco entre 

arte e vida.  

Embora a análise das obras fuja ao escopo deste trabalho, não se pode deixar de fazer 

algumas considerações na medida em que se optou por trazer estes trabalhos, e não outros, 

para esta dissertação. A partir das contribuições de Bakhtin (1997), compreende-se que uma 

obra de criação artística, invariavelmente, passa pela esfera individual do autor. Desse modo, 

a seleção do tema, das cores, dos traços realizados para a “escrita” de seus personagens, 

permite a compreensão do lugar discursivo do autor para a composição de sua obra (seu 

herói), lugar este constituído na relação, por ele estabelecida, com e em um grupo 

sociocultural ao qual ele se olha e é olhado como pertencente.  

Entende-se, portanto, não ser por acaso que suas obras sejam compostas por figuras 

humanas negras. Estas, por sua vez, pouco se diferenciam no que diz respeito aos traços 

usados pelo autor na “escrita” do formato do rosto, dos olhos, da boca e do corpo. No quadro 

de 1984, observa-se humanos que se aproximam por suas características físicas; mas também 

humanos que se igualam por e em sua história: pelas e nas relações sociais estabelecidas entre 

eles e com outros que deles se diferenciam. Humanos que constituem um “nós”, uma unidade 

social, se postos em diálogo com o título do quadro. Na obra pintada em 1985, no entanto, 
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embora o autor tenha optado pela mesma “escrita” do humano, uma figura ganhou destaque 

pelo posicionamento no quadro (a frente dos demais) e pelo adereço usado na cabeça. 

Compreende-se, pelo nome dado ao quadro, ser Zumbi.  

Além deste necessário diálogo entre o não-verbal constitutivo das obras (as pinturas 

em si) e o verbal (os nomes dados pelo autor à suas obras), os quadros também dialogam entre 

si e ganham outros sentidos se postos em relação com o extra-verbal (a própria exposição) que 

os acolhe – Auto Retrato, Alvo Retrato. Nesta relação dialógica (que ainda inclui os outros 

artistas presentes na exposição), tornou-se possível uma leitura de quem somos “nós” negros: 

somos aqueles que pertencem à Família de Zumbi. 

Assim, Zumbi e, portanto, Palmares, ganham, na e pela arte, outras ressonâncias 

sociais, e se tornam aqueles que representam o protagonismo negro na história nacional. Arte 

que enuncia, logo que significa, possibilitando, por seu intermédio, “a geração de narrativas 

de desconstrução do racismo, de afirmação do fenótipo dos afro-brasileiros e de veiculação 

das formas culturais desenvolvidas pelos negros a partir de suas particularidades sócio-

históricas e [de] suas diferenças” (SOUZA, 2010, p. 280). Atividades estéticas que jungem o 

plano da arte e o da vida, passado e presente, possibilitando que Palmares como signo vivo 

ressurja. 

Desse modo, neste movimento discursivo ininterrupto, Zumbi e, com ele, o Quilombo 

dos Palmares 

 

popularizou-se no mercado cultural, inspirando ou informando panfletos, 

cartazes, camisetas, bottons, poesias, crônicas, músicas, livros, histórias em 

quadrinhos, montagens teatrais, produções audiovisuais, sambas-enredo, 

coreografias para dança, pinturas, esculturas e indumentárias 

(DOMINGUES; GOMES, 2013, p. 11). 

 

Assim, pela arte, sentidos produzidos a partir de um projeto discursivo que visava o 

esquecimento, ou o apagamento de Palmares, são atualizados, alterando a percepção de como 

a sociedade interpretava (e interpreta) tanto a história daqueles africanos quanto de seus 

descendentes brasileiros. Ao se fazer isso, revela-se, a partir do pensamento artístico, que 

aquilo que era/é africano é, ao mesmo tempo, milenar e contemporâneo; é o que liga o lado de 

lá do Atlântico a este ultramar, ressignificando as ideias e visões de mundo nascidas no 

passado (excludente) ao mesmo tempo em que as transforma no mundo de hoje: a eterna 

busca por outras projeções de futuro. Nestas projeções, entoações estão em jogo, tanto aquelas 

que buscam qualificar quanto desqualificar essa história.  
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Neste microtempo, um exemplo no roll dos sentidos (negativos) construídos com o 

signo Palmares e de sua “ubiquidade social” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 40), 

encontra-se no artigo de Nelson Ramos Barreto, escrito em 2009
116

 e publicado no ano de 

2013 pelo Instituto Plinio Correa de Oliveira (IPCO). Nele, o autor, ao se utilizar de um 

trecho da obra de Edison Carneiro (1966, p. 35)
117

 na tentativa de redefinir o olhar para 

Zumbi e, consequentemente, para Palmares, na eterna disputa de sentidos dados ao signo 

ideológico, utiliza-se de um discurso que ecoa aqueles produzidos por grupos hegemônicos ao 

atribuir à Zumbi (e Palmares) sentidos perniciosos à sociedade. No texto do autor, 

 

Faz parte da propaganda de certos movimentos negros exaltar a figura de 

Zumbi como libertador dos escravos. Ora, a ascensão dele se deu após o 

assassinato do tio: “Depois de feitas as pazes em 1678, os negros mataram o 

rei Ganga-Zumba, envenenando-o, e Zumbi assumiu o governo e o 

comando-em-chefe do Quilombo” (BARRETO, 2013. Itálico do autor). 

 

No decorrer do artigo, é nítido o movimento empreendido pelo autor, que continua 

selecionando trechos da mesma obra para dialogarem com seu projeto discursivo, finalizando-

o: “Zumbi rompeu as pazes e espalhou o terror. Tais eram as devastações que os quilombolas 

espalhavam em torno de si que a pedido da população circunvizinha foram organizadas as 

expedições armadas das quais resultou a destruição de Palmares” (BARRETO, 2013).  Ao 

término do artigo, Barreto (2013) arrola a missão do site: “Se você é pró-vida e pró-família, 

defensor do Sagrado direito de Propriedade e dos Valores Morais cadastre-se e entre neste 

grupo seleto e mobilizado de ativistas nesta luta ordeira e pacífica, mas enérgica, pelo nosso 

Brasil!”. 
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Nelson Ramos Barreto é colaborador do Instituto Plinio Corrêa de Oliveira além de jornalista e 

escritor de assuntos ligados a reforma agrária, agronegócio e propriedade privada no Brasil.  
117

 Para esta dissertação, foi visitada a primeira edição da obra de Edison Carneiro, datada do ano de 

1947. De qualquer forma, é importante destacar que não foi encontrado o trecho citado na reportagem 

nesta obra. Como as edições podem se alterar, optou-se por trazer um trecho semelhante da obra 

consultada para compará-lo ao escolhido por Barreto: “O capitão ordenou, então, uma marcha contra a 

aldeia de Una e cercou a aldeia do Cucaú, ‘prendendo todos os negros rebeldes que nela estavam 

situados, que eram perto de 200 peças, entre famílias e negros de armas’. O soldado Manoel Rocha 

Lima dizia que, entre os prisioneiros do Cucaú, se contavam ‘os principais motores da rebelião’ – os 

chefes João Mulato, Canhonga, Amaro e Gaspar. O rei Ganga-Zumba tinha sido envenenado pelos 

negros” (CARNEIRO, 1947, p.106). 

Referência utilizada por Nelson Barreto no artigo:  CARNEIRO, E. O Quilombo dos Palmares, Ed. 

Civilização Brasileira, 3a ed., Rio, 1966. 

Fonte utilizada pelo site: BARRETO, N.R. Revolução Quilombola, Guerra racial, Confisco agrário 

e urbano, Coletivismo.  Editora Artpress, SP, 2009, pp. 106-108. 
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Esses discursos citados materializam a compreensão defendida nesta pesquisa à luz da 

filosofia da linguagem de Bakhtin e de seu Círculo, de que o signo transita a serviço de 

grupos sociais específicos e engendra uma consciência que, como em Barreto (ou o anterior 

em Holiday), se alinha a noção de “discursos da ordem e da hierarquia [que pressionam ao] 

imutável” (FARACO, 2009, p. 80); de forma contrária, este mesmo signo ganha acentos, por 

meio dos quais são propagadas as vozes que, historicamente, vem sendo insubmissas no 

cenário brasileiro, como nos discursos enunciados por Douglas Belchior (citado no subitem 

4.2 Palmares na vida: a vivência do signo na educação). Entende-se, portanto, em consonância 

com Bakhtin/Volóchinov (2006), que os sentidos de um signo ideológicos estão (e estarão) 

sempre em disputa. 

Entretanto, ao se compreender que o signo, pela atividade estética, pode ser 

transgredido, este trabalho destaca a esfera artística como lócus que evidencia outras 

entonações sobre Palmares em sua eterna vivência. Como exemplo na literatura, elenca-se 

Rodrigo Ciríaco, professor, poeta e autor de vários livros de contos, que, como porta de 

entrada de seu blog, apresenta rimas sobre Palmares como forma de rememorá-lo em: “Eu 

vou pra Palmares, Eu vou pra Palmares”. 

 

Mesmo que eu tenha que cruzar terras e mares 

Eu vou pra Palmares, Eu vou pra Palmares 

Mesmo que no caminho me sangrem os calcanhares 

Eu vou pra Palmares, Eu vou pra Palmares 

Mesmo que os inimigos contra nós sejam milhares 

Eu vou pra Palmares, Eu vou pra Palmares 

Enfrento os Borba Gato e os Raposo Tavares 

Eu vou pra Palmares, Eu vou pra Palmares...  

(CIRÍACO, 2007). 

 

A temática Palmares também se fez presente no Carnaval de 2019, nos desfiles das 

escolas de samba do grupo especial de São Paulo e do Rio de Janeiro. No desfile paulista, 

o Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Vai-Vai homenageou-o com o samba-

enredo “O Quilombo do Futuro”
118

, cantando pelo sambódromo do Anhembi: "a força de 

Palmares pra vencer demanda [com ênfase na] liberdade é minha por direito, não vamos 

tolerar o preconceito" (O QUILOMBO DO FUTURO, 2019).  

No Rio de Janeiro, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de 

Mangueira, tornou-se campeão do desfile ao contar a “história que a história não conta” 
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 Anexo B, p. 145.  

Samba-enredo disponível em: http://www.vaivai.com.br/.  
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(HISTÓRIA PRA NINAR GENTE GRANDE, 2019), ao dar visibilidade a heróis que ficaram 

de fora dos livros escolares. Para três dos nove compositores do samba-enredo, o objetivo 

desta letra era “trazer muita emoção através de um samba de muita luta e resistência”. Para 

isso, por seu intermédio, buscou-se dar luz à “uma narrativa de páginas ausentes da história do 

Brasil, dando destaque a negros, índios e outros personagens da cultura do país” (G1, 2019). 

Assim, com o enredo “História pra Ninar Gente Grande”
119

, a Mangueira denunciou que 

desde “1500 tem mais invasão do que descobrimento, [que] tem sangue retinto pisado atrás do 

herói emoldurado”, e exclamou ao país que “o teu nome é Dandara e a tua cara é de cariri. 

Não veio do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão no mar de Aracati”.  

Assim, na busca de alertar o país que “chegou a vez, de ouvir as Marias, Mahins, 

Marielles, malês" (HISTÓRIA PRA NINAR GENTE GRANDE, 2019, negrito adicionado), a 

escola de samba buscou trazer outras tônicas discursivas do mundo da arte ao mundo da vida 

e, nessa entoação, ao dar destaque à heroína Dandara, a escola rememora, de certa maneira, o 

signo Palmares como um alimento presente na vida e também na “consciência carnavalesca” 

pela arte. 
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 Anexo C, p. 146.  

Samba-enredo disponível em: http://www.mangueira.com.br/.  
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CAPÍTULO 5 

____________________ 

 

 

 

 De epílogo aos preâmbulos: considerações finais   

 

O título que abre as considerações finais desta pesquisa pode despertar, inicialmente, 

uma dúvida ao leitor, afinal, ele reflete a ideia aparentemente contraditória de um encerrar que 

anuncia inícios. Entretanto, nesta dissertação, não há contradição quando se atribui ao fim o 

prenúncio para um novo, isso porque, como evidenciou Faraco (2009, p.10), estar pautada nas 

reflexões bakhtinianas é estar sempre em um “diálogo infindo”, que ultrapassa o ponto final: 

no caso, significa compreender que novos potenciais sentidos podem vir a ser construídos a 

partir do signo Palmares e de que na completude dada a esta dissertação por todos aqueles 

que se debruçarem em sua leitura, novos começos podem vir a ser propiciados.  

O próprio percurso de redação desta dissertação implicou em um movimento contínuo, 

pois o chegar até o momento presente só foi possível devido aos diálogos estabelecidos com o 

passado que envolveu a história de Palmares e com aquele que perpassou o pequeno tempo da 

história desta pesquisadora, que viveu cada presente, no decorrer destes dois últimos anos, 

com sua memória de futuro: projetando “um futuro para dele extrair os critérios de seleção do 

que é passado que possa funcionar como alavanca de construção desse futuro” (GERALDI, 

2013, p.19) – a finalização (provisória) deste trabalho. 

Nesse sentido, torna-se necessário evidenciar, mesmo que de maneira breve, o 

percurso, alguns percalços e possíveis rotas que emergiram no processo de construção desta 

pesquisa. 

Com o objetivo de analisar quais sentidos foram construídos nos discursos sobre 

Palmares no decorrer da história brasileira, buscou-se identificar os distintos “olhares” para 

Palmares e compreender as diferentes “vozes” presentes nestes discursos em seus respectivos 

contextos sócio-históricos. E, a partir de uma análise bibliográfica de cunho qualitativo, tal 

pesquisa teve como fundamentação teórico-metodológica a perspectiva da filosofia da 

linguagem de Mikhail Bakhtin e de seu Círculo. 

Como corpus deste trabalho foram selecionadas duas dissertações (REIS, 2004;  

DAMASCENO 2014), cinco livros (FREITAS, 1982; GOMES, 2011, 2015;  REIS;  GOMES, 
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2012
120

 e D’SALETE, 2017), quatro  artigos científicos (NASCIMENTO, 1985;  REIS, 1996; 

DOMINGUES; GOMES, 2013; VIOTTI, 2017), referências que foram postas em diálogo 

com outros estudos lidos ao longo do processo a fim de ser possível uma maior apreensão 

sobre as diversas temáticas relacionadas ao tema central desta investigação. O referencial 

teórico foi constituído pelas obras de Mikhail Bakhtin e de seu Círculo (BAKHTIN, 1997, 

2010, 2011, 2017a, 2017b, 2017c; BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2006; VOLOCHÍNOV, 

1976, 2017) e por suas ressonâncias no grande tempo (AMORIM, 2001,2002; BEZERRA, 

2017; BUBNOVA, 2015; FARACO, 2009, 2010, 2011; GERALDI, 2007, 2013; KRAMER, 

2013; LODI, 2004, 2005, 2017; SOUZA e ALBUQUERQUE, 2013; RIBES, 2013 e 

GOULART, 2013).  

A pesquisa bibliográfica (como qualquer outra) apresenta várias tensões, porém, 

conforme advertiu Gil (2009), mesmo tendo a vantagem de propiciar uma gama de dados de 

tempos e espaços dispersos (fato relevante para o objetivo desta pesquisa), algumas fontes 

podem apresentar “dados coletados ou processados de forma equivocada” (p. 66). De forma 

contrária, distanciando-se da visão defendida por Gil (2009), o tratamento dispensado aos 

dados apresentados nas obras lidas para esta dissertação, mesmo naqueles casos em que 

autores divergiam em relação a uma mesma época e/ou informação, foram compreendidos 

considerando os contextos nos quais as obras foram escritas e, coerente com a própria teoria 

que embasa este estudo, entendeu-se a possibilidade de haver diferentes leituras sobre um 

mesmo fato a depender daquele que o lê. Essa dissonância, desse modo, longe de prejudicar a 

presente pesquisa, acabou por instigar a busca por outros materiais que pudessem elucidar as 

leituras divergentes, favorecendo que a da própria pesquisadora-autora fosse apresentada. 

Como o objetivo de ilustrar o apontado antes, destacam-se as informações relativas às 

datas de fatos históricos, como a primeira comemoração do dia 20 de novembro pelo Grupo 

Palmares do Rio Grande do Sul, e as questões envolvendo um (suposto) silenciamento dos 

abolicionistas sobre o quilombo, fato que, após busca a outras fontes, observou-se que onde, 

aparentemente, havia uma taciturnidade abolicionista ouviu-se um burburinho palmarino. 

Outro fato que merece ser evidenciado diz respeito às informações sobre o continente 

africano. Para esta pesquisa, a “Coleção História Geral da África”, lançada no ano 2010, foi 

considerada fonte referência sobre a África e seus povos, na medida em que se observou que 

nela, além de haver uma gama de informações sobre o continente, se privilegiou, na maioria 

                                                           
120

 Coletânea de Reis e Gomes (2012) que possui textos dos autores Carlos Magno Guimarães (2012), 

Pedro Paulo de Abreu Funari (2012), Richard Price (2012), Ronaldo Vainfas (2012) e Silva Hunold 

Lara (2012).  
 



127 
 

 

dos capítulos que a compõe, discursos daquelas e daqueles pesquisadores africanos. Este 

mesmo tratamento, no entanto, não foi percebido em obras nacionais consultadas, mesmo 

naquelas publicadas após o lançamento da Coleção. Como decorrência, observou-se que 

muitos textos foram construídos a partir de “generalizações” e/ou com a apresentação de fatos 

sem a devida referência. Distingue-se, como exemplo, o texto de Souza (2014), que ao revelar 

a História da África (embora tenha tido o cuidado para ser didático), apresentou os povos do 

grupo linguístico iorubá de forma bastante reducionista se comparado aos dados presentes na 

Coleção, na qual se demonstra que as contribuições desses povos na formação sociocultural 

brasileira ultrapassam a religiosidade, podendo ser percebida também nas produções 

artísticas. 

Para finalizar a apresentação de alguns percalços vivenciados no decorrer desta 

pesquisa, destaca-se à dificuldade de se escrever uma história dos agrupamentos. No decorrer 

do processo de pesquisa, descobriu-se que, mesmo com um número significativo de obras e 

de trabalhos acadêmicos que exploravam Palmares, a maior parte das informações neles 

presentes eram repetitivas, fato que pode ser compreendido ao se considerar que a maior parte 

delas teve como base os mesmos documentos: “Diário da viagem do capitão João Blaer 

(1645)” e o manuscrito a “Relação das guerras feitas aos Palmares de Pernambuco no tempo 

do governador Dom Pedro de Almeida (1675 a 1678)”. Entretanto, ao mesmo tempo em que 

se convivia com o mesmo, muito embora lido e interpretado por diferentes olhares e escritos 

em tempos e lugares distintos, no decorrer do percurso trilhado foi possível também o 

encontro com fontes inéditas não encontradas nos demais trabalhos, tais como as 

correspondências trocadas entre o governo pernambucano e a metrópole, presentes no artigo 

de Viotti (2017), desdobramento de seu doutorado (não disponível para acesso na época do 

levantamento bibliográfico). 

Este fato era esperado e, em nenhum momento, teve-se a presunção que esta pesquisa 

mostraria e discutiria um Palmares inédito, afinal, em paráfrase às ideias de Bakhtin (2017a), 

compreender Palmares hoje só é possível a partir dos tantos outros trabalhos, que plantados 

em épocas passadas, espalharam suas raízes pelo tempo. A dificuldade residiu, portanto, no 

fato de estar frente a um número significativo de produções e interpretações e, a partir delas, 

construir e tecer sentidos sobre Palmares pelos olhos da filosofia da linguagem bakhtiniana.  

Desse modo, o mergulhar na busca por referências, a leitura de novas e a (re)leitura de 

algumas obras com os olhos de pesquisadora, somados à busca de um caminho a ser 

percorrido, a fim de responder aos objetivos da pesquisa, possibilitaram deslindar um olhar 

para a sociedade compreendendo sua relação com a linguagem, assim como a força latente 
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nos signos, ideológicos em essência para Bakhtin/Volochínov (2006). Dessa forma, foi 

possível compreender as dinâmicas que engendram as estruturas sociais e vislumbrar o quanto 

a língua/linguagem materializada no discurso tenciona e reflete as relações sociais em seus 

sentidos econômicos, políticos e culturais.   

Ao perseguir a palavra Palmares pelo grande tempo, foi possível perceber os diversos 

tons avaliativos que coloriram tal signo nos diferentes tempos e espaços e nos distintos 

contextos socioideológicos nos quais ele foi enunciado no decorrer da história - Brasil 

colônia, no período imperial e na república.  

Desse modo, torna-se possível observar diferentes discursos que circularam (e 

circulam) socialmente sobre o tema Palmares/Zumbi. Alguns, infelizmente, hegemônicos, 

visam descaracterizar, menosprezando, os movimentos empreendidos pelos grupos de negros 

no decorrer da história, negando a luta histórica de seus atores sociais; outros, ao se oporem a 

ele, tentam desestabilizar tais discursos e, ao considerar o movimento dialético do signo, 

buscam dar continuidade aos processos de mudança e evolução social e, por meio da 

linguagem, uma transformação da(s) consciência(s). Afinal, sem consciência, ou melhor, sem 

a linguagem que constitui nossa consciência, nos tornamos apenas “depósito” de informações 

e de sentidos, reprodutores de discursos únicos que refletem a manutenção e reprodução dos 

discursos de poder (informação verbal)
121

. 

Se para uns Palmares representava um matiz a ser apagado, para outros era um realce 

a ser vivenciado. Este realce se materializou, por exemplo, com a inauguração, no ano de 

2006, do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na serra da Barriga, espaço que permite 

traçar um rastro de “possíveis reconstruções” (DOMINGUES; GOMES, 2013, p.13) 

linguísticas (logo culturais), econômicas e ideológicas de sentidos atribuídos à Palmares, 

cujos reflexos puderam e podem ser percebidos em diferentes esferas, com especial destaque 

à educacional e à artística. 

No que se refere à educação, ressalta-se, nesse processo, as mudanças ocorridas após 

os negros rurais terem pautado o quilombo, e com ele Palmares, como temática de memória e 

de luta, signos que, ao serem aceitos também pelos grupos urbanos, tornaram-se “bandeira” 

nas mobilizações em prol do término do racismo e na luta pelos direitos dos negros à 

educação. Permitiu ainda que, pela vivência do signo, a educação defendida transcendesse a 

esfera escolar. 
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Ao que se refere a esfera artísticas, a ênfase é dada ao gancho carnavalesco visto no 

Desfile das Escola de Samba em 2019. Pode-se dizer que este, pode ser o cadinho para se 

pensar projeções ao futuro por meio da arte. Nas palavras de Faraco (2009), Bakhtin enquanto 

um “filósofo da carnavalização [enxergou] no senso carnavalesco do mundo [uma maneira 

de] dessacralizar os discursos oficiais” (p.80. Negrito do autor) e, consequentemente, a busca 

por uma relação de equidade no jogo infindo da palavra.  

Compreende-se assim, que a arte possibilitou (e vem possibilitando) essa atmosfera 

carnavalesca que propicia outras refrações de sentidos dos signos. Ou seja, se de um lado 

(superestrutura) o signo pode ser o isto, a arte transgride este sentido e o traz como aquilo (ou 

até como aqueloutro) pela infraestrutura.  Dessa forma, pela arte, enquanto provedora de um 

“estado de carnaval”, tem sido possível inserir todo o ser da linguagem em uma arena de 

equidade, onde a palavra enunciada encontra ressonâncias tanto na infra quanto na 

superestrutura, possibilitando, desse modo, a instabilidade dos discursos hegemônicos. Assim, 

neste “estado de carnaval”, as palavras silenciadas ganham outras chances de significação e 

de sentido, como visto na história do signo Palmares no decorrer desta dissertação.  

Neste sentido, compreende-se que pela arte é possível destituir esses sentidos 

hegemônicos, ao compreender que suas mudanças “pressupõe[m] que o velho e o novo 

conviv[a]m” (KRAMER, 2013, p. 38), mas também que a cada tempo é possível se abrir a 

possibilidade de novas reflexões e de um reviver sobre, com e para os humanos; no caso desse 

signo ideológico secular, para a luta da sobrevivência. 

No decorrer das discussões realizadas neste estudo, novos questionamentos acabaram 

sendo engendrados: como propiciar esse “estado de carnaval” na e para a educação? Existem 

manifestações artísticas capazes de propagar esta atmosfera carnavalesca de forma a 

possibilitar que o signo se insira nos mais recônditos ambientes sociais da vida, causando uma 

eterna refração e, consequentemente, uma transformação nos/dos discursos hegemônicos  

vigentes? Essas questões, no entanto, permanecerão aqui sem resposta. Espera-se que, no 

grande tempo, outros pesquisadores venham a se debruçar sobre elas, e que na eterna cadeia 

de comunicação verbal, elas possam ser respondidas.  
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ANEXO A – Poema: Saudação a Palmares 

Nos altos cerros erguido 

Ninho d'águias atrevido, 

Salve! — País do bandido! 

Salve! — Pátria do jaguar! 

Verde serra onde os palmares 

— Como indianos cocares — 

No azul dos colúmbios ares 

Desfraldam-se em mole arfar! ... 

Salve! Região dos valentes 

Onde os ecos estridentes 

Mandam aos plainos trementes 

Os gritos do caçador! 

E ao longe os latidos soam... 

E as trompas da caça atroam... 

E os corvos negros revoam 

Sobre o campo abrasador! ... 

Palmares! a ti meu grito! 

A ti, barca de granito, 

Que no soçobro infinito 

Abriste a vela ao trovão. 

E provocaste a rajada, 

Solta a flâmula agitada 

Aos uivos da marujada 

Nas ondas da escravidão! 

De bravos soberbo estádio, 

Das liberdades paládio, 

Pegaste o punho do gládio, 

E olhaste rindo pra o val: 

"Descei de cada horizonte... 

Senhores! Eis-me de fronte!" 

E riste... O riso de um monte! 

E a ironia... de um chacal!... 

Cantem Eunucos devassos 

Dos reis os marmóreos paços; 

E beijem os férreos laços, 
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Que não ousam sacudir ... 

Eu canto a beleza tua, 

Caçadora seminua!... 

Em cuja perna flutua 

Ruiva a pele de um tapir. 

Crioula! o teu seio escuro 

Nunca deste ao beijo impuro! 

Luzidio, firme, duro, 

Guardaste pra um nobre amor. 

Negra Diana selvagem, 

Que escutas sob a ramagem 

As vozes — que traz a aragem 

Do teu rijo caçador! ... 

Salve, Amazona guerreira! 

Que nas rochas da clareira, 

— Aos urros da cachoeira — 

Sabes bater e lutar... 

Salve! — nos cerros erguido — 

Ninho, onde em sono atrevido, 

Dorme o condor... e o bandido!... 

A liberdade... e o jaguar! 

 

(Castro Alves) 
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ANEXO B – O Quilombo do Futuro 

 

É que eu sou da pele preta 

quilombo do povo… Sou Vai-Vai 

um privilégio que não é pra qualquer um 

protegido e abençoado por Ogum 

Axé… Eu sou a negra alma do Bixiga 

herança que marcou a minha vida 

tem que respeitar minha raiz 

o Orum vai desvendar toda verdade 

pra resgatar a nossa identidade 

das linhas que a historia apagou 

África a negra mãe da humanidade 

nas marcas de um passado tão presente 

a luta que Mandela ensinou 

é a força de lutar por nossa gente 

clamando a justiça de xangô 

ô Inaê, rainha do mar 

Alodê, Iabá, Odoyá 

cuida de mim mamãe, leva meu pranto 

em seus braços o meu acalanto 

Ecoa o grito forte na senzala 

nos olhos brilha um novo amanhecer 

Aruanda ê, Aruanda 

trago a força de palmares 

pra vencer demanda 

a liberdade é minha por direito 

não vamos tolerar o preconceito 

somos todos irmãos 

e a luz da  razão vai nos guiar 

sorrir… “sim, nós podemos” sonhar 

pois temos um futuro pela frente 

punhos cerrados, a Saracura está presente. 

Fonte: Samba-enredo disponível em: http://www.vaivai.com.br/. 
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ANEXO C – História pra Ninar Gente Grande 

Mangueira, tira a poeira dos porões 

Ô, abre alas pros teus heróis de barracões 

Dos Brasis que se faz um país de Lecis, jamelões 

São verde e rosa, as multidões 

 

Mangueira, tira a poeira dos porões 

Ô, abre alas pros teus heróis de barracões 

Dos Brasis que se faz um país de Lecis, jamelões 

São verde e rosa, as multidões 

 

Brasil, meu nego 

Deixa eu te contar 

A história que a história não conta 

O avesso do mesmo lugar 

Na luta é que a gente se encontra 

 

Brasil, meu dengo 

A Mangueira chegou 

Com versos que o livro apagou 

Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento 

Tem sangue retinto pisado 

Atrás do herói emoldurado 

Mulheres, tamoios, mulatos 

Eu quero um país que não está no retrato 

 

Brasil, o teu nome é Dandara 

E a tua cara é de cariri 

Não veio do céu 

Nem das mãos de Isabel 

A liberdade é um dragão no mar de Aracati 
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Salve os caboclos de julho 

Quem foi de aço nos anos de chumbo 

Brasil, chegou a vez 

De ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês 

 

Mangueira, tira a poeira dos porões 

Ô, abre alas pros teus heróis de barracões 

Dos Brasis que se faz um país de Lecis, jamelões 

São verde e rosa, as multidões 

 

Mangueira, tira a poeira dos porões 

Ô, abre alas pros teus heróis de barracões 

Dos Brasis que se faz um país de Lecis, jamelões 

São verde e rosa, as multidões 

 

Brasil, meu nego 

Deixa eu te contar 

A história que a história não conta 

O avesso do mesmo lugar 

Na luta é que a gente se encontra 

 

Brasil, meu dengo 

A Mangueira chegou 

Com versos que o livro apagou 

Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento 

Tem sangue retinto pisado 

Atrás do herói emoldurado 

Mulheres, tamoios, mulatos 

Eu quero um país que não está no retrato 
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Brasil, o teu nome é Dandara 

E a tua cara é de cariri 

Não veio do céu 

Nem das mãos de Isabel 

A liberdade é um dragão no mar de Aracati 

 

Salve os caboclos de julho 

Quem foi de aço nos anos de chumbo 

Brasil, chegou a vez 

De ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês. 

Fonte : Samba-enredo disponível em: http://www.mangueira.com.br/. 

 

 

 

 


