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RESUMO

O objetivo deste trabalho é destacar as concepções sobre os quilombos na contemporaneidade e 
seus conceitos mais conhecidos. Essa abordagem é resultado de um dos tópicos da dissertação 
intitulada: “Pescadera”, “Vazantera”, “Quilombola”: O trabalho da mulher, na comunidade de 
Croatá – Januária/MG1. A discussão decorre da pesquisa bibliográfica assim como a pesquisa 
de campo, que, por sua vez, foi incorporada a escrita. Diante disso, serão expostos, ao longo do 
texto, alguns relatos dos entrevistados da comunidade quilombola de Croatá – Januária – MG. 
Tais depoimentos revelam também o entendimento dos quilombolas acerca de sua condição. 
Foi possível notar que os quilombos possuem novas abordagens. Estão mais relacionados 
as relações sociais estabelecidas em cada grupo e não aos aspectos de ancestralidade que os 
apontava  como refúgios para negros fugidos.
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Introdução

Os quilombos debatidos outrora como locais físicos que abrigavam negros fugidos, 
hoje são representados por elementos simbólicos e mais subjetivos. Em muitos casos, essas 
novas representações são formuladas pelos próprios sujeitos, que, por sua vez, transmitem seu 
saber a partir das vivências e práticas de seu cotidiano. Esses saberes, além de outros elementos, 
são considerados por muitos estudiosos, como os quilombos da contemporaneidade.

Nesse aspecto, a referida discussão ganha ênfase a partir da análise dos quilombos sob 
a ótica dos quilombolas já que é a partir dessa visão que os sujeitos adquirem seus direitos e 
conseguem visibilidade social. Além dos direitos legais, o reconhecimento de sua identidade 
confere destaque aos quilombolas à medida que trazem a luz sua cultura e os demais aspectos 
de sua vida. 

A partir disso, este trabalho introduz as versões do termo em debate, além de apresentar 
algumas práticas de uma comunidade quilombola estudada a partir da fala de alguns sujeitos. 
Isso garante que os diagnósticos confirmem ou refutem a realidade apresentada a partir de 
alguns relatos.

1  Defendida em 04 de abril de 2018.
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O resgate histórico dos quilombos    

A história do negro na sociedade, teoricamente, integra uma série de questões, tais 
como a trajetória marcada pelo preconceito e a exclusão social. Esses são alguns pontos que 
requerem atenção especial, principalmente por seu duplo entendimento, ou seja, por um lado, 
discute-se a opressão sofrida por esses sujeitos e, por outro, propaga-se a resistência negra. 
Apesar disso, o negro, visto como indivíduo oprimido, sempre esteve mais presente nas pautas 
de discussões em detrimento dos mecanismos de resistência. 

Um dos meios de obstinação mais conhecidos e que permanecem ativos, ainda hoje, 
são os quilombos que, em um primeiro momento, foram assim definidos: 

“Os quilombos são a materialização da resistência negra à escravização, foram uma 
das primeiras formas de defesa dos negros, contra não só a escravização, mas também 
à discriminação racial e ao preconceito.” (SILVA, 2012, p.6) 

  Nessa conjuntura, a primeira versão do termo remete a um local onde os negros 
teoricamente estariam abrigados da exclusão, da qual estavam submetidos. 

Na mesma direção, ainda é possível extrair outro conceito: “O Conselho Ultramarino 
Português de 1740 definiu quilombo como ‘toda habitação de negros fugidos que passem de 
cinco, em parte desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões 
neles’” (LEITE, 2000, p.336). Trata-se, nesse caso, de uma definição intrinsecamente ligada 
a um contexto socioeconômico e a uma cultura peculiar resultante da visão dos portugueses 
acerca das características que supostamente teria um quilombo. As informações contidas nesse 
conceito certamente sofreram influências das vivências do povo português, que expressaram 
suas percepções a partir de seu lugar social. 

Assim, os quilombos possuem definições diversificadas que variam segundo a 
conjuntura socioeconômica de cada sociedade, isto é, o conceito da expressão em estudo é 
fruto da realidade dos sujeitos ou da percepção que estudiosos têm sobre o que é visto a partir 
da observação cotidiana de determinada cultura. Dentre esses conceitos é possível identificar 
elementos de caráter histórico com aspectos que remetem a questões simbólicas, além de 
expressões históricas mais voltadas para a realidade da forma como é apresentada de fato. 
Em outras palavras, O’ Dwyer (2002) afiança que a palavra quilombo, até pouco tempo atrás, 
era utilizada, prioritariamente, por estudiosos que, a partir de consultas em acervos existentes, 
formavam o seu olhar acerca dos acontecimentos passados de nossa nação. Nesse primeiro 
momento a concepção de quilombo, enquanto uma categoria histórica revela uma profundidade 
deficiente do ponto de vista antropológico, considerando que seu conceito é formado com base 
apenas nos escritos históricos já existentes. 

Assim, o termo quilombo teria origem, segundo a grande maioria dos estudiosos, a 
partir do “Quilombo de Palmares”, entendido como o primeiro quilombo formado por negros 
fugidos. Assim, para Leite (2000), predominou a versão do quilombo enquanto um espaço 
composto por um povo guerreiro, além de prevalecer à ideia de isolamento e autossuficiência. 
Nestes termos, o quilombo reflete a marginalidade. Tratava-se de um local onde os negros 
se abrigavam, buscando a proteção não encontrada na “sociedade civilizada”. Mais uma vez 
desamparados, os negros não tinham alternativa de sobrevivência.

Segundo Silva (2012), os primeiros quilombos se constituíram com a fuga de negros 
para as matas, como maneira de resistência à escravidão. É necessário esclarecer, todavia, 
que essa noção prévia do termo, também discutida por Arruti (2006), pode não revelar a 
veracidade dos fatos, mas, antes, é entendido a partir de uma perspectiva fantasiosa ou alude 
a esse acontecimento como uma forma de incentivo à luta e à incorporação de uma força 
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para impulsionar o movimento negro. Uma comprovação dessa realidade é indicada por O’ 
Dwyer (2002), ao averiguar que, durante o trabalho de antropólogos, os sujeitos pertencentes 
aos quilombos possuem visões diferenciadas acerca dessa categoria, quando concebido como 
objeto simbólico. 

Uma visão similar é exprimida ainda por Silva (2012) ao lembrar que a Constituição 
Federal de 1988 assegura aos quilombolas o direito a terra, sendo o Estado responsável pela 
titularização das mesmas. Nessa situação, o direito a terra é determinante também para o acesso 
desses povos a outros direitos fundamentais. Esses direitos são conferidos principalmente a 
partir desse novo conceito conforme se segue:

 
A partir da Constituição brasileira de 1988, o quilombo adquire uma significação 
atualizada, ao ser inscrito no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT) para conferir direitos territoriais aos remanescentes de quilombos que 
estejam ocupando suas terras, sendo-lhes garantida a titulação definitiva pelo Estado 
brasileiro. (O’DWYER, 2002, p.13)

Diante dessas informações, além de garantir a terra, os quilombolas adquirem maior 
visibilidade social sendo hoje integrados em uma categoria denominada de comunidade 
tradicional. Diante disso, esses espaços não são mais considerados como locais de obstinação ou 
ainda como constitutivos de grupos de negros revoltados com a opressão que outrora sofriam.

As representações dos quilombos na contemporaneidade

A partir da abordagem precedente, estabeleceram-se as condições necessárias para 
o acesso dos quilombolas aos direitos enquanto povos tradicionais. Nessas condições, Arruti 
(2006) destaca o tombamento das terras quilombolas assim como a documentação sobre a 
história dos quilombos neste país. Esse avanço constitui-se, portanto, em uma das primeiras 
conquistas do povo negro no Brasil.

Todavia, a noção precedente apontada pelos autores, é alvo de questionamentos 
considerando que os quilombos não seriam vestígios deixados pela história como asseguram 
muitos estudiosos. Estaria antes ligada a noção de identidade do ponto de vista dos próprios 
sujeitos envolvidos conforme a citação subsequente:

Em diversas situações sociais apontadas pelo autor observa-se a ressemantização 
do conceito de quilombo: “quando se considera a autodefinição dos agentes sociais 
em jogo e se converte tal trajetória num fenômeno sociológico em que identidade 
e território seriam indissociáveis, tem-se uma outra ordem de fatos.” (O’DWYER, 
2002, p. 22)

A noção de quilombo associa-se assim, a ideia de pertencimento e identidade dos povos 
tradicionais que elegem a terra como um bem inerente a sua sobrevivência. Nessa situação, 
em especial, novas configurações foram associadas ao termo atendendo outros elementos de 
caráter mais objetivo e pontual. Segundo Leite (2000) essa ideia de quilombo enquanto um 
povo remanescente, ou seja, visto como algo em processo de extinção tornou-se restrita e 
ultrapassada. Houve assim a necessidade de ampliação conceitual do termo em destaque.

Cria-se dessa forma, uma nova concepção acerca dos quilombos compreendendo novas 
perspectivas associadas a elementos relacionados ao próprio lugar social dos indivíduos, o que 
conduz o sujeito a se auto identificar de acordo com o cotidiano e convivência com seu grupo. 
Uma demonstração notória disso é indicada pela autora: “Através da memória coletiva, esse 
grupo elaborou sua própria noção de quilombo, que deve ser reconhecida como “outro modo 
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de conhecimento”, fundado numa experiência histórica específica e usado segundo critérios de 
validade próprios ao grupo” (O’DWYER, 2002, p. 30). A partir disso, os sujeitos começam a criar 
suas próprias interpretações com base em seu cotidiano e experiências de vida. Nesse contexto, 
a fala seguinte é reveladora: “Que nós somos quilombola nós... Graças a Deus, nessas área 
nós sabemos sobreviver” (“Seu” Santo – Morador da Comunidade Quilombola de Croatá). O 
auto reconhecimento nesse caso é viabilizado a partir do conhecimento e entendimento coletivo 
sobre as técnicas tradicionais de sobrevivência.

Nessas condições, a noção de quilombo é recriada a partir de construções dos próprios 
membros que, reunidos se apropriam de novos meios de conhecimento com características 
específicas àquele grupo. Ainda nesse sentido, é possível mencionar para os fins a que se propõe 
essa investigação:

Partindo de uma definição negativa – eles não se referem a resíduos, não são isolados, 
não têm sempre origem em movimentos de rebeldia, não se definem pelo número de 
membros, não fazem uma apropriação individual da terra – o documento propõe que 
os quilombos sejam tomados como “grupos que desenvolveram práticas de resistência 
na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos num determinado 
lugar”, cuja identidade se define por “uma referência histórica comum, construída a 
partir de vivências e valores partilhados”. (ARRUTI, 2006, p. 02)

Esse ponto de vista mais recente, acerca dos quilombos, surge somente para reafirmar 
a tese da realocação de seu conceito, que passa de uma concepção mais metafórica para um 
enfoque mais realista, em que os sujeitos são colocados como os verdadeiros protagonistas da 
história e sua cultura é situada em destaque como meio de propagar suas especificidades.

Considerando essa diversidade e particularidade dos quilombos, O’ Dwyer (2002) 
sugere que os traços da cultura africana não são categóricos na afirmação de uma comunidade 
tradicional enquanto remanescente de quilombo, tendo em vista que outros fatores contribuem 
para essa determinação. Nesse cenário, a categoria em discussão foi reapropriada a partir 
de outras particularidades, como demonstra o fragmento: “Hoje, os quilombos constituem 
um legado material e imaterial de resistência com os quais os quilombolas desenvolvem e 
reproduzem modos de vida característicos num determinado lugar” (SILVA, 2012, p.12). Os 
quilombos são assim considerados como patrimônio histórico da humanidade à medida que são 
parte fundamental da história do povo brasileiro.

Nessas circunstâncias, houve o aperfeiçoamento da lei que estabelece a regulamentação 
dos quilombos, de forma que sejam vistos pelo lado positivo, trazendo a luz às características 
de ordem, tanto material como imateriais, peculiares à cultura negra. O trecho seguinte ilustra 
bem esse cenário:

Por fim, é importante observar ainda que a proposta inicial foi desmembrada, fazendo 
com que a parte relativa ao tombamento dos documentos relativo à história dos 
quilombos coubesse no corpo permanente da Constituição, no capítulo da Cultura (CF, 
art. 215 e 216), enquanto a parte relativa à questão fundiária fosse exilada no corpo 
dito “transitório”, evidenciando o campo da cultura como o limite do reconhecimento 
público e político da “questão negra”. (ARRUTI, 2006, p. 09)

Assim, houve uma difusão mais efetiva do termo, visto como um patrimônio para 
a humanidade, sendo analisado, também, como uma fonte de aprendizado para estudiosos e 
pesquisadores com interesse nesse campo de discussão. Além disso, a luta dos quilombolas 
propicia sua visibilidade, acarretando assim direitos tanto almejados por esses povos. Esse 
cenário revela uma alteração na proposta conceitual do termo, discutida anteriormente, já que, 
de acordo com Leite (2000), tratar de quilombos e quilombolas no atual cenário político é 
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como falar de luta e reflexão científica como métodos em construção. Mesmo assim, a luta pela 
sobrevivência continua, embora seja manifestada a partir de novas configurações. Diante dessa 
realidade, os quilombos ainda adquirem outra significação:

Os militantes procuram ver o conceito de quilombo como um elemento aglutinador, 
capaz de expressar, de nortear aquelas pautas consideradas cruciais à mudança, de 
dar sustentação à afirmação da identidade negra ainda fragmentada pelo modelo de 
desenvolvimento do Brasil após a abolição da escravatura. (LEITE, 2000, p.340)

Novamente a noção de quilombo é manifestada como um fator que remete à identidade 
de um povo, além de basear-se, de acordo com a autora, em um meio de remissão dos brasileiros 
pelos problemas causados aos negros no período da escravidão. A nova ideia do termo seria, 
portanto, uma forma de reparar de algum modo os ataques outrora sofridos pelos negros (LEITE, 
2000). Embora existam ainda controvérsias em relação à definição de quilombo, a autora 
assegura que prevalece a ideia do quilombo como um espaço de experiências de solidariedade 
entre os sujeitos tanto intra quanto intergrupos.

Esse novo debate, conforme Leite (2000) auxilia na própria desconstrução dos 
preconceitos gerados na sociedade, além de instigar a reflexão dos cidadãos a respeito das 
questões raciais. Nesse sentido para a autora, “quilombo” torna-se a principal expressão para 
refletir acerca da negligência sofrida pelos negros, inclusive a sua exclusão enquanto cidadãos. 
Um exemplo disso é apontado pelo trecho em destaque:

O resgate do termo “quilombo” como um conceito socioantropológico, não 
exclusivamente histórico, proporciona o aparecimento de novos atores sociais 
ampliando e renovando os modos de ver e viver a identidade negra; ao mesmo tempo, 
permite o diálogo com outras etnicidades e lutas sociais, como a dos diversos povos 
indígenas no Brasil (LEITE, 2000, p.348).

Ainda que esses grupos que incorporam as chamadas “minorias” tenham avançado 
de alguma forma através de seu lamento e movimentos das mais diversas ordens, Leite (2000) 
assume que o reconhecimento dos quilombos como integrantes da “formação social brasileira” 
é atribuição das instituições “jurídico-políticas”.

Não obstante Leite (2000) reconheça os avanços nessa discussão acerca dos quilombos, 
a autora assevera que ainda não se atingiu uma definição ao nível de merecimento dos 
quilombolas. Os conceitos, muitas vezes, contemplam as comunidades tradicionais ou minorias 
de forma genérica, desconsiderando que cada comunidade possui suas particularidades:

Esperam por um único conceito de quilombo universalmente aplicável a todos os 
casos, ou que os antropólogos invistam mais nos laudos periciais e em torno de 
argumentos teóricos consensuais, capazes de definir, “de modo preciso”, se uma 
comunidade é ou não remanescente de quilombo. (LEITE, 2000, p.351)

O esclarecimento preliminar revela os percalços impostos pelas instituições em direção 
a uma leitura adequada à cada comunidade quilombola, de acordo com sua especificidade. 
Lamentavelmente essa tarefa requer cada vez mais o esforço dos antropólogos, que, mesmo em 
número limitado, precisam assumir esse grande desafio. 

As noções de quilombo, tratadas nesse tópico, estão entrelaçadas com os conceitos 
de identidade étnica e territorialidade atualmente em debate. Esses conceitos, especialmente 
em relação à identidade étnica, estão sendo recriados pelas práticas e concepções dos próprios 
sujeitos, conforme será mais bem expresso a seguir.   
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Viabilização dos direitos quilombolas: a importância da identidade e territorialidade 
nesse processo 

De acordo com análises anteriores, o termo quilombo também é definido a partir de 
outros elementos, inclusive pelos próprios sujeitos quando a discussão está em torno da questão 
da identidade, por exemplo, quando aos indivíduos é dado o direito de se auto identificar 
enquanto pertencentes a determinado grupo. Nessas condições, a identidade étnica proposta 
por O’ Dwyer (2002) pode ser entendida como um resgate histórico acerca das vivências dos 
quilombolas:

A identidade étnica tem sido diferenciada de “outras formas de identidade coletiva 
pelo fato de ela ser orientada para o passado”. (...) Vale assinalar, contudo, que o 
passado a que se refere os membros desses grupos “não é o da ciência histórica, mas 
aquele em que se representa a memória coletiva” – portanto, uma história que pode 
ser igualmente lendária e mítica. (O’ DWYER, 2002, p.17)

Contrariamente a noção de quilombo, enquanto uma categoria histórica, a ideia de 
identidade étnica, segundo a referida autora, implica todo o conjunto de práticas tais como a 
cultura, a luta pelos direitos, os costumes e tudo que diz respeito à tradição quilombola de forma 
geral. 

Essas mudanças forneceram o suporte para o entendimento dos povos quilombolas 
como grupos constituídos por indivíduos dotados de um saber individual, com suas identidades 
diversificadas e que, por isso mesmo, merecem ser reconhecidos. Esse valor começa a ser dado 
aos quilombolas a partir da elaboração da nova constituição:

Mais que reconhecer a diversidade sociocultural, a nova constituição permite a 
existência de identidades diferenciadas, conceito caro a qualquer comunidade 
tradicional, principalmente aos quilombolas quando o peso desse aspecto recai no 
significado de pertencimento. (SANTANA, 2015, p.122)

Semelhante à luta histórica das mulheres, especialmente das mulheres negras, os negros 
que outrora lutavam pura e simplesmente pela sobrevivência, concretizada a partir da formação 
de quilombos, hoje lutam os quilombolas em prol de direitos mais ligados à identidade que, 
por sua vez, está intrinsecamente relacionada à conservação desses indivíduos. Essa luta pela 
identidade, conforme discute Leite (2000), se transforma em uma luta política considerando 
que envolve atores ligados ao movimento negro, assim como instituições governamentais, 
buscando, entre outras reivindicações, o direito a terra. 

No ato da reformulação do conceito de quilombo, a noção de identidade é fundamental 
já que é a partir da auto identificação dos sujeitos como quilombolas que lhes é garantido 
o direito a terra. No entanto, Santana (2015) chama a atenção para o fato da alienação que 
algumas comunidades quilombolas foram sujeitas, isto é, o fato desses povos estarem alheios a 
questão da identidade, por muito tempo fez com que as forças de poder dominantes exercessem 
a sua autoridade sobre esses povos de forma que não pudessem reivindicar seus direitos: “A 
identidade sempre existiu, o que acontecia era a sua ignorância mantida pelo poder dessa 
ideologia dominante” (SANTANA, 2015, p.123). Essa ideologia dominante discutida pela 
autora obstruiu o esclarecimento desses povos rumo a sua auto identificação. Isso seguramente 
provocou - e ainda provoca - inúmeros obstáculos para a viabilização dos direitos dos quais os 
quilombolas têm direito de acesso.

Diante desse cenário a autora sustenta que, mais do que o conhecimento acerca 



143

da identidade quilombola e o reconhecimento por parte dos sujeitos, é preciso haver o 
“reconhecimento social como um todo” para que assim seja efetivada a garantia de direitos 
regulamentada pelas leis (SANTANA, 2015). Entretanto, alguns dos próprios sujeitos, segundo 
relatos da investigação da autora, não se auto reconhecem quilombolas, o que pode trazer 
problemas para o acesso desses grupos aos direitos reivindicados.

Assim, a identidade é um elemento excepcional na auto identificação de uma 
comunidade tradicional do mesmo modo que aponta Santana (2015, p.126): “A identidade que 
define esse sujeito como quilombola, está inseparavelmente ligada a um determinado território”. 
É, portanto, as vivências desses povos, associadas à terra, que definem a concepção sobre a 
sua identidade. A fala subsequente comprova essa afirmação: “Que nós somo “vazantera”, 
“pescadera”, é... “quilombola”... Então nós tem quatro é... Tradição né? (Anelita – Moradora 
da Comunidade Quilombola de Croatá)”. A mulher reconhece a sua identidade, justamente a 
partir do lugar onde vive, ao assegurar que é “vazantera”, do trabalho que executa ao afirmar 
que é “pescadera”, além de anunciar também a sua origem enquanto quilombola o que remete a 
questão da territorialidade por sua ligação a terra, além de outros aspectos simbólicos.

Diante do relato prévio, fica explícito que o trabalho desenvolvido na comunidade 
é determinante para a auto identificação dos sujeitos. Em outras palavras, as funções que os 
quilombolas executam na comunidade determinam a sua identidade. O trabalho que realizam 
propicia a sua auto identificação.

Embora a luta quilombola ocorra em grande medida pelo direito a terra, é fundamental 
esclarecer o sentido dessas reivindicações. Para Leite (2000) o quilombo não é só dependente 
da terra, mas a terra é a própria representação dos sujeitos. A terra se constitui, portanto, no 
elemento central nas relações sociais, responsável pela organização de todo o grupo.

Desse modo, é possível inferir que os quilombolas devem ser pensados através da 
terra enquanto um elemento simbólico já que não são interesses materiais que prevalecem 
acima de tudo.  Na mesma direção, Santana (2015, p.115), assevera a importância da terra na 
questão quilombola como um mecanismo de identidade dos sujeitos: “O aspecto que mais se 
destaca na caracterização de um grupo quilombola é sua ligação com a terra, embora não seja o 
único, mas é o que mais se aproxima da identificação quilombola”. Essa revelação é confirmada 
pelos próprios quilombolas uma vez que a terra é quase sempre lembrada em seus relatos, 
independente do que esteja em pauta. 

Nessas condições, semelhante aos camponeses, a existência de um povo quilombola 
só faria sentido a partir de seu trabalho na terra. Uma vez que não há essa associação, 
consequentemente, os demais valores relativos à cultura quilombola, da mesma forma, perdem 
a razão de ser. A terra torna-se, assim, o item basilar nesse contexto, haja vista o seu valor 
emblemático.

É possível avaliar, desse modo, que o significado da terra para os camponeses, assim 
como para os quilombolas, transcende o plano material. Em outros termos a família não existe 
sem a terra ou vice-versa, já que todas as relações sociais das comunidades tradicionais somente 
são possíveis pela existência da terra. O argumento de Woortmann retrata bem essa realidade: 
“Nas culturas camponesas, não se pensa a terra sem pensar a família e o trabalho, assim como 
não se pensa o trabalho sem pensar a terra e a família.” (WOORTMANN, 1990, p.23). Há, 
nesses termos, uma relação de interconexão onde a terra, o trabalho e a família não existem 
isolados. 

Nessa perspectiva, ainda que o autor faça referência aos camponeses, no que diz 
respeito a terra, a lógica dos grupos tradicionais é semelhante. Woortmann & Woortmann 
(1997) sustentam que mesmo com suas peculiaridades, as chamadas “terras de santo” ou “terras 
de negro” se assemelham à referida cultura por serem constituídas de ‘territórios’ camponeses. 
Assim, considerando que o território quilombola consiste em uma terra de origem camponesa, 
o fundamento empregado a terra, tanto por camponeses, quanto por quilombolas em tese é o 
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mesmo.
A terra e a família seriam como um todo, integrado onde um não existe sem o outro. 

Seria uma relação de interdependência em que a eliminação de uma categoria implicaria 
consequentemente na exclusão da outra dimensão. Entende-se, portanto, que todas as relações 
sociais, estabelecidas pelos sujeitos em torno da terra, devem ser compreendidas como a 
territorialidade.

Esse cenário é refletido também na seguinte fala: “Família tradicional ele num pode 
desistir dos seus sonhos não. Nem dos sonhos... Tem que tá trabalhano em cima do... Da 
realidade, que é a terra né?” (Dora – Moradora da Comunidade Quilombola de Croatá). 
Nessas condições, a terra adquire uma significação que transcende o aspecto físico do trabalho, 
sendo entendida como um elemento alegórico, onde as relações sociais, assim como as 
territorialidades associadas à comunidade, acontecem em função desse bem comum: “Vê-se, 
então, que o significado da terra é o significado do trabalho e o trabalho é o significado da 
família, como o é, igualmente, a terra enquanto patrimônio. Mais que objeto de trabalho, a 
terra é o espaço da família” (WOORTMANN, 1990, p.43). Em meio a essas concepções, a 
intenção desses povos ao pleitear esse direito é, sobretudo, demonstrar a sua capacidade de luta 
e resistência em prol de um bem que lhes é assegurado e amparado por lei. 

Em outros termos, a terra ainda é manifestada por Woortmann & Woortmann (1997) 
como um elemento entrelaçado de significação moral. Tudo que compreende as práticas sociais 
estabelecidas em torno da terra será considerado em detrimento dos aspectos de ordem material. 

A separação entre a terra e os sujeitos representaria a perda das históricas conquistas 
já alcançadas pelos quilombolas, tendo em vista que sua luta se dá sobretudo pela manutenção 
na terra. Logo, se esse bem não faz parte do cotidiano quilombola, os outros elementos que 
envolvem seu universo já não fazem sentido. Assim sendo, foi identificado que a identidade e 
o território são dois termos intrinsecamente ligados e correspondem, juntos, a legitimação dos 
direitos atribuídos aos povos tradicionais:

Não há comunidade quilombola que resista a distância de um determinado espaço. 
Como chamamos acima, de um território. A identificação quilombola passa pelo 
território. É necessário agilizar os processos de reconhecimento dos direitos desses 
grupos sobre a terra. (SANTANA, 2015, p.126)

Mesmo com a regulamentação dos direitos quilombolas, é patente a existência de 
conflitos entre sujeitos e o poder dominante. Por isso é fundamental, segundo a autora, a 
celeridade e transparência nos trâmites que conduzem ao reconhecimento dessas comunidades 
tradicionais. 

Santana (2015) esclarece ainda a relação de convivência no grupo com a questão 
da territorialidade. Para ela, a segurança e o zelo pelo território, assim como as práticas, as 
vivências e manifestações culturais desses povos, podem ser entendidos como a territorialidade.  
Isso reforça a tese de que esses grupos se exprimem cada vez mais por valores e princípios 
provenientes de uma cultura peculiar. A força, a capacidade e o poder de decisão, por sua vez, 
prevalecem em prejuízo de elementos de caráter material, isto é, mais do que uma luta por 
um bem concreto, os quilombolas buscam reafirmar seu poder enquanto um povo guerreiro, 
batalhador, persistente onde os valores oriundos da territorialidade estão acima do valor material 
da terra:

É neste quadro político que o quilombo passa, então, a significar, um tipo particular 
de referência, cujo alvo recai sobre a valorização das inúmeras formas de recuperação 
da identidade positiva, a busca por tornar-se um cidadão de direitos, não apenas de 
deveres. Enquanto uma forma de organização, o quilombo viabiliza novas políticas e 
estratégias de reconhecimento. (LEITE, 2000, p.345)
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É reconhecível, portanto, que os quilombolas, com seu modo peculiar de ser, 
conseguem conquistas singulares em direção a um mundo mais igualitário, conquistando 
também legitimidade por parte da sociedade e dos órgãos governamentais, além de instigar 
outras minorias a seguir na mesma direção em busca de seus direitos.

Conforme observado anteriormente, a territorialidade reflete o jeito de ser dos 
quilombolas, as suas práticas sociais, o que pensam sobre o mundo em que vivem ou, em outras 
palavras, é a maneira como esses povos se auto identificam. (SANTANA, 2015). A terra incide, 
assim, em um ambiente de socialização, em que praticamente todos os aspectos da vida social 
acontecem em torno desse bem. 

Considerações finais

Conforme averiguado nessa investigação, os quilombos comportam uma série de 
conceitos desde que foram descobertos como locais físicos onde negros se utilizavam para 
fugir da opressão da qual estavam submetidos no período da escravidão. Embora essa ideia 
tenha predominado por muito tempo, hoje é considerada obsoleta, pois o foco é utilizar-se 
dos discursos dos sujeitos, além de suas práticas culturais e modos de vida para a formulação 
conceitual do termo.

Vale lembrar que essa nova configuração surte os efeitos esperados já que a partir 
do auto reconhecimento dos negros como quilombolas, o acesso aos direitos torna-se mais 
facilitado. Portanto, os quilombolas, ao aceitarem a sua identidade, além de terem seus direitos 
viabilizados, conseguem conquistar mais visibilidade social.

Ainda que tais conquistas sejam motivos de comemoração, a luta desses povos continua 
em prol de direitos que ainda não foram considerados. Além disso, o respeito as peculiaridades 
de cada comunidade é um elemento que merece destaque tendo em vista as suas demandas e 
prioridades muitas vezes, específicas de cada local. Não é apenas viabilizar os direitos, mas é 
preciso considerar a situação particular de cada quilombo.
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