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Resumo 
 

 

Na perspectiva do método histórico-estrutural, o trabalho problematiza relações entre 

desenvolvimento e expressões culturais na cidade de Laranjeiras, com destaque para a 

comunidade da Mussuca, notabilizada pela singularidade de seus ritos e celebrações, cujas 

referências e matrizes africanas se destacam na diversidade cultural de Sergipe. Com base no 

processo histórico que modelou o desenvolvimento local, marcado pela economia açucareira e 

a exploração do trabalho escravo, identificamos como rebeliões e estratégias de resistência 

cultural moldadas por anseios de liberdade e laços de solidariedade estabeleceram espaços de 

atuação na sociedade escravocrata, consolidando práticas simbólicas que acabam por se 

destacar frente às matrizes brancas e europeias. A historicidade da ocupação territorial na 

confluência dos rios Sergipe e Cotinguiba pela população descendente de mulheres e homens 

escravizados evidencia a formação de uma comunidade remanescente de quilombos, mas é 

através de celebrações tradicionais que a Mussuca consolida uma identidade cultural própria. 

A inserção de suas manifestações culturais comunitárias em eventos e celebrações oficiais 

provoca o rompimento do isolamento dos negros da periferia da cidade e propicia sua 

participação em círculos artísticos, sociais e políticos. Com base no pensamento de Celso 

Furtado e nas proposições de organizações intergovernamentais e à luz de dados apontados 

em pesquisas históricas e reflexões de viés antropológico, apresentamos linhas de 

argumentação sobre tais processos e sobre agentes locais de transformação, destacando suas 

capacidades criativas como indutoras de visibilidade e integração social.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento; Cultura; Criatividade; Mussuca; Laranjeiras. 
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Abstract 
 

 

Based on the historical structural method, this study problematizes relations between 

development and cultural expressions in the city of Laranjeiras, with emphasis on a 

community named Mussuca, known for the uniqueness of its rites and celebrations, in which 

African references and matrices stand out in the cultural diversity of Sergipe. Based on the 

historical process that shaped local development, marked by the sugar economy and the 

exploitation of slave labor, we identified how rebellions and strategies of cultural resistance 

shaped by yearnings for freedom and ties of solidarity established spaces for action in the 

slave society, consolidating symbolic practices that stand out against white and European 

standards. The historicity of territorial occupation at the confluence of Sergipe and Cotinguiba 

rivers by the descendant population of enslaved women and men shows the formation of a 

remnant quilombos community, but it is through traditional celebrations that Mussuca 

consolidates its own cultural identity. The insertion of their communal cultural manifestations 

in official events and celebrations breaks the isolation of blacks from the outskirts of the city 

and promotes their participation in artistic, social and political circles. Based on the thoughts 

of Celso Furtado and the propositions of intergovernmental organizations, as well as on 

historical research and anthropological reflections, we present argumentations over those 

processes and local agents of transformation, emphasizing their creative capacities as inducers 

of visibility and social integration. 

 
Keywords: Development; Culture; Creativity; Mussuca; Laranjeiras. 
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A Mussuca é um quilombo 

  A Mussuca é um quilombo  
  Eu nasci e me criei aqui 

Ô cadê o samba? 
   Oí ele aqui 

 

Na Mussuca tem um grupo 
Ele não se acaba assim 

É o samba de pareia 
As muié sambando assim 

Ó muié, pisa no pirimpiripimpim 
Ó muié, pisa no pirimpiripimpim 

 
O samba na Mussuca não pode parar 

É pra sambar, é pra sambar 
  

(trechos de cantos do Samba de Pareia da Mussuca) 

 
Vosso rei pediu uma dança 

É de ponta de pé, é de calcanhar 
Onde mora vosso rei de Congo 

É de ponta de pé, é de calcanhar 
 

Adeus parente qu’eu vou m’imbora 
Pra terra de Congo vou vê Angola 

Ai eu vou m’imbora, eu vou m’imbora 
Pra terra de Congo vou vê Angola 

 

Em de rê rê mamãe Zambi 
Nossa mãe Zambi, oi ela ali 

Em de rê rê mamãe Zambi 
Oia ia iá mãe Zambi, que faz aqui 

 

(trechos de cantos das Jornadas da Dança de São Gonçalo da Mussuca) 
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Introdução 

 
Na Mussuca, comunidade quilombola localizada na cidade de Laranjeiras, no estado 

de Sergipe, expressões artístico-culturais são a base de laços comunitários e simultaneamente 

apontadas como representativas do território sergipano. A partir da compreensão das relações 

entre cultura e desenvolvimento, indagamos: Qual terá sido o papel de ritos e celebrações no 

desenvolvimento local? De que forma os processos históricos de ocupação, crescimento 

econômico e estratificação social influenciaram o surgimento de valores e manifestações 

culturais? A partir destas questões norteadoras, buscamos compor um quadro analítico sobre o 

papel das expressões culturais no estabelecimento de estratégias de inserção e participação 

social dos moradores desta comunidade.  

A defesa da dimensão cultural da experiência humana está presente em parâmetros e 

recomendações de organizações transnacionais desde o período subsequente à II Guerra 

Mundial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, estabelece 

fundamentos para garantias básicas de direitos e liberdades comuns aos povos do mundo de 

modo a promover a liberdade e a justiça. Constituída como documento norteador de sistemas 

legais e políticas públicas dos países membros da Organização das Nações Unidas (ONU), a 

DUDH apresenta a noção de participação na vida cultural em seu artigo 27, que preconiza (1) 

“o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 

participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam”, bem como o (2) 

“direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, 

literária ou artística da sua autoria”.  

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) tem 

sido responsável pela disseminação de conceitos e terminologias que balizam a estruturação 

de políticas públicas e estudos acadêmicos em varias áreas das Ciências Sociais, notadamente 

aqueles relacionados à educação, à ciência, à comunicação e à cultura. Os especialistas 

associados à instituição integrante do sistema das Nações Unidas (ONU) têm orientado e 

sustentado concepções e práticas voltadas a solucionar e esclarecer questões de ordem 

política, étnica e social, redimensionando o entendimento do papel da cultura no âmbito da 

economia, do desenvolvimento e no enfrentamento de desigualdades sociais e na defesa dos 

direitos culturais. A articulação com organizações governamentais e não governamentais, 

grandes empresas e meios de comunicação, faz com que a instituição exerça influência sobre 

a compreensão de variados problemas do mundo (SILVA, 2012). 
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Declarações, informes e convenções da ONU e da Unesco vêm relacionando aspectos 

culturais na perspectiva do desenvolvimento. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, de 1966, conclama os Estados-membros ao desenvolvimento pelo viés 

não apenas econômico, mas também social e cultural. Em seu artigo 15, reafirma os direitos 

culturais, a difusão da cultura, as atividades criadoras e a cooperação internacional no campo 

da cultura. Nesse mesmo ano, a Declaração de Princípios da Cooperação Cultural 

Internacional da Unesco, considera os progressos técnicos como facilitadores do 

“desenvolvimento e a difusão de conhecimentos e ideias” e postula que a difusão do 

conhecimento, o estímulo ao talento e ao enriquecimento da cultura tem o objetivo de 

“melhorar as condições de vida da pessoa humana” de modo a estimular relações pacíficas e a 

compreensão do modo de vida de cada um dos povos ao redor do mundo. As teorizações e 

ações políticas oriundas das conexões entre desenvolvimento, ordem social e cultura que 

marcaram as bases fundadoras da ONU fundamentaram a conjugação de ideais de paz e 

desenvolvimento econômico. Estes converteram-se, na década de 1960, na criação de outros 

programas e instâncias voltadas para uma harmonização conceitual. O estabelecimento da 

Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), em 1964, e 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 1965, marcam este 

período, também denominado de “década do desenvolvimento”. Na década de 1970, as 

noções de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e desenvolvimento cultural já 

eram consideradas interdependentes (LOPES, 2019).  

Lopes (2013) salienta que, ao longo dos anos, o PNUD vai incorporando ao conceito 

de desenvolvimento aportes de outras conferências multilaterais, relacionadas ao meio-

ambiente, alimentação, população e emprego. A dimensão humana do desenvolvimento passa 

a envolver explicitamente aspectos sociais, culturais e políticos à perspectiva econômica para 

a plena realização de direitos humanos e liberdades fundamentais na Declaração sobre o 

Direito ao Desenvolvimento (DDD), de 1986. Mas a evolução conceitual do entendimento 

das relações entre cultura e desenvolvimento ocorre com mais amplitude na Unesco, que 

entende a educação e a cultura como elementos geradores de paz no mundo e coesão social. 

Inicialmente, as questões culturais se concentram em salvaguarda e preservação do 

patrimônio artístico e cultural, diretos de autor e difusão cultural.  

Uma revisão bibliográfica em trabalhos divulgados entre os anos de 2013 e 2017 no 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado anualmente pela Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), demonstra que as 

relações entre cultura e desenvolvimento situam-se entre as temáticas vinculadas ao campo da 
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comunicação. Na busca por estudos que apresentassem temas relacionados a processos de 

desenvolvimento associados a dimensões simbólicas e práticas artístico-culturais, 

encontramos um total de 20 artigos nos Anais do Congresso Intercom, distribuídos entre os 

Encontros de Grupos de Pesquisa (GPs) e Intercom Junior (IJ) agrupados em diferentes 

Divisões Temáticas (DTs), entre relatos de experiências de trabalho, estudos de caso, análises 

e resultados de pesquisas de âmbito acadêmico. Sob diferentes pontos de vista e enfocando 

variados objetos de estudo, encontramos análises sobre conflitos, tensões, contradições e 

desdobramentos das relações entre processos de desenvolvimento e expressões artísticas, 

patrimônio cultural e manifestações da diversidade cultural brasileira.  

Os agentes e processos de desenvolvimento local, bem como as transformações 

sociais, econômicas e políticas, são associados a conceitos como criatividade, bens e serviços 

criativos, indústrias culturais, economia da cultura e indústrias criativas. As expressões da 

cultura popular, inseridas numa dinâmica complexa de fluxos e refluxos de resistência e de 

apropriação, refletem dinâmicas sociais e fundamentam estratégias de desenvolvimento. Entre 

o simbólico e o econômico, o conceito de cultura se molda em mediações históricas, sociais e 

políticas, cuja complexidade requer referenciais claros, que exigem rigor epistemológico, pois  

se antes, a cultura funcionava como uma espécie de “fundo de reservas” 
humanitário diante de um mundo cada vez mais “administrado”; agora, sua 
operacionalidade sistêmica torna seu lido muito mais complexo e multifacetado. 
Cada vez mais é preciso sondar a empiria, saber de que cultura se fala e que 
pretende promover. (LOPES, 2013, p. 11) 

 
Nosso objetivo geral é investigar os processos de desenvolvimento da cidade de 

Laranjeiras e do Povoado Mussuca, a partir da sua formação histórica, econômica e social. 

Como objetivos específicos, buscamos: a) investigar a complexidade das relações entre 

cultura e desenvolvimento expostas, sobretudo, no pensamento de Celso Furtado; e b) analisar 

o modo como as expressões e agentes culturais da Mussuca fundamentam estratégias de 

inclusão social e política.  

Esta pesquisa tem natureza exploratória e qualitativa e inicia-se com uma revisão 

bibliográfica sobre a dimensão cultural do desenvolvimento. Com base no método histórico 

estrutural, buscamos dados historiográficos e antropológicos para apresentar fatores 

socioculturais e econômicos relacionados à formação da cidade de Laranjeiras e do Povoado 

Mussuca. Além de estudos acadêmicos e outras obras, utilizamos como referência o Relatório 

Técnico de Identificação e Delimitação do Território Quilombola Mussuca, produzido pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) entre maio de 2011 e dezembro 

de 2012 e finalizado em 2016, integrante do processo de reconhecimento do território como 
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remanescente das comunidades dos quilombos. Devido a contatos com a comunidade desde o 

ano de 2006 em atividades profissionais e laços de amizade, complementamos os dados com 

informações colhidas em observação aleatória, em conversas com visitas a amigas e amigos, 

rodas de samba de pareia e outros contatos em casas, bares e restaurantes da localidade. 

Entrevistas semiestruturadas e o olhar etnográfico da observação participante complementam 

o corpus analítico deste trabalho, compondo dados empíricos sobre relações sociais e políticas 

culturais.  

O aprofundamento da visão sobre as relações entre cultura e desenvolvimento, 

essencial para estabelecer um posicionamento diante do nosso problema, está presente na 

sistematização de eixos teóricos expostos no capítulo primeiro desta dissertação de mestrado. 

A revisão bibliográfica apresenta e contrapõe argumentos que envolvem noções de 

desenvolvimento relacionadas a temas como criatividade, identidades culturais, diversidade 

cultural e dependência.  

No capítulo 2, a apresentação de informações históricas, políticas e culturais sobre a 

formação de Laranjeiras e do povoado Mussuca demonstra como fatores econômicos, sociais 

e institucionais moldaram a estratificação social local, que acompanha a conformação 

nacional. Apresentamos registros e análises sobre a opressão e os conflitos sociais vividos 

pela população negra, suas estratégias de resistência e formas de participação na vida cultural, 

que contrastam com padrões europeus de consumo e fruição cultural da classe branca na 

sociedade escravocrata. As expressões culturais das camadas populares desencadeiam 

processos de valorização da herança cultural africana e evidenciam singularidades de ritos e 

celebrações comunitárias de uma comunidade remanescente de quilombos situada nos 

arredores do núcleo urbano da cidade.  

O capítulo 3 traz análises sobre o desenvolvimento dependente de Laranjeiras e as 

estratégias de inserção social da Mussuca, protagonizadas por lideranças que se valem de 

elementos da resistência cultural para ampliar sua participação social e política, ainda que 

limitada por barreiras estruturais e modelos de desenvolvimento excludentes. Demonstramos 

como os agentes sociais criativos da comunidade, detentores de práticas e saberes aprendidos 

e compartilhados na experiência cultural, apresentam-se como contadores de suas próprias 

histórias e como símbolos da diversidade cultural sergipana. 
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Capítulo 1 - Cultura e Desenvolvimento 

 
No documento final da Declaração Mundial sobre Políticas Culturais da Cidade do 

México (1982), considera-se a cultura como constituinte de uma dimensão fundamental no 

processo de desenvolvimento, motivadora do fortalecimento de independência, soberania e 

identidade das nações, que torna possível o alcance qualitativo de aspirações espirituais e 

culturais, o acesso à informação e a possibilidades de aprendizado e comunicação. Durante os 

anos 1980 e 1990, as noções de identidade cultural e de diversidade cultural se sedimentam 

em torno da preservação e a promoção da fecunda diversidade das culturas. No início do 

século XXI, a Unesco considerou este alargamento conceitual e o desenvolvimento de uma 

economia baseada no saber para propor a formulação de políticas nacionais e acordos 

internacionais que incorporem questões relacionadas às identidades culturais para a promoção 

da coesão social e assegurem livre intercâmbio e circulação de ideias, expressões, obras, bens 

e serviços culturais. Na Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural (DUDC), de 2002, 

são apresentados princípios para a promoção das diversas culturas como fonte de 

desenvolvimento, entendido não apenas como crescimento econômico, mas também como 

meio de acesso à existência intelectual, afetiva, moral e espiritual. Na sequência, em 2005, a 

Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade e Expressões Culturais (CPPDEC) 

propõe normas balizadoras para a incorporação da cultura como eixo estratégico de políticas 

de desenvolvimento e de cooperação internacional para o desenvolvimento, ressaltando que 

diferentes modos de vida e expressões culturais tradicionais, incluindo minorias e povos 

indígenas, operam uma “contribuição positiva para o desenvolvimento sustentável” 

(UNESCO, 2005).  

Silva (2012) e Kauark (2017) ressaltam que a Declaração e a Convenção apresentam 

abordagens diferenciadas sobre a diversidade cultural. Tal debate é influenciado por 

tensionamentos gerados a partir de marcos regulatórios da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) relacionados à circulação de bens e serviços da indústria de entretenimento que 

refletem “disputas de interesses por mercado para a voraz indústria cultural estadunidense” 

(SILVA, 2012, p. 11). Neste sentido, a primeira estabelece que bens culturais são 

“mercadorias distintas das demais” e perpassa temas como direitos culturais, direitos da 

comunidade, língua indígena, diversidade linguística e diálogo intercultural. Por outro lado, o 

segundo documento aprofunda-se em questões relacionadas a bens e serviços culturais, 

voltando-se notadamente para sua difusão e circulação, e detalha medidas visando o 

fortalecimento das indústrias culturais.  



	 20 

Ao discorrer sobre as tensões, contradições e convergências nos conceitos de cultura e 

desenvolvimento ao longo da história recente, Mariella Pitombo (2016) aponta que instâncias 

internacionais, notadamente a Unesco, foram os principais responsáveis pela conjugação 

harmoniosa das noções de cultura e de desenvolvimento, de tal modo que sua correlação 

passa a ter papel destacado na agenda política internacional. A sedimentação desta narrativa 

passa a embasar políticas culturais em âmbito nacional e internacional e, na 

contemporaneidade, a questão cultural tornou-se uma dimensão relevante, pois as 

noções de cultura e desenvolvimento, antes apartadas e mesmo consideradas 
antagônicas por especialistas dedicados a compreensão das mutações socioeconômicas 
das sociedades (economistas, e sociólogos sobretudo), foram sendo reposicionadas 
numa concertação conceitual e normativa que passou a celebrar a cultura não apenas 
como vetor, mas como um fim mesmo do desenvolvimento. (PITOMBO, 2016, p. 
216) 

 

Os conceitos de cultura e desenvolvimento já foram utilizados de forma quase 

antagônica. A noção de cultura era entendida como delineadora de permanência e 

continuidade de processos sociais, ou seja, formas de permanência e reprodução social, como 

acrescenta Pitombo (2016). A autora destaca ainda, em oposição, a compreensão de processos 

de desenvolvimento envolvia percepção sobre mudanças históricas, transformações e o 

progresso nas sociedades. No entanto, sob a ótica de estudos antropológicos,  
o conceito de cultura passa a delinear a compreensão dos modos de vida em comum, 
das expressões e dos sistemas simbólicos dos grupamentos humanos. Em outros 
termos, compreender a cultura conduz ao entendimento das formas de cristalização 
das experiências, logo à maneira como se perpetuam determinados modos de 
existência (PITOMBO, 2016, p. 217).  

 
Inicialmente centrada no ideário iluminista de progresso, a concepção de 

desenvolvimento estabelecia um parâmetro civilizatório, partindo do “pressuposto de que o 

caminho rumo ao desenvolvimento era único, unidirecional e válido para todos os países” 

(PITOMBO, 2016, p. 218). Os programas de desenvolvimento, orientados pela lógica dos 

grandes centros econômicos e voltada para a acumulação de capital no contexto do 

capitalismo industrial, não levavam em conta os processos históricos e sistemas culturais 

locais, considerados como obstáculos para o desenvolvimento. 

 A harmonização entre os dois conceitos se deve, em grande medida, à contribuição de 

organizações transnacionais, como a Unesco, na construção de referenciais teóricos e na 

proposição da agenda política internacional, que acabaram por introduzir a compreensão dos 

“sistemas simbólicos, hábitos e costumes como insumos incontornáveis aos específicos 

modos de progresso econômico, político e social” (PITOMBO, 2016, p. 222), em meio a 

processos de mundialização ocorridos no final do século passado que geraram transformações 
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em práticas culturais e contextos político-econômicos. Configurações geopolíticas e relações 

espaço-temporais foram modificadas por novos meios de transporte e por tecnologias de 

informação e comunicação, introduzindo assim mudanças em formas e práticas socioculturais. 

Essa ebulição de transformações sociais foi capaz de provocar diálogos interculturais 

ampliados, mas também de gerar fragilidades em identidades culturais que poderiam 

comprometer sua preservação e ameaçar a diversidade cultural do planeta. Tais fatores 

influenciaram a revisão do conceito de desenvolvimento e, sobretudo,  

a própria noção de desenvolvimento se alargou, abarcando, além da economia, aqueles 
aspectos de caráter mais imaterial ou menos mensurável voltados à melhoria das 
condições de vida das populações, incluindo-se aí critérios mais diversos tais como 
criatividade, liberdade política, econômica e social, educação, respeito aos direitos 
humanos (PITOMBO, 2016, p. 226). 
 

No âmbito da Unesco, Silva (2012) esclarece que o conceito de cultura, a partir de 

uma visão iluminista hegemônica, esteve restrito ao conjunto de obras e criações artísticas, à 

literatura, à filosofia, à educação e ao patrimônio histórico e artístico da humanidade. Em 

torno desta concepção, orbitava a defesa de valores civilizatórios que foram se ampliando a 

partir de estudos antropológicos e sociológicos, passando a abarcar também modos de vida e 

de existência e expressões espirituais. O papel da instituição na ampliação do conceito de 

cultura vem conferindo “sentido às ações culturais de distintos sujeitos sociais, configurando 

uma permanente rede hegemônica no plano ideológico e cultural internacional” (SILVA, 

2012, p 2). Formulações e ações evoluem em meio a tensões e disputas ideológicas 

envolvendo visões de mundo, interesses comerciais e mercadológicos de determinados países 

e blocos dominantes e economicamente mais influentes, ainda que norteadas pelo direito 

universal à diferença e o respeito à diversidade cultural. Deste modo, a Unesco,  

na década de 1960, evidenciava a formulação de direito e liberdades políticas; na década de 
1980 passou a concentrar o enfoque na diversidade cultural como direito e articulada às 
políticas culturais estatais; na última década, em meio ao contexto de massificação cultural 
mundializada e às formulações que se gestavam na Organização Mundial do Comércio, 
passou a enfocar também o direito ao acesso às expressões da diversidade cultural, 
entendidas como “bens e serviços”. (SILVA, 2012, p. 5-6) 

 

Silva enquadra esta variação semântica em quatro fases. A primeira, nos anos iniciais 

da existência da Unesco, é marcada pela referência a Estados nacionais distintos. Nos anos 

1960, a descolonização que gerou a formação de novos Estados amalgamou cultura e política 

para fundamentar identidades culturais que os sustentassem através de políticas culturais. Os 

avanços tecnológicos e ampliações de parques industriais fazem com que se sobressaia a 

relação entre cultura e desenvolvimento, que o autor identifica como uma terceira fase. Uma 

quarta fase evidencia a interrelação entre cultura, democracia e cidadania, por meio do direito 
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de expressão e manifestação, acesso e participação popular. Nesta trajetória, o conceito de 

cultura vai se moldando a contextos diferenciados na conjuntura internacional, tensionado por 

relações sociais e embates ideológicos e políticos, do mesmo modo que as noções de 

diversidade e de direitos culturais. O quadro geopolítico e econômico mundial das décadas de 

1960 e 1970 teve forte influência sobre formulações em torno do conceito de cultura que 

passam a se imbricar em temas como identidades culturais, diversidade cultural e direitos 

culturais. Como sugere Lopes (2013, p. 3), baseado em Edwin Harvey,  

o alargamento do conceito de cultura observado desde fins da década de 1960, que de 
inicialmente circunscrito ao domínio das belas-artes caminhou em direção de sua 
dimensão antropológica, implicou não só a ampliação do conceito de direitos culturais – 
incluindo os direitos culturais da comunidade, do patrimônio cultural, da criação e dos 
povos indígenas - mas também abriu espaço para que duas ideias mestras se afirmassem, 
sobretudo durante os anos 1980 e 1990: as ideias de identidade cultural e de diversidade 
cultural. 
 

Tais formulações geram uma síntese inicial do conceito ampliado de cultura, que 

figura na Declaração do México sobre Políticas Culturais (1982) como “o conjunto de traços 

distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou 

um grupo social”, abrangendo “além das artes e das letras, os modos de vida, os direitos 

fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as crenças”. Desde então, 

o alargamento conceitual do conceito de cultura e sua aplicação no campo das políticas 

culturais vem incorporando, no âmbito da Unesco, tensionamentos e disputas inerentes à 

massificação cultural.  

No percurso epistemológico que vem sedimentando a associação da cultura a áreas 

anteriormente distantes ou pouco relacionadas ao tema, como economia, desenvolvimento 

sustentável e combate às desigualdades sociais,  

termos como diversidade cultural, multiculturalismo, direitos culturais, identidades 
culturais locais, gestão cultural, bens e serviços culturais, entre outros, apresentam-se na 
atualidade como uma espécie de força material, no sentido de orientar entendimentos e 
soluções para conflitos e tensões políticas, étnicas e sociais. (SILVA, 2012. p. 3, grifos 
originais) 

 

1.1 Cultura, desenvolvimento e criatividade 

Silva (2012) ressalta que, nos termos da DUDC e na CPPDEC, as expressões da 

diversidade cultural passam a ser tratadas como bens e serviços, ainda que numa perspectiva 

de pluralismo cultural, de livre circulação de ideias, como patrimônio comum da humanidade 

e com efeitos sobre o desenvolvimento não apenas em termos de crescimento econômico, mas 

também como forma de enriquecimento intelectual, afetivo, moral e espiritual. O autor 

defende que este enfoque “restringiu o debate sobre diversidade cultural à esfera de circulação 
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de mercadorias” pois recomenda-se estímulo às indústrias culturais, representando, “uma 

retração no conceito de cultura se considerarmos a amplitude conceitual com que o tema se 

apresentou na década de 1980, quando ressaltava a cultura também como ‘modo de vida’” 

(SILVA, 2012, p. 14). 

Lopes (2013, p. 6) pondera que esta aparente retração representa “importante 

contraponto à pressão de outros países, em especial dos Estados Unidos, ao livre comércio de 

bens e serviços culturais”, uma vez que o artigo 8 da CPPDEC destaca a especificidade “dos 

bens e serviços culturais que, na medida em que são portadores de identidade, de valores e 

sentido, não devem ser considerados como mercadorias ou bens de consumo como os 

demais” (UNESCO, 2005). É assim que a cultura e sua produção material passam a 

configurar-se como um campo de disputa dentro das agências multilaterais da ONU, devido 

ao potente papel econômico do mercado cultural mundial, dominado pelos conglomerados de 

mídia e entretenimento dos EUA. Tratava-se de uma reação a pressões e concorrência de 

organismos como o GATT (Agreement on Tariffs and Trade), substituído a partir de 1995 

pela OMC (Organização Mundial do Comércio) ou ainda pelas próprias Nações Unidas, por 

meio da UNCTAD.  

É no âmbito da UNCTAD que a cultura embasa novas matrizes de crescimento 

econômico e de desenvolvimento. A partir de concepção originada em estudos de impacto 

econômico de atividades artísticas que fundamentaram políticas públicas inglesas e 

australianas nos anos 1990, emerge o conceito de indústrias criativas, que envolvem 

publicidade, arquitetura, o mercado de arte e antiguidades, artesanato, design, moda, filme e 

vídeo, software interativo de entretenimento, música, artes performáticas, publicação, 

software e jogos de computador, televisão e rádio. Na esteira das indústrias criativas, a cultura 

figura na Agenda 2030 da ONU como promotora da inovação e da conjugação da 

criatividade, do patrimônio, do conhecimento e da diversidade com o desenvolvimento 

sustentável, em dimensões econômicas, sociais e ambientais. Nesta perspectiva de cunho 

neoliberal, a aproximação da cultura com o empreendedorismo, a inovação e a 

sustentabilidade fundamenta um utilitarismo instrumental voltado para o lucro e a geração de 

renda (LOPES, 2019). 

Este percurso conceitual também fundamenta a indicação de aportes da cultura e das 

políticas culturais no desenvolvimento e na luta contra a pobreza, como nos eixos indicados 

por Martinell (2010): 

• Contribui para a acumulação de conhecimento e entendimento humanos 
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(crescimento humano), que se transmite às gerações futuras;  

• Aprofunda os direitos fundamentais a partir da participação na vida cultural e 

defesa dos direitos culturais, individuais e coletivos; 

• Tem impactos diretos no desenvolvimento socioeconômico e geração de renda 

e bem estar; 

• A prática cultural e o acesso a seus benefícios permite criar um clima cultural 

baseado em confiança mútua, liberdade cultural e relações de respeito à 

diversidade expressiva; 

• Possibilita obter poder e reconhecimento social e político, influenciando a 

capacidade de enfrentar as dificuldades da vida cotidiana e as mudanças 

repentinas no ambiente físico e social; 

• Incide no aumento das oportunidades sociais das pessoas, influenciando a 

educação, o emprego e o uso de tempo livre. 

Baseando-se no princípio de que a “cultura está em toda parte, na forma de símbolos, 

crenças e identidades” e que “onde há grupos de pessoas sempre haverá cultura ou culturas 

instaladas”, Amaral Filho (2013, p. 215) sugere economia da cultura como produção social, 

“pois depende de dotações humanas e materiais, bem como, e sobretudo, de capacidades 

endógenas dos atores, para poder se articular, se organizar e se manifestar na direção de um 

mercado” (AMARAL FILHO, 2013, p. 215). Para traçar relações entre cultura e economia a 

partir de reflexões e problematizações sobre as fronteiras entre cultura e criatividade, a 

natureza econômica de produtos e serviços, a intervenção do Estado na formulação de 

políticas públicas direcionadas a atividades culturais e criativas e de possíveis classificações e 

categorizações, o autor propõe 3 linhas de pensamento sobre as interações entre cultura, 

criatividade e desenvolvimento: 

i) a cultura pode ser encontrada em todos os lugares onde existam diversidade e 
interação entre indivíduos e grupos e, como tal ela se apresenta de maneira particular; 
ii) a cultura se beneficia da criatividade na medida em que a primeira reflete um 
conjunto de valores (ético, moral e religioso) e a segunda, a capacidade individual e 
coletiva de transformar e superar determinados padrões (de produção e de consumo); 
iii) dependendo do diálogo e do entendimento entre cultura e criatividade locais, abre-
se um campo extenso para trabalhar, por meio de políticas públicas, as possibilidades 
de transformação da cultura e da criatividade em produtos finais de consumo, 
resultando em fonte de geração de emprego e renda para as comunidades.  (AMARAL 
FILHO, 2013, p. 232) 
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A base da compatibilização conceitual entre cultura e desenvolvimento remonta ao 

relatório Nuestra Diversidad Creativa, produzido pela Comissão Mundial de Cultura e 

Desenvolvimento, criada em 1990 no âmbito da Unesco. Nele, são apontadas noções sobre o 

desenvolvimento como ampliação das possibilidades humanas, a cultura como maneira de 

viver em conjunto e os fins do desenvolvimento justo. Também chamado de Relatório 

Cuéllar, foi publicado em 1996 e iniciava-se a partir de indagações objetivas do presidente da 

Comissão, o peruano Javier Pérez de Cuéllar, que também havia exercido, de 1982 a 1991, o 

papel de Secretário Geral da ONU:  
Quais são os fatores culturais e socioculturais que influenciam o desenvolvimento? 
Que impacto cultural tem o desenvolvimento econômico e social? Que relação existe 
entre as culturas e os modelos de desenvolvimento? Como combinar os elementos de 
uma cultura tradicional com a modernização? Quais são as dimensões culturais do 
bem estar individual e coletivo? (CUÉLLAR, 1996, p. 8, tradução livre) 

  
O documento informa que, ao final do século XX, a quantidade de pessoas 

desprovidas de bens de consumo primários, sem acesso à informação ou oportunidades de 

produção em comunicação e cultura ultrapassava a casa de um bilhão. Para superar o 

empobrecimento, as disputas bélicas, a exclusão social e econômica e a redução da qualidade 

de vida, apresenta eixos de reflexão e ação para a comunidade internacional que visavam um 

novo modelo de desenvolvimento (KAUARK, 2017). Produzido a partir de contribuições de 

especialistas em ciências sociais oriundos de todos os continentes e sem vínculo com 

governos nacionais, postula que os direitos econômicos e políticos não podem ser dissociados 

dos direitos sociais e culturais, uma vez que a cultura molda o nosso pensamento, nossa 

imaginação e nosso comportamento. O modo como diferentes formas de convivência afetam a 

ampliação de possibilidades e opções de vida para o ser humano guiaram a indicação de eixos 

de atuação no plano internacional, a saber: 

• A necessidade de engendramento de uma nova ética global para balizar uma 

cooperação global para o desenvolvimento; 

• Promoção da diversidade cultural e do pluralismo para atenuar conflitos internos e 

externos que envolvam questões étnicas, fanatismos religiosos e preconceitos sociais; 

• Otimização de oportunidades de diversidade e fluxo de informações proporcionado 

pelos conglomerados transnacionais de mídia, mas também amortecer efeitos 

negativos da homogeneidade garantindo maiores possibilidades de expressão; 

• Considerar a mudança de padrões culturais em relação ao papel da mulher de modo a 

ampliar sua participação social e garantir relações justas e harmoniosas;  
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• Priorizar a atenção aos direitos básicos de crianças e os jovens, protegendo-os da 

exploração, assegurando sua inserção econômica, trabalhista e suas possibilidades de 

expressão, bem como garantir uma educação inclusiva, que prepare para a convivência 

harmoniosa num mundo plural, com entendimento da diversidade cultural; 

• Conservar e proteger o patrimônio cultural a partir de uma interpretação de seu valor 

intangível, simbólico e coletivo, de modo que a visão instrumental, voltada somente 

para o turismo, por exemplo, seja superada; 

• Valorizar a relação entre cultura e meio ambiente a partir da ótica de um 

desenvolvimento sustentável considere simultaneamente seres humanos, ambientes 

naturais e implicações de diferentes aspectos deste convívio na vida cultural;  

• Ampliar o conceito de políticas culturais para que estas fomentem, além de artes e dos 

patrimônios culturais nacionais, formas e expressões artísticas emergentes e 

experimentais e, do mesmo modo, garantir a diversidade de expressões criativas num 

mundo globalizado; 

• Incentivar pesquisas históricas, comparativas, participativas e multidisciplinares, 

especialmente no que diz respeito a i) questões conceituais, metodológicas e 

estatísticas; ii) cultura, desenvolvimento e pobreza; iii) relações entre democratização, 

liberalização e empoderamento; e iv) desenvolvimento sustentável; 

• Aplicar o conceito de criatividade num sentido mais amplo, não restrito apenas ao 

setor artístico, de modo que possa estimular a solução de problemas de outros campos, 

envolvendo tecnologia e outras esferas de ação para que seja possível promover 

transformações sociais coletivas. 

Tais propostas apontam para a compreensão da cultura e de aspectos culturais como 

condições no contexto social do desenvolvimento, em oposição à noção de cultura como meio 

ou obstáculo para um progresso que se concentra na perspectiva do crescimento econômico. 

O segundo número da revista Cultura y Desarrollo, publicada em 2003 pelo Escritório 

Regional de Cultura para América Latina e Caribe da Unesco, apresentou uma série de 

contribuições teóricas para o esclarecimento da complexidade presente nas relações entre 

cultura e desenvolvimento. Entre elas, as reflexões do brasileiro Celso Furtado, que teve 

atuação destacada, de 1949 a 1957, na Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), 

criada pelo Conselho Econômico e Social da ONU, e na supracitada Comissão Mundial de 

Cultura e Desenvolvimento da Unesco, de 1992 a 1995. Suas contribuições para a 

compreensão do binômio cultura e desenvolvimento no Relatório Cuéllar foram sintetizadas 

em artigo publicado na Revista Diálogo, da Unesco, em 1997. Em Cultura y Desarrollo 
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(2003), relaciona-se o desenvolvimento do potencial criativo ao enriquecimento de um 

universo simbólico e coletivo de valores, algo que não alcança sua plenitude se a acumulação 

material não envolver o desenvolvimento de potencialidades humanas, em uma sociedade em 

que “sus miembros puedem satisfacer sus necesidades, expresar sus aspiraciones e ejercitar 

su genio creativo”1 (FURTADO, 2003, p. 56). Deste modo, a diversidade cultural deve ser 

compreendida a partir de noções de inovação, de seres humanos harmonizados com o 

ambiente em que vivem, que podem transforma-lo e fazê-lo avançar em suas virtualidades e 

na transformação econômica, através de processos criativos que abarcam meios de ampliação 

da sua capacidade de ação, sendo o desenvolvimento o resultado das ações e valores que 

acrescentamos ao nosso patrimônio material e espiritual, a partir do contexto cultural das 

sociedades. A primeira versão deste texto recebeu o nome de Criatividade e Desenvolvimento 

e foi produzido para o Courrier de l’Unesco, em maio de 1996, no contexto da publicação do 

relatório da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento. Nele, o autor ressalta que o 

surgimento de novas estruturas sociais se enseja através de processos de desenvolvimento e 

envolve uma inventividade intencional condicionada a conjunturas históricas. Para Furtado, 

há dois processos de criatividade, um relacionado à técnica, ao instrumental que possibilita o 

aumento de sua capacidade de ação, e outro que está ligado ao uso destes meios, os valores 

que vamos adicionando ao que o autor denomina como sendo nosso patrimônio. Deste modo,  
a rigor, é quando a capacidade criativa do homem volta-se para a descoberta dele mesmo, 
empenha-se em enriquecer o seu universo de valores, que se pode falar de 
desenvolvimento. Efetiva-se o desenvolvimento quando a acumulação conduz à criação 
de valores que se difundem em importantes segmentos da coletividade (FURTADO, 
2019, p. 77).  

 
Miguez (2014) recorre à lógica de Furtado para ressaltar que o enriquecimento cultural 

das sociedades deve estar no cerne das políticas de desenvolvimento, mas em oposição a uma 

visão instrumental da correlação entre cultura e desenvolvimento que tende a fortalecer 

grandes conglomerados de mídias e indústrias culturais. Neste sentido, deve-se priorizar o 
acionamento das oportunidades que se abrem quanto à expansão do espaço de criação e 
de circulação de manifestações culturais, com evidentes ganhos econômicos, mas, 
também, com ganhos propriamente culturais, com a produção e a circulação ampliadas de 
repertórios simbólicos capazes de oferecer alternativas às produções simbólicas 
dominantes, incluindo-se aí diferentes modelos de desenvolvimento (MIGUEZ, 2014, p. 
384)  

 

																																																								
1 “seus membros podem satisfazer suas necessidades, expressar suas aspirações e exercitar seu gênio criativo” 
(Tradução livre). 
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O mesmo autor salienta que a priorização de um “modelo sustentável de 

desenvolvimento torna imperativa a necessidade da criação de condições propícias ao 

aumento da diversidade das manifestações culturais e a promoção da inclusão, 

simultaneamente cultural, social e econômica, de novos e múltiplos agentes criadores” 

(MIGUEZ, 2014, p. 383-384).  

Celso Furtado já havia se debruçado sobre as relações entre cultura e desenvolvimento 

antes de contribuir para a formulação do referido relatório, notadamente em Criatividade e 

dependência na civilização industrial, publicado originalmente em 1978. A obra resulta do 

aprofundamento das principais linhas de pensamento do autor em duas décadas de estudos e 

reflexões. Nela, o desenvolvimento é tratado não como resultado da acumulação material, 

mas como processo de invenção de valores, comportamentos, estilos de vida, ou seja, de 

criatividade. 

O autor defende que “o processo de mudança social que chamamos de 

desenvolvimento adquire certa nitidez quando o relacionamos com a ideia de criatividade”, 

pois se relaciona com a “aptidão de seus membros para formular hipóteses, solucionar 

problemas, tomar decisões em face da incerteza” (FURTADO, 2008, p. 111). Seja como 

“força geradora de novo excedente” ou “impulso criador de novos valores culturais” 

(FURTADO, 2008, p. 112), a criatividade é, na concepção furtadiana, força essencial do 

desenvolvimento. Mesmo quando em níveis baixos de acumulação, a criatividade cultural das 

civilizações já demonstraram altos graus de inventividade humana. Tomando como exemplo o 

teatro grego, demonstra como este permitiu um aprofundamento da identidade cultural 

helênica e a tradução de “raízes míticas do subconsciente coletivo” (FURTADO, 2008, p. 

112) em obras que provocaram o enriquecimento da visão de mundo e a ampliação do 

conhecimento do ser humano. Enquanto oferecia uma visão crítica sobre processos de 

dominação de outros povos, a expressão artístico-cultural simultaneamente incitava à 

ampliação do conhecimento sobre as culturas dos povos subjugados pelo belicismo.  

Entretanto, ao avançar alguns séculos em sua análise de processos históricos e 

culturais, Furtado aponta que nas transformações geradas pela evolução do trabalho artesanal 

para a manufatura, o peso da herança cultural dá lugar ao “controle direto da produção por 

agentes motivados estritamente por critérios mercantis” (FURTADO, 2008, p. 61). Neste 

contexto, as atividades econômicas passam a desempenhar papel destacado em diferentes 

dimensões da cultura, pois “acumular, ampliar o excedente vieram a constituir objetivos em 

sim mesmos” (FURTADO, 2008, p. 61), numa ordem social em que a força física e a 

capacidade intelectual convergem para a subordinação a critérios mercantis, ou seja, uma 
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racionalidade instrumental na qual técnicas produtivas deixam de ser integrantes da memória 

social para servirem à mercantilização e à acumulação, sendo que esta última “assume o papel 

de elemento motor de toda a evolução social” (FURTADO, 2008, p. 62).   

Os elementos da base teórico-metodológica de Furtado que articulam processos de 

desenvolvimento/subdesenvolvimento com noções de dependência, cultura e criatividade 

foram analisados por Brandão (2013), que destaca como a criatividade em Furtado apresenta-

se como a energia que se vale da riqueza cultural de uma nação para promover autonomia, 

numa concepção plural do desenvolvimento, visto como processo que transcende parâmetros 

econômicos e emerge como alargamento do leque de possibilidades e oportunidades. Em 

sistemas estruturais dependentes e estagnados, a criatividade e a inventividade são apontadas 

como capazes de incrementar ações e decisões que atuem no combate a heterogeneidades 

sociais através do fortalecimento de ambientes democráticos, do acesso a renda e riqueza, ao 

poder e ao Estado por meio do reconhecimento de seu patrimônio cultural regional e nacional. 

Esta concepção processual advoga que uma transformação social deve ser capaz de 

desarticular mecanismos sociais e estruturais de manutenção de desigualdades que são 

acionados por especificidades históricas. 

Tal compreensão do desenvolvimento, sugere Brandão, abarca um exercício de 

reflexão estratégica sobre temporalidades de contextos territoriais e globais, bem como dos 

espaços de atuação e poder de agentes socialmente constituídos em ambientes de 

desigualdade. Estas ponderações conjunturais possibilitam estabelecer formas de atuação 

planejadas para combinar opções, possibilidades e tensões entre agentes e centros de decisão, 

e voltadas para os interesses envolvidos na aplicação de recursos excedentes. Neste sentido, a 

composição de possibilidades de desenvolvimento prescinde de uma perspectiva 

intertemporal, que satisfaça não apenas a interesses momentâneos e envolva também a 

alocação de excedentes sociais - ativos e recursos, sejam eles produtivos ou não. Deste modo, 

o estudo de questões voltadas para o desenvolvimento deve considerar conflitos e dinâmicas 

de questões estruturais de sociedades, seus sistemas de dominação e relações que guardam 

com estratos sociais, o modo como se legitimam e se reproduzem, assim como sua ocupação 

de espaços de atuação, decisão e controle. A análise de processos de desenvolvimento implica 

em compreender como as estruturas de poder públicas e privadas atuam na manutenção e 

(re)distribuição de meios e recursos, assim como as lógicas de interesses coletivos e privados 

e os conflitos presentes e latentes na estrutura societal. Implica ainda interpretar 

diacronicamente desigualdades e heterogeneidades em planos produtivos, sociais, culturais e 
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espaciais, a partir de contextos institucionais e históricos, de modo a gerar ações estratégicas 

para prevenir e desconcentrar poder e acumulação. Brandão (2013, p. 239) enfatiza que 
desenvolvimento é tensão. É distorcer a correlação de forças, importunar diuturnamente 
as estruturas e coalizões tradicionais de dominação e reprodução do poder. É exercer em 
todas as arenas políticas e esferas de poder uma pressão tão potente quanto o é a pressão 
das forças que engendram e perenizam o subdesenvolvimento.  

  

Em oposição, o subdesenvolvimento não deve ser encarado como fase processual do 

desenvolvimento, pois vai se avolumando e agrava-se com o passar do tempo, sendo 

“dificilmente reversível, no sentido que recorrentemente reforça suas estruturas tradicionais 

de dominação. Ou seja, se não for contraposto por forças de enfrentamento/intervenção 

poderosas, não será superado” (BRANDÃO, 2013, p. 239). Os esforços para estancar 

processos de subdesenvolvimento envolvem a investigação de forças políticas e culturais, 

sendo preciso debruçar-se sobre bases sociais e agentes de transformação. No caso brasileiro, 

envolve analisar o processo de colonização e suas especificidades históricas e culturais. É 

neste sentido que esta pesquisa pretende avançar nos capítulos seguintes, ao levar para um 

contexto específico o método furtadiano de compreensão do desenvolvimento.  

A partir deste arcabouço metodológico e conceitual, Furtado assinala que a expansão 

comercial e marítima europeia fez acelerar a ascensão de novos grupos dominantes a partir do 

século XVI, pelo fluxo de ouro e prata das Américas. A dominação depois se estende ao 

controle da produção agrícola e manufatureira e à escravização dos povos africanos. Mas a 

ampliação do excedente gerada por este quadro histórico e social não ocasionou o 

desenvolvimento das forças produtivas. Os recursos gerados financiaram guerras com o 

intuito de ampliar as fontes e meios de acumulação e reforçaram estruturas de poder 

fundadoras dos estados modernos. A terra e as forças de trabalho passam a funcionar como 

elementos de produção submetidos às lógicas de mercado vigentes que fazem prevalecer uma 

racionalidade instrumental que é herdeira do iluminismo e do empirismo (FURTADO, 2008). 

“A história da civilização industrial pode ser lida como uma crônica do avanço da 

técnica, ou seja, da progressiva subordinação de todas as formas de atividade criadora à 

racionalidade instrumental”, lembra Furtado (2008, p. 113). É deste modo que a pesquisa 

científica subordina-se à invenção técnica, que por sua vez atua em favor “de maior eficiência 

do trabalho humano e da diversificação dos padrões de consumo” (FURTADO, 2008, p. 114). 

Para o autor, é assim que a ciência se reduz a subsidiar a técnica e a criatividade artística vai 

sendo submetida à diversificação do consumo. Trata-se, portanto, de uma atrofia dos 

“vínculos da criatividade com a vida humana concebida como um fim em si mesma” 

(FURTADO, 2008, p. 114) e uma hipertrofia dos instrumentos utilizados pelo homem para 
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transformar o mundo na lógica instrumental da acumulação. A noção de civilização industrial 

furtadiana se depreende a partir da história social europeia e a difusão mundial de seus valores 

e padrões de consumo “modernizadores” ou “civilizatórios”. Esta modernidade baseia-se em 

critérios de racionalidade instrumental fundamentados em produtividade, incitações 

sistemáticas do plano material para reprodução e legitimação de estruturas de poder.  

Tal modelo de sociedade é marcado pelo conjunto de relações sociais em torno do 

processo de acumulação e por transformações em estilos de vida pautadas pela diversificação 

e pela sofisticação. Assim originam-se “técnicas sociais visando a condicionar a ‘massa de 

consumidores’, cujas necessidades são programadas em função dos respectivos níveis de 

renda, idades, disponibilidades de tempo ‘ocioso’ etc.”, (FURTADO, 2008, p. 80) de acordo 

com um mercado compartimentado pela renda dos consumidores, custos de propaganda, 

apresentação, atendimento ou pela produção em escala reduzida de “artigos de ‘prestígio’ 

(FURTADO, 2008, p. 80). O caminho de acesso à acumulação envolve coação, “uso de 

estímulos criados pelo próprio sistema econômico, ou pela existência de motivações morais 

geradas por uma situação histórica particular” (FURTADO, 2008, p. 81), como é o caso da 

expansão marítima portuguesa. É neste sentido que  

a ideia de desenvolvimento, referindo-se a uma sociedade, comporta, sabidamente, toda 
uma gama de ambiguidades. De um ponto de vista descritivo, ela se refere ao conjunto de 
transformações nas estruturas sociais e nas formas de comportamento que acompanham a 
acumulação no sistema de produção. Descreve-se, assim, um processo cultural e histórico 
cuja dinâmica se apoia na inovação técnica (fundada na experiência empírica ou em 
conhecimentos científicos), posta a serviço de um sistema de dominação social 
(FURTADO, 2008, p. 83, grifo original). 

Na filosofia nietzschiana, Furtado encontra parte da fundamentação para uma crítica à 

lógica das forças que forjam a difusão da racionalidade na civilização industrial, já que 

“conduzem concomitantemente à destruição da capacidade criadora do homem, à sua 

desumanização” (FURTADO, 2008, p. 205, grifo original). Do mesmo modo, entende que o 

pensador alemão projetou no mundo grego clássico, em O nascimento da tragédia, sua 

interpretação de que o êxito de uma civilização a conduz à destruição. Avaliando que os 

limites da cultura são demarcados pela ação criadora, aquela que expressa a liberdade da 

espécie humana, entende que é “nas formas que assume a criatividade que podemos encontrar 

a chave para captar as tendências mais profundas da nossa civilização” (FURTADO, 2008, p. 

207). Ao submeter-se à racionalidade instrumental, “a criatividade artística – expressão da 

liberdade em uma de suas formas mais nobres – transforma-se em instrumento de ativação do 

processo de acumulação” (FURTADO, 2008, p. 208). Ao sintetizar a crítica de Furtado à 

civilização industrial, Bresser-Pereira (1981, p. 156) assinala que esta é  
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resultante de dois processos de criatividade cultural: a revolução burguesa, que impôs a 
racionalização instrumental à produção, e a revolução científica, que atribuiu à natureza 
uma estrutura racional. Esta civilização industrial, subordinada à lógica da acumulação, 
põe em risco a liberdade humana, aliena o homem.  
 

A relação da liberdade humana com o desenvolvimento perpassa dimensões culturais 

e foi evidenciada por Amartya Sen na supracitada revista Cultura y Desarrollo da Unesco 

(2003). O economista e filósofo indiano, que recebeu o Prêmio Nobel de Economia e foi um 

dos criadores do Índice de Desenvolvimento Humano, contrapõe uma noção opulenta do 

desenvolvimento, centrada no crescimento econômico e no aumento do PIB, a outra 

concepção que é fundamentada na liberdade voltada para a busca dos próprios valores de uma 

coletividade. Sua formulação preconiza que as pessoas devem ter oportunidades para decidir 

que modo de vida desejam levar, sendo a pobreza (ou o subdesenvolvimento) gerado por 

limitações sociais e circunstâncias pessoais para escolher outras formas de vida. Nesta 

abordagem, a cultura tem relevância em três papéis relacionados entre si: i) um papel 

constituinte, em que as pessoas entendem e cultivam sua criatividade, aliando-se à educação 

para um desenvolvimento cultural; ii) um papel educativo, no qual as influências culturais 

impactam naquilo que valorizamos, inclusive os fatores econômicos, pois podem apontar 

razões e indicativos distintos de valorações de objetivos de vida privada e coletiva em 

diferentes sociedades; e iii) um papel instrumental, indicando parâmetros culturais 

influenciados em maior ou menor grau por valores éticos de comportamento, que se aplicam 

na promoção do crescimento econômico e nas noções de qualidade de vida. Esta acepção de 

desenvolvimento propõe, portanto, uma visão pluralista, em que tais papeis se complementam 

numa complexa dimensão cultural do desenvolvimento, que é pautado pela liberdade em 

decidirmos o que valorizar, que tipo de vida desejamos levar e quais objetivos coletivos e 

individuais vamos buscar. 

Essa noção de desenvolvimento ampliada se aproxima conceitualmente daquela de 

Celso Furtado, pois há fatores culturais embutidos e construídos historicamente em relações 

de poder que balizam modos de vida, concepções éticas, valores coletivos e estruturas sociais 

que perpassam e compõem a complementaridade de meios, fins, necessidades, recursos e 

capacidades relacionadas a liberdades substantivas e instrumentais estabelecidas no modelo 

conceitual proposto por Sen (2010). A visão furtadiana considera que condições estruturais 

estabelecidas por processos históricos e culturais, sedimentadas por relações de dominação e 

poder imbuídas da racionalidade instrumental, constituem-se como limitadores da criatividade 

que influenciam a amplitude de ação e de interpretação do mundo, dos valores de uma 

sociedade, sendo, portanto, cerceadora de liberdades humanas.  
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A exposição de Azevedo (2017) sobre as contribuições teórico-metodológicas de 

Raymond Williams para a análise de processos culturais permite indicar também pontos de 

contato entre as teorias propostas pelo acadêmico galês e o pensamento de Celso Furtado, 

notadamente em sua análise de que a “Revolução Industrial havia sido também, de maneira 

imediata, uma revolução na produção cultural”, pois esta desencadeou a criação de 

“invenções que motivaram novos tipos de jornal e novela e, com eles, novos gêneros de 

escrita e novas formas de pensar e sentir o mundo” (AZEVEDO, 2017, p. 218). A cultura 

massificada -  ainda que nos primórdios da mecanização do trabalho e dos processos 

produtivos não apresentasse a mesma amplitude da massificação cultural planetária da 

contemporaneidade - deu início a um processo de transformação global na educação, nas 

forças políticas, no uso do tempo livre e na opinião pública como um todo a partir do século 

XVIII. Esta abordagem da significação social da produção material de cultura evidencia sua 

indissociabilidade de bases econômicas, políticas e simbólicas em modos de produção, 

reprodução, controle e subordinação das sociedades. É este modo que a teoria cultural de 

Williams “relaciona-se à capacidade de articular um ponto de vista que abarque 

simultaneamente história, economia, política, sociedade e cultura”. (AZEVEDO, 2017, p. 

221)  

O termo “cultura”, ressalta Azevedo, tem significação tão complexa quanto remontam 

suas origens etimológicas. Desde o latim colere, válido tanto para desígnios de habitação, daí 

a origem de palavras como “colônia” e “colono” - que por sua vez, derivaram acepções sócio-

históricas e políticas tais como “colonial” - quanto para adoração religiosa, ou seja, “culto”. 

Embora muito relacionado à produção simbólica e imaterial, é à natureza material do trabalho 

da “lavoura” ou do “cultivo agrícola” que se relaciona um de seus principais sentidos 

primitivos. A modernidade urbana que emerge no século XVIII transforma o desígnio 

material da palavra cultura em uma abstração relacionada ao cultivo do intelecto, tanto 

individual quando coletivo. Todavia, o sentido antropológico de cultura que ganha fôlego a 

partir do século XIX introduz no pensamento de Williams o sentido de organização social que 

orienta as pessoas para sua prática social comunitária através da política, da arte e da ciência. 

Os processos comunicacionais humanos organizam e expressam significados coletivos de 

expressão comunitária e de atribuição de sentido à vida e dão “prova da existência de uma 

rede de significados que estão por toda parte: não apenas na língua falada e escrita, mas em 

toda sorte de imagens, padrões, ritmos e tons. Não estamos apenas diante de um estado, mas 

de um processo” (AZEVEDO, 2017, p.210).   

Se, num primeiro momento, Williams considera cultura como “um conjunto de 
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elementos em um modo de vida” (AZEVEDO, 2017, p. 211), Azevedo explica que a 

complexidade dos elementos reais e práticas sociais que o termo designa o conduzem 

posteriormente à indicação de 3 sentidos relacionados às dimensões da dinâmica simbólica: 

cultura como ideal, cultura como documentação e cultura como modo de vida. A primeira 

envolve uma condição de perfeição atemporal e universal de valores referenciais, comuns à 

toda a humanidade; a segunda dimensão materializa-se em obras intelectuais e imaginativas 

do pensamento e da experiência humana em variadas formas de linguagem e apresentação; a 

terceira tem natureza social ou sociológica, remetendo a estilos de vida configurados por 

valores e significados coletivos, orientados segundo instituições e práticas sociais correntes. O 

desafio teórico metodológico de uma visão integradora de cultura e sociedade consiste em 

considerar a complexidade e a complementaridade destas concepções. Dentro da questão 

específica que vamos tratar nesta pesquisa, a perspectiva sugerida por Williams nos parece 

elucidativa, pois nos interessa examinar como a cultura expressa o contexto social e histórico 

de questões econômicas e políticas de uma determinada comunidade.  

 

1.2 Processos histórico-estruturais: dependências e identidades 

A peculiaridade da obra de Celso Furtado, aponta Rodríguez (2009, p. 407), é a 

conexão explícita que ele faz entre cultura e desenvolvimento, que apresenta “uma articulação 

harmoniosa dos vários componentes do todo social e de sua dinâmica”. O desenvolvimento é 

apresentado como o enriquecimento do sistema da cultura, considerado de forma integrada, 

global. A significativa contribuição de Furtado para a compreensão da cultura no 

desenvolvimento destaca sua interação “como sistema de valores com o processo de 

desenvolvimento das forças produtivas; a interface entre a lógica dos fins, que rege a cultura, 

e a dos meios, razão instrumental inerente ao desenvolvimento da capacidade produtiva” 

(FURTADO, 2012, p. 40). Na medida em que “a produção de bens culturais transformou-se 

em ciclópico negócio e uma das leis que regem esse negócio é a uniformização dos padrões 

de comportamento, base da criação de grandes mercados” (FURTADO, 2012, p. 40), os 

conglomerados de mídia, entretenimento e conteúdos culturais transnacionais destacam-se 

entre as organizações mais valorizadas e influentes do planeta na contemporaneidade. Se é 

válido afirmar que a ampliação do acesso a bens culturais pode melhorar a qualidade de vida 

dos integrantes de uma coletividade, por outro lado, em caso de fomento indiscriminado, 

também é capaz de “frustrar formas de criatividade, mutilando a cultura” (FURTADO, 2012, 

p. 41).  
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A visão do desenvolvimento como processo de satisfação de necessidades básicas da 

população e de redução das disparidades sociais conduziu Celso Furtado na elaboração de 

uma tese dialógica, a teoria do subdesenvolvimento, que tem como objeto de estudo as 

estruturas societais distorcidas que surgem no processo de difusão da civilização industrial. 

Tal processo caracteriza-se pela reconfiguração das sociedades consolidadas por um conjunto 

de ideias e valores essenciais trazidos por transformações culturais em países europeus a 

partir da revolução industrial. Ao difundirem-se mundialmente por países e regiões, tais 

valores impactam e condicionam modos de vida, em maior ou menor intensidade. São estes 

traços que moldam bens, recursos e técnicas dos sistemas produtivos num processo de 

mercantilização que se difunde a partir destes elementos. O progresso técnico, ou seja, as 

tecnologias de produção subordinam-se a lógicas de acumulação que garantem a expansão da 

civilização industrial. (RODRÍGUEZ, 2009) 

Em um dos ensaios publicados em Cultura e Desenvolvimento em época de crise 

(1984), Furtado define o processo endógeno de desenvolvimento como aquele em que valores 

substantivos de um grupamento humano são definidos pelos seus próprios membros para 

ordenar prioridades em estratégias de acumulação. Rodríguez (2009, p. 436) pontua que “o 

atributo de endogeneidade alude deste modo à necessidade de que os fins do desenvolvimento 

respondam às prioridades que cada sociedade estabeleça”. É este o processo que passamos a 

apresentar a partir deste ponto. 

Valendo-se do método histórico-estrutural para compreender “fatos cuja explicação 

requer conhecimento das estruturas de poder, da gênese histórica destas e da forma de 

inserção internacional da economia” (FURTADO, 1984, p. 12), o autor dedica-se a estudar os 

processos que marcaram as modificações que consolidaram a civilização industrial, nos quais 

o sistema de produção controlado pela burguesia foi inicialmente ampliado e complexificado 

a partir da Inglaterra e atingiu boa parte da Europa ocidental. Aponta que as transformações 

socioeconômicas geradas por processos cumulativos nos sistemas de produção foram 

seguidas de ações no plano político de delimitação dos mercados de atuação reivindicados 

pelas burguesias nacionais. As nações estabeleceram suas soberanias em Estados que passam 

a criar mecanismos de regulação de sistemas econômicos sob seus domínios. A concorrência 

entre os sistemas provoca a expansão desses domínios para outros continentes e originam 

conflitos entre diferentes povos e nações na disputa por mercados e fornecedores de matérias 

primas.  

Por meio do uso da força bélica ou indução política, as atividades comerciais 

fundamentaram uma expansão do núcleo industrial central. Sistemas econômicos de outros 
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povos se adaptaram à lógica mercantil em torno de uma especialização regional, a divisão 

internacional do trabalho, na qual cada região do planeta concentrava suas forças de trabalho 

de acordo com os interesses dos países que detinham meios e técnicas de produção mais 

avançadas. Movido pelo progresso técnico, este princípio básico de atuação econômica foi 

estabelecido pelos núcleos industriais como modo de fortalecimento do comércio 

internacional.  

A acumulação viabilizada pela expansão da civilização industrial europeia conduziu 

um processo de transformação em estruturas econômicas e sociais de outras regiões, que eram 

moldadas segundo padrões de consumo e de produção que foram sendo introduzidos pelos 

centros de decisão e controle. Na periferia destes centros, a mão de obra abundante e os 

sistemas arcaicos de dominação reduzem o custo de produção e permitem a ampliação dos 

lucros. Assim foram gerados os subsistemas dependentes, sobre os quais o centro exercia 

influência e dominação socioeconômica. Novas culturas agrícolas e estruturas produtivas de 

mineração vão sendo introduzidas na periferia, provocando transformações e migrações em 

massa. Os países centrais ora controlavam a produção local, ora forneciam insumos ou 

introduziam bens de consumo para as elites, e ainda exerciam controle direto do centro em 

sistemas produtivos, a depender de cada região, interesse comercial ou meio de produção. Em 

geral, controlavam também transporte e armazenamento direcionados ao comércio 

internacional. Estas relações criaram laços de dependência que variavam conforme os 

interesses de comerciantes e as relações de dominação e de acordo com a rentabilidade dos 

produtos que supriam as manufaturas. Neste sistema colonial, deu-se um aumento de 

produtividade de proporções globais, mas com apropriação desproporcional por parte dos 

grandes centros. Ainda que parte do excedente ficasse retido na periferia, tinha “papel 

fundamental no processo de aculturação que nela tem lugar, operando como vetor dos hábitos 

de consumo das economias dominantes” (FURTADO, 1984, p. 112). Entre as limitações 

enfrentadas pelas sociedades periféricas, Rodríguez (2009, p. 32) ressalta que  
tanto nos anos de expansão primário-exportadora (acelerada durante a segunda metade do 
século XIX) como no período posterior de industrialização (que ganha ímpeto com a crise 
dos anos 1930 e a Segunda Guerra Mundial), essas sociedades se viram submetidas a 
sucessivos processos de transculturação, ou seja, à reiterada penetração de elementos 
estrangeiros nos diferentes componentes da cultura. 
 

Furtado (1984) salienta que a difusão da civilização industrial gerou contextos de 

apropriação do excedente marcados por a) imobilismo social, controle externo do setor 

produtivo e atividade política nula ou comandada do exterior, num contexto de apropriação do 

excedente em benefício exclusivo dos grandes centros; b) identificação cultural e ideológica 
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de uma burguesia local com padrões de comportamento e consumo das metrópoles, num 

processo de aculturação característico da modernização dependente, com parte do excedente 

apropriado por segmentos de classes dominantes da periferia, notadamente proprietários de 

terras e comerciantes; c) aniquilação de técnicas artesanais locais, novos modos de dominação 

social e disputas com grupos estrangeiros pelo controle de atividades financeiras, de 

exportação e importação, com atuação marcante de burguesias periféricas que “não se 

instituem em instrumento de reconstrução das estruturas sociais, à diferença do que ocorreu 

nas regiões europeias em que teve lugar a revolução burguesa” (FURTADO, 1984, p. 113); e 

d) apropriação do excedente pelo Estado em função de seu papel de ordenador da 

internacionalização da economia e configuração de estruturas sociais pela estrutura 

burocrática estatal, notadamente em atividades exportadoras baseadas na exploração de 

recursos não renováveis. Os países periféricos apresentam, em seus percursos históricos, 

“toda uma gama de situações que são combinações das quatro formas típicas de apropriação 

do excedente” (FURTADO, 1984, p. 114). No entanto, as formas (b) e (c)  
marcam a fundo a história da periferia. A forma (b) porque subordinou todo o processo de 
acumulação e em particular o desenvolvimento das forças produtivas à modernização 
dependente. A forma (c) porque abriu o caminho à tomada de consciência da situação de 
dependência criada historicamente pelo sistema de divisão internacional do trabalho 
(FURTADO, 1984, p. 114) 
 

“Nas economias do centro as transformações têm lugar simultaneamente nas estruturas 

econômicas e na organização social”, enquanto que “na economia periférica as modificações 

do sistema produtivo são induzidas do exterior” e “seu impacto na estrutura social é reduzido 

ou nulo”, pois “a verdadeira transformação situa-se no plano da formação do excedente, cujo 

modo de apropriação define o perfil da demanda interna” (FURTADO, 1984, p. 115). É deste 

modo que Furtado interpreta o subdesenvolvimento, como resultado de uma 

desproporcionalidade do dinamismo da demanda, originada na adoção de padrões de consumo 

de países centrais em face da incipiente acumulação reprodutiva nas regiões periféricas, 

acarretada pela inserção no sistema de divisão internacional do trabalho.  

A adoção de conjuntos de valores dos países centrais - materializados em hábitos de 

consumir, morar e se vestir, por exemplo - pautou também a importação de métodos e 

técnicas de produção que configuraram uma dependência tecnológica. Com efeito, “a 

reprodução, mediante a industrialização substitutiva de importações, das estruturas sociais 

modernizadoras tende a perpetrar a dependência tecnológica” (FURTADO, 1984, p. 116). 

Portanto, considera-se a dependência como sendo de base cultural, que se reproduz de forma 

ampliada com a absorção de padrões de consumo ditados por estilos de vida dos países que 
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lideram o progresso tecnológico. “Ao adaptar-se a esse processo de mundialização, a 

sociedade periférica que se moderniza conhece malformações estruturais que bloqueiam o 

processo de desenvolvimento”, completa Furtado (FURTADO, 1984, p. 117). 

O desenvolvimento endógeno configura-se como um desafio frente a estas 

conformações, um modo de “descobrir o caminho da criatividade ao nível dos fins, lançando 

mão dos recursos da tecnologia moderna na medida em que isso seja compatível com a 

preservação da autonomia na definição desses fins” (FURTADO, 1984, p. 118). Rodríguez 

(2009) salienta que as identidades culturais tem papel central no desenvolvimento endógeno, 

pois dão sentido às possibilidades potenciais que integram o acervo cultural de comunidades 

periféricas. A reversão da dependência cultural  envolve sua consolidação, pela “necessidade 

de manter no presente uma relação enriquecedora com suas bases culturais provenientes do 

passado” (RODRÍGUEZ, 2009, p. 437). A resistência cultural de grupos sociais periféricos 

também é destacada, pois ainda que tenham  
ficado econômica e socialmente excluídos dos padrões de consumo e de vida criados nos 
países centrais, puderam reproduzir e manter parte de suas mais profundas raízes 
culturais. Entende-se que nestes grupos sociais e nestas raízes existem potencialidades de 
criatividade, cuja emergência se configura como virtualmente essencial para o 
desenvolvimento. (RODRÍGUEZ, 2009, p. 437) 

 

Entre as alternativas para o desenvolvimento endógeno, elencadas por Furtado, estão a 

“coletivização dos meios de produção” (RODRÍGUEZ, 2009, p. 118), baseada no controle 

centralizado de atividades econômicas com maior expressividade e a “satisfação das 

necessidades básicas da coletividade” (RODRÍGUEZ, 2009, p. 120) privilegiando 

necessidades consideradas prioritárias pelas comunidades por meio de reformas estruturais 

que garantam condições de alimentação, saúde, moradia, educação; e o “aumento do grau de 

autonomia externa” (RODRÍGUEZ, 2009, p. 122), por meio da adoção de posições ativas em 

mercados internacionais através do favorecimento de setores produtivos internos que 

fomentem simultaneamente a competitividade externa e induzam ao crescimento do mercado 

interno, apoiando-se na produção em grande escala e na evolução tecnológica. A cada um 

deles, impõem-se desafios e obstáculos internos e externos em busca de um plano de ação que 

contemple a “autonomia na ordenação das atividades econômicas visando à redução das 

desigualdades sociais que parece segregar necessariamente a civilização industrial em sua 

propagação periférica” (RODRÍGUEZ, 2009, p. 123), com vistas a “assegurar um 

desenvolvimento que se traduza em enriquecimento da cultura em suas múltiplas dimensões e 

permita contribuir com criatividade própria para a civilização que se mundializa” 

(RODRÍGUEZ, 2009, p. 123-124).  
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A intencionalidade da ação política para a reestruturação coletiva dos propósitos do 

desenvolvimento, pela via da participação de diferentes estratos sociais, também é parte do 

processo. O acesso a novas tecnologias também é questão crucial, mas sem que sejam 

adotados valores que deslocam e adulteram identidades culturais, pois “as tecnologias 

refletem os contextos culturais em que surgem, e seu transplante acrítico implica a 

uniformização de padrões de comportamentos (RODRÍGUEZ, 2009, p. 438). Neste ponto 

específico, a ênfase dada por Furtado é emblemática, especialmente se interpretada à luz da 

sociedade do primeiro quartel do século XXI: “Como apropriar-se do hardware da informática 

sem intoxicar-se com o software, os sistemas simbólicos importados que com frequência 

ressecam nossas raízes culturais?” (FURTADO, 1984, p. 31).  

 As reflexões e teorizações feitas até este ponto são direcionadas para o contexto 

brasileiro por Furtado em Que somos?, ao mencionar que a industrialização tardia no Brasil se 

deu num “quadro de desenvolvimento imitativo que reforçou tendências atávicas de nossa 

sociedade ao elitismo e à opressão social” (FURTADO, 2012, p. 30), fruto de um quadro 

societal fundado em uma economia primário-exportadora de base escravista. Se antes a 

dependência era resultado da regulação das atividades produtivas tutelada por mercados 

externos, a velha estrutura social foi sendo substituída por uma economia apoiada no mercado 

interno em processos de urbanização e acumulação marcados por uma modernização 

dependente, “desbridada do estilo de vida dos estamentos sociais de rendas médias e altas, 

desatendendo-se a satisfação das necessidades mais elementares da massa da população” 

(FURTADO, 2012, p. 30). Isto gerou um contexto de dependência financeira e tecnológica 

que, pela via do autoritarismo da ditadura militar, aprofundou “as tendências antissociais do 

desenvolvimento mimético” (FURTADO, 2012, p. 31) que neutralizou modos de resistência 

das massas excluídas. 

A posição de destaque do Brasil em tecnologia e nível de vida no século XVI foi 

sucedida por uma longa decadência da economia açucareira a partir de meados do século 

seguinte, que consolidou rígidas estruturas sociais no nordeste brasileiro marcadas pelo 

subdesenvolvimento. Mas este quadro é resultado de forças que já atuavam na sociedade em 

nossa fase inicial de crescimento econômico. Mesmo após um período de crescimento 

industrial intenso, a carência alimentar assolou o país. Nosso processo de crescimento 

econômico dinamizou-se por meio da “reprodução indiscriminada de padrões de consumo 

imitados de sociedades que se beneficiam de níveis de produtividade e de renda muitas vezes 

superiores ao nosso” (FURTADO, 2012, p. 32).   
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Furtado toma a cultura brasileira em perspectiva diacrônica, ressaltando a 

concentração de renda como resultado da modernização dependente para enfatizar que “uma 

nova síntese cultural, que recolha a força criativa do povo, pressupõe o aprofundamento do 

processo de democratização e a redução da heterogeneidade” (FURTADO, 2012, p. 40). A 

formulação de Sete teses sobre a cultura brasileira, sumarizadas a seguir, ilustra esta base 

conceitual. 

1. Dois processos conduzem ao que Furtado chama de mundialização da cultura 

europeia. O primeiro deles irrompe a partir do Renascimento e suas estruturas 

racionais que ampliam o espaço de ação e reflexão do indivíduo, tomando a forma de 

uma revolução cultural. O outro é marcado pela expansão marítima e comercial, 

capitaneada por Portugal que possibilita simultaneamente a ampliação da acumulação 

material na Europa e conexões com outras civilizações em diferentes partes do 

planeta. 

2. A cultura brasileira emerge desta mundialização da cultura europeia a partir do século 

XVI, fruto de conhecimentos teóricos e práticos aplicados a recursos técnicos e de 

alianças entre o Estado monárquico e a burguesia mercantil que possibilitaram uma 

expansão comercial que permeia o processo histórico de ocupação, defesa e 

exploração das terras brasileiras. 

3. No período colonial, os portugueses eram minoria mas detinham meios e técnicas que 

possibilitavam a manutenção de laços culturais renovados por contatos com o exterior, 

enquanto povos indígenas e africanos foram sendo apartados de suas matrizes 

históricas e de sua memória social. 

4. Ainda que fundamentada em ideais e feições portuguesas, a cultura brasileira vai 

sendo moldada por influências dos povos escravizados e subjugados, num quadro de 

produção agrícola voltada para exportação com o apoio do Estado e da Igreja e com 

atividades mercantis subordinadas a estes mesmos poderes. 

5. É neste quadro que se molda uma cultura marcada pelas expressões do barroco 

medieval, notadamente na arte e na arquitetura, devido ao domínio do Estado e da 

Igreja. Destoa do humanismo emergente no Renascimento europeu, mas reflete a 

sociedade brasileira por reproduzir padrões culturais dos senhores e estabelecer 

condutas e visões de mundo que vão sendo cristalizadas pelos escravizados. 

6. Aquilo que Furtado denomina de “ruptura cultural brasileira” situa-se no quadro da 

Revolução Industrial na Europa no final do século XVIII, com a mecanização 

propiciando a produtividade do trabalho e o crescimento do excedente, uma 
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combinação que intensifica a acumulação, elevando e diversificando padrões de 

consumo no sistema de divisão internacional do trabalho. Persiste-se na exportação da 

produção agrícola, mas a sofisticação vem do exterior na forma de bens de consumo. 

Este quadro gera uma modernização dependente, em que a “utilização do excedente 

retido localmente para modelar os padrões de consumo de forma a facilitar o fluxo de 

importações e aprofundar a divisão internacional do trabalho” (FURTADO, 2012, p. 

38) será marcado por um sistema cultural caracterizado pelo distanciamento entre elite 

e povo. Mesmo ignorado ou menosprezado pelas elites, que preferem valorizar 

referências culturais europeias, o povo continua cultivando expressões próprias, em 

contextos regionais específicos, num processo de autonomia criativa. 

7. No século XX, as elites voltam-se para o Brasil real, motivadas por influências 

internas e externas, a exemplo das Guerras Mundiais, da escalada da pujante economia 

estadunidense e da crise na economia primário-exportadora que gera uma 

industrialização tardia nacional voltada para o mercado interno, mas ainda dependente 

da tecnologia importada para a produção de bens de consumo que refletem valores 

culturais externos. Mas a criatividade cultural popular ganha visibilidade com a 

urbanização do país e a classe média passa a transitar entre raízes populares e uma 

modernização dependente que é marcada por padrões externos. A consciência crítica 

de parte dessa classe média contribui para a maior percepção de valores culturais 

populares, instigando áreas de resistência ao processo de descaracterização que, 

segundo o autor, podem ser capazes de preservar traços da criatividade popular de 

forma a alimentar uma nova síntese cultural brasileira.  

É deste modo que,  
no final do século XX, o processo cultural brasileiro se apresenta como resultante de 
múltiplos fatores, cabendo assinalar por seu relevo a forte atuação da indústria da cultura 
como instrumento de modernização dependente, a incipiente autonomia criativa de uma 
classe média em que existem raízes populares ainda frescas e a força reativa de massa 
popular ameaçada de descaracterização cultural (FURTADO, 2012, p. 39). 

 
Na visão de Furtado, as mazelas econômicas são resultado de uma repetição da cultura 

material de um capitalismo que privou a grande maioria da população de bens e serviços 

essenciais. Este impasse pode ser superado por uma criatividade política impulsionada por 

uma vontade coletiva envolvendo nossa classe política e os valores de nossa cultura, movida 

pela criatividade do povo brasileiro e voltada para a satisfação de seus próprios anseios. A 

homogeneização da sociedade e a promoção das potencialidades da nossa cultura estão no 

cerne de um desenvolvimento “a partir de uma visualização dos fins substantivos que 
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desejamos alcançar e não da lógica dos meios que nos é imposta do exterior” (FURTADO, 

2012, p. 33). Se a predominância de interesses de grupos privilegiados e empresas 

transnacionais prevalece na lógica economicista dos detentores do poder, urge pensar o 

desenvolvimento como uma utopia revestida pelas forças criativas da nossa cultura e pela 

manifestação de nossas potencialidades humanas, envolvendo a interpretação de ansiedades e 

aspirações de forças sociais que não logram meios de plena expressão. 

Para propor um novo federalismo brasileiro, amalgamado por solidariedade, 

cooperação e autonomia cultural dos diferentes territórios e identidades culturais, Furtado 

parte do federalismo europeu, que se caracterizou pela “aspiração profunda de preservação da 

identidade de grupos étnicos ou culturais com história própria” (FURTADO, 2012, p. 45). 

Esta mesma questão pode ser debatida em termos nacionais, pois ainda persistem interesses 

de uma indústria cultural nacional que tende a “esterilizar a capacidade criativa” (FURTADO, 

2012, p. 45) de estados e regiões em benefício da homogeneização do mercado cultural 

nacional, em detrimento de identidades culturais regionais. Este fenômeno tende a acentuar a 

dependência econômica de certas regiões e estados em relação a outros e se reflete e refrata 

também numa dependência cultural. Devido ao centralismo econômico e político e à 

prevalência econômica de regiões favorecidas por processos estruturais de industrialização, “a 

restauração da autonomia dos estados é condição necessária para que se detenha a 

concentração geográfica da riqueza e da renda e se obtenha um desenvolvimento fundado no 

fortalecimento das matrizes históricas de nossa cultura” (FURTADO, 2012, p. 51). 

Em se tratando de Brasil, tudo o que foi discutido até este ponto em termos de 

dependência, contrastes, desigualdades sociais e diversidade cultural nos remete ao nordeste 

brasileiro. E a realidade da região Nordeste é um tema caro a Furtado, certamente por conta 

de suas origens paraibanas. Segundo o autor, a sociedade nordestina é duplamente 

dependente, pois nela foram introjetados valores externos, transformados “sob a pressão de 

fatores exógenos, que reproduzem mimeticamente padrões de comportamento surgidos em 

outros contextos culturais e muitas vezes sem correspondência com sua base material” 

(FURTADO, 2012, p. 64). A dependência, neste caso, foi “mediatizada por outra região 

também dependente (o Centro-Sul do país), contra a qual não se podem utilizar as medidas 

compensatórias correntes, como o controle de fluxos comerciais e financeiros” (FURTADO, 

2012, p. 64). A região tem um histórico de projeções sociais mais negativas do que o restante 

do país, moldando um subdesenvolvimento de ordem mais acentuada.  

É por este motivo que o papel da Universidade é fundamental para o desenvolvimento 

do Nordeste, pois tal problema específico “dificilmente pode ser estudado senão na própria 
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região” (FURTADO, 2012, p. 64). O desafio para os pesquisadores nordestinos configura-se, 

na ótica furtadiana, na invenção de um modelo próprio de desenvolvimento, dada a sua dupla 

dependência. A liberação da dependência e da miséria constitui-se numa missão histórica, um 

“formidável desafio à capacidade criadora do nordestino” (FURTADO, 2012, p. 64), que a 

comunidade universitária deve ter plena consciência. 

Furtado salienta que a superação de sua situação de dependência gravita em torno “do 

desenvolvimento em benefício da população que habita a região” (FURTADO, 2012, p. 60). 

Portanto, conclama as universidades nordestinas construírem um conhecimento aprofundado 

da realidade, algo que requer autonomia de reflexão e consciência crítica, pois “o processo de 

invenção de novas formas sociais não se faz nas universidades, mas os seus ingredientes mais 

nobres são fabricados nessas instituições” (FURTADO, 2012, p. 61). A inserção social das 

universidades, como identificadoras de problemas regionais que impactam na melhoria das 

condições de vida da maioria da população, prescinde do contato direto com a realidade em 

aspectos diversos, independente de visões particulares de pesquisadores e de interesses de 

agrupamentos sociais e políticos que ocupam o poder. Uma percepção adequada das 

prioridades deve balizar as prioridades de pesquisa, sem deixar de lado padrões 

metodológicos adequados a uma formação profissional de alto padrão. Aliada à difusão de 

conhecimentos, estas práticas acadêmicas de inserção social corroboram a ampliação do 

campo das possibilidades, a ativação de forças sociais e a dinamização da vida coletiva “como 

fator dinamizador da sociedade e propulsor do enriquecimento da vida dos homens e 

mulheres que a formam” (FURTADO, 2012, p. 61-62).  Neste sentido, a autonomia 

universitária é fundamental, pois é um dos meios para “levar adiante a transformação das 

estruturas sociais legadas por séculos de dependência” (FURTADO, 2012, p. 63).  

O pensamento de Celso Furtado foi moldado a partir de sua trajetória acadêmica, no 

Brasil e no exterior. No Canadá, um pesquisador da economia política inicialmente dedicado 

a interpretar a formação econômica de seu país também ampliou seu olhar investigativo para a 

cultura e os fenômenos da comunicação.  

1.3  Furtado e Innis: confluências e aproximações  

 No percurso acadêmico-investigativo de produção desta pesquisa, tentamos 

complementar nosso referencial teórico na perspectiva da construção de um conhecimento 

ampliado. Neste sentido, apresentamos a seguir uma pesquisa exploratória sobre pontos de 

convergência entre trajetórias, temas e teorias postuladas pelo canadense Harold Innis (1894-

1952) e pelo brasileiro Celso Furtado (1920-2004), a partir dos estudos que tais autores 
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produziram sobre processos de dependência gerados através das relações entre cultura, 

comunicação e economia ao longo da história de suas nações de origem.  

 Ainda que nosso objetivo seja a busca de indícios de convergência, é indispensável 

diferenciar os contextos históricos e geopolíticos em que tais autores produziram suas 

reflexões e teses. Harold Innis nasceu no meio rural canadense, numa localidade denominada 

Otterville, situada a cerca de 150 km daquela que é a capital da província de Ontário e um dos 

maiores centros urbanos do país, a cidade de Toronto, cuja principal universidade deu origem 

à chamada Escola de Toronto. Já o brasileiro Celso Furtado veio ao mundo em 1920, em 

Pombal, no sertão do estado da Paraíba, a mais de 350km da capital de um estado que faz 

parte de uma região considerada periférica no Brasil, o Nordeste. É considerado um dos 

fundadores da economia política brasileira e teve papel de destaque no estabelecimento da 

corrente latino-americana do pensamento estruturalista. A formação autodidata em contextos 

de difícil acesso ao conhecimento foi marcante na infância de ambos, mais tarde 

complementada com estudos superiores em Direito que abriram caminho para que se 

dedicassem ao entendimento da formação econômica de seus países.  

 No aspecto biográfico, a guerra é um elemento comum na vida de ambos. Innis 

alistou-se na I Guerra e foi ferido na França, Furtado foi convocado para a II Guerra e ferido 

na Itália. No âmbito da vida acadêmica, o primeiro é considerado um dos pilares do 

pensamento canadense, com mais de uma dezena de livros publicados, mas com raras 

traduções para outras línguas – no Brasil, a tradução de The bias of communication, como O 

Viés da Comunicação, foi publicada pela Editora Vozes em 2011. De acordo com Gaëtan 

Tremblay (2003) apenas o ensaio ‘Lʼoiseau de Minerve’2 foi publicado em francês, em 1983. 

É possível que desde então tenha havido outras traduções, mas se considerarmos que a 

tradução de Luiz Martino para o português data de 2011, cabe ressaltar que “a inexistência de 

uma tradução francesa dos livros de Innis é, provavelmente, em grande parte responsável pela 

sua fraca notoriedade fora do mundo anglo-saxão” (TREMBLAY, 2003, p. 16-17). No 

entanto, Innis teve uma profícua e respeitada produção acadêmica, fundamentada nas 

particularidades da formação econômica canadense, em pesquisas voltadas para os ciclos de 

exploração, produção e exportação de recursos naturais, produtos agrícolas e matérias primas, 

como peles, bacalhau, pinho branco, mineração, grãos, pasta de celulose, bem como as 

estruturas de transporte relacionadas a estes insumos.  

																																																								
2 Trata-se de O Olho de Minerva, primeiro capítulo de O Viés da Comunicação, em tradução de Roger de la 
Garde e Line Ross para a língua francesa. 
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No contexto da abordagem de processos e ciclos econômicos, Celso Furtado tornou-se 

referência inicialmente também graças ao estudo dos períodos relacionados à exploração, 

produção e exportação de recursos naturais, produtos agrícolas e matérias primas como café, 

cana de açúcar, ouro e borracha, cujo maior expoente é Formação Econômica do Brasil, 

publicado originalmente em 1959, e voltou seu olhar para problematizações sobre a 

industrialização no Brasil. Também é considerado uma referência no pensamento acadêmico 

brasileiro, com mais de 30 livros, inúmeros ensaios e artigos, que foram traduzidos para 15 

idiomas – neste ponto, há um contraste com a obra de Innis, cujas traduções são raras, 

conforme apontado acima. No entanto, a militância acadêmica e político-institucional também 

é traço característico da biografia de ambos, em frentes distintas, porém também similares. 

Assim como Furtado foi convidado a contribuir no trabalho de organizações dedicadas a 

refletir, propor e monitorar políticas públicas transnacionais entre as décadas de 1950 e 1990, 

a exemplo da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), criada pelo Conselho 

Econômico e Social da ONU e da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento da 

Unesco, Innis teve papel destacado em estudos desenvolvidos pelas chamadas Comissões 

Reais (Royal Comissions), formadas por especialistas em torno de assuntos de interesse 

público do Canadá ao longo das décadas de 1930 e 1950, como a Comissão Massey (centrada 

no universo artístico e educacional), a Comissão pela economia da Nova Escócia, em 1934, a 

Comissão pela educação de adultos de Manitoba, em 1947, e a Comissão Federal sobre os 

transportes, em 1951. (MORAES, 2017c) 

Assim, tentaremos demonstrar nesta seção o quanto Furtado e Innis guardam 

semelhanças em suas teorias e abordagens, mesmo que situados em diferentes contextos 

históricos e geopolíticos. Esta aproximação se dará a partir de alguns eixos norteadores, 

notadamente as relações centro-periferia e os processos de dependência gerados a partir de 

tais relações, os contextos históricos, econômicos e sociais nacionais analisados em suas 

obras e o modo como a introdução de novas tecnologias em sistemas de produção afetam 

sistemas de valores simbólicos. 

 

 

1.3.1 Estruturalismos e dependências distintas  

Na perspectiva epistemológica, além de realizaram estudos críticos e formularem 

hipóteses acerca de estruturas produtivas, desenvolveram olhares apurados sobre as relações 

entre países centrais e periféricos a partir das especificidades históricas e contextos culturais 

do Canadá e do Brasil. Resguardadas as particularidades das formações de seus países de 



	 46 

origem, especificidades que pautaram sua produção acadêmica, Furtado e Innis discorreram 

sobre lógicas e consequências das relações centro-periferia.  

As dialéticas das temáticas “centro-periferia” e “margem-fronteira” são tema 

recorrente na tradição intelectual canadense da qual Innis é considerado um cânone e, como 

defende Moraes, representam “um estruturalismo distinto do latino-americano” (MORAES, 

2017c, p. 19). Todavia, seu interesse sobre a cultura surge a partir de estudos sobre mercados 

e estruturas histórico-sociais a eles relacionadas, bem como sobre o papel dos sistemas de 

transportes em relação a tais elementos (COMOR, 2001). De modo semelhante a Innis, que 

escrutinou os processos socioeconômicos da exploração mercantil e da ocupação do solo 

canadense pelos domínios coloniais francês e inglês, Furtado analisou as especificidades 

históricas e culturais brasileiras a partir de “um projeto ambicioso de expansão mercantil a 

partir de Portugal” (BRANDÃO, 2013, p. 240) sob as bases de ampliação do domínio 

geográfico da civilização europeia.  

Há em Furtado, assim como em Innis, a busca da construção de referenciais teóricos 

próprios a partir de especificidades nacionais que possam estabelecer ações para 

descentralização de decisões e construção de políticas próprias para a superação da 

dependência, tanto no sentido cultural, visto como axial, quanto no econômico. Ambos 

ressaltaram a relevância de contextos históricos, institucionais e territoriais que geram 

decisões mais ou menos transformadoras do ambiente em que as populações estão inseridas. 

Celso Furtado e Harold Innis valeram-se de análises conjunturais específicas de seus países, 

geradas a partir do estudo das formações das sociedades, para problematizar as relações entre 

colônias e metrópoles, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, centro e periferia em 

quadros sociais, econômicos, políticos e culturais. 

A obra inicial de Harold Innis situa-se na História Econômica e na Economia Política, 

em análises dos processos de exploração, produção e importação de recursos naturais, 

produtos agrícolas e matérias primas, denominadas staples – como peles, bacalhau, pinho 

branco, mineração, grãos, pasta de celulose – em trabalhos como The Fur Trade in Canada: 

An Introduction to Canadian Economic History, de 1930, Cod Fisheries: The History of an 

International Economy, de 1940, com atenção também voltada para o papel dos transportes 

neste contexto, particularmente em The History of Canadian Pacific Railway, de 1923. Neste 

último, que foi sua tese de doutoramento pela Universidade de Chicago em 1920, realizou 

uma pesquisa sobre uma das duas ferrovias transcontinentais do Canadá que trata do avanço 

do centro econômico do país rumo a suas margens (hinterlanden) promovendo um choque de 

culturas que obedece à lógica centro-periferia de dominação do espaço planetário. Conforme 
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aponta Andrew Wernick sobre o pensamento innisiano, as relações com centros 

industrializados e as diferentes combinações entre staple - que “poderia ser traduzido (não 

sem substancial perda semântica) como produto básico, produto primário ou produto de 

exportação” (MORAES, 2017e, p. 15) - e transporte moldaram no Canadá as relações entre os 

povos, a ocupação do solo e a utilização dos recursos naturais que implicaram em padrões de 

habitação, comércio e relações de poder: 
The political economy phase of Innis's enquiry was guided by the insight that Canada's 
episodic and unbalanced development derived from its marginal relation to industrialising 
centres (first England and then the United States) for whom Canada had served as the 
provider of a succession of staple inputs. What caught his attention was both the relative 
economic turbulence which this arrangement produced, and the association of different 
staple industries with different transportation systems, each more capital intensive than 
the last, and each having a profound effect on the character of social life as a whole. 
(WERNICK, 1986, p. 139)3 
 

Furtado perseguiu respostas para o desenvolvimento em economias periféricas e 

enxergou na América Latina uma dependência tecnológica vinculada a componentes 

culturais, marcada por uma industrialização dominada por grupos transnacionais que 

transplantaram estruturas produtivas e tecnologias do centro para a periferia sem gerar 

mecanismos de apropriação e reinvenção das tecnologias a partir dos contextos socioculturais 

em que foram implantadas. Entre as contribuições de Furtado para o estruturalismo latino-

americano, Rodríguez (2009) assinala que seu olhar sobre tais mudanças coloca a tecnologia 

como um dos instrumentos de geração de excedente e acumulação de capital para garantir a 

continuidade da expansão produtiva. Esta lógica vale-se do progresso técnico para garantir 

sua sustentação e envolve uma racionalidade econômica como forma de racionalidade 

instrumental, que permeia os âmbitos da ação humana e suas normas de conduta e está 

presente também no âmbito cultural, em atividades científicas e artísticas. 

As indagações de Furtado sobre a instalação da civilização industrial e a consequente 

subordinação da sociedade à lógica da acumulação do capital e à racionalidade instrumental 

de um modo que estaria mediocrizando a sabedoria e danificando a criatividade humana 

(FURTADO, 2008) nos remete ao modo como Innis demonstra que o surgimento e o domínio 

																																																								
3  A fase relacionada à economia política na pesquisa de Innis foi guiada pela percepção de que o 
desenvolvimento episódico e desequilibrado do Canadá deriva-se de sua relação marginal com centros 
industrializados (primeiro, a Inglaterra e depois, os Estados Unidos), a quem o Canadá havia servido como 
fornecedor de uma sucessão de insumos básicos e matérias-primas.  O que chamou sua atenção foi tanto a 
relativa turbulência econômica que este arranjo produziu quanto a associação de diferentes indústrias de 
produtos básicos com diferentes sistemas de transporte, em que cada uma delas é de maior capital intensivo do 
que a que lhe antecedeu, e cada uma delas produziu efeitos profundos na caracterização da vida social como um 
todo. (Tradução livre) 
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de diferentes tecnologias foram erguendo impérios e provocando seus declínios, notadamente 

quando 
as constantes mudanças na tecnologia, especialmente aquelas que afetam a 
comunicação, fator crucial na determinação de valores culturais (por exemplo, o 
desenvolvimento do rádio e da televisão), aumentam as dificuldades de reconhecer o 
equilíbrio e mais ainda de conseguir alcançá-lo. (INNIS, 2011, p. 223)  

 
Ao analisar técnicas, materiais e métodos de controle e comunicação no 

fortalecimento e queda de diferentes civilizações ao longo dos séculos, Innis chega a postular 

que “cada civilização tem seus próprios métodos de suicídio” (INNIS, 2011, p. 225), uma 

perspectiva um tanto pessimista da racionalidade instrumental que também é apontada por 

Furtado. Este traço foi evidenciado por ambos através de Nietzsche. Innis recorre à ideia de 

que “em longo prazo, a utilidade, como qualquer coisa, é simplesmente uma invenção de 

nossa imaginação e até pode ser a estupidez fatal pela qual um dia poderemos perecer” 

(NIETZSCHE, apud INNIS, 2011, p. 163). De forma similar, Furtado ressalta a preocupação 

de Nietzsche “com os valores, a ansiedade com a redefinição dos valores, a identificação dos 

fins” (FURTADO, 2008, p. 202, grifo original) ao demonstrar que “nossa civilização, ao 

subordinar os fins aos meios, avança aceleradamente para um despenhadeiro” (FURTADO, 

2008, p. 203).  

A racionalidade instrumental, na visão de Furtado, estende-se à percepção que o 

homem tem de si mesmo, uma visão marcada por valores materiais criados pela própria 

civilização industrial, que se transmuta em necessidades ampliadas de consumo estabelecidas 

pela hierarquização social. O consumo imitativo das periferias, ditado pelos padrões dos 

grandes centros, se estende a diferentes planos de cultura (e meios de comunicação, 

acrescentamos), como se ao adotarem tais padrões, elevam-se processos civilizatórios e 

prestígio social. A dependência cultural é proposta a partir do entendimento dos processos de 

assimilação de ideias e valores dos grandes centros, atrofiando os sistemas culturais das 

periferias através da incorporação neutra, impedindo sistemas culturais periféricos de 

consolidarem-se e expandirem-se, desarticulando as identidades culturais dos países 

periféricos e impedindo que estas se enriqueçam de fato ao encontrar seus próprios fins de 

desenvolvimento, numa reelaboração coletiva dos fins últimos de seu desenvolvimento 

(RODRÍGUEZ, 2009). 

José Luchesi Moraes considera que “as contribuições de Innis inscrevem-se num 

esforço intelectual, mas também político, de superação da condição primário-exportadora, 

marginal e, nesse sentido, dependente, do Canadá, em prol de um projeto nacional” 

(MORAES, 2017a, p. 19). Do mesmo modo, Furtado anseia e trabalha intelectualmente e 
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politicamente - de forma direta, se consideramos suas passagens pelo poder executivo como 

formulador de políticas de desenvolvimento e criador da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) -  para “que se crie no Brasil uma política autônoma, 

um mercado interno que supere o externo e uma literatura consolidada. Em suma, que se 

forme definitivamente uma nação no Brasil” (RICUPERO, 2005, p. 373). Neste sentido, cabe 

o uso da diferenciação entre “colônia de povoamento, que prevaleceria na região temperada 

do continente americano, e colônias de exploração, dominantes na região tropical” 

(RICUPERO, 2005, p. 374), bem como a relação de proximidade do Canadá com os EUA 

(margem-fronteira) para resguardar as particularidades do desenvolvimento nos dois países. 

Ainda que os autores destaquem relações semelhantes de instalação de capitais transnacionais 

nos processos de industrialização, haveria de nossa parte simplificação excessiva em uma 

comparação que desconsiderasse as particularidades das estruturas sociais e produtivas 

específicas. 

 A contribuição seminal de Harold Innis e seu olhar sobre o desenvolvimento 

socioeconômico distorcido do Canadá se conecta com o pensamento pós-innisiano, surgido a 

partir dos anos 1960, através de pesquisadores de diferentes campos do pensamento 

acadêmico canadense, na economia política, na história e na teoria da comunicação 

(WERNICK, 1986). Neste mesmo sentido, Cândido Mendes reverencia Celso Furtado e 

expande o alcance de sua contribuição:  
Devemos a Celso também a insistência em dar à consciência de latinidade um 
denominador que nos situe em dimensões supracontinentais, dentro do nosso sentir de 
Ocidente. O que defendeu e previu como nossa posição relativamente excrescente do 
universo das globalizações, pela nossa economia de mercado interno no Continente, 
continua ou mesmo se antecipa pela consciência do caráter expropriatório com que a 
visão de mundo hegemônica se apossa dos inconscientes coletivos à sua volta. 
(MENDES, 2005, p. 19) 

 
Já as reflexões lançadas por Innis nos anos 1920 foram aprofundadas por outros 

pensadores canadenses e geraram a classificação de Collins para a teoria da dependência 

canadense:  
i) Primária (Colonial): A primeira, de viés essencialmente econômico (ou 
economicista), deriva da Teoria dos Produtos Básicos (‘Staples’) de Innis. A 
problemática de fundo aqui é a superação da situação primário-exportadora, bem 
como a transição nacional-desenvolvimentista rumo ao desenvolvimento (industrial). 
ii) Secundária (Industrial): Uma vez consolidada a sociedade urbano-industrial, o 
pensamento dependentista nacional migra para outro tópico: a distribuição 
internacional do valor agregado ao longo das cadeias produtivas. A indústria 
canadense – embora materialmente desenvolvida – passa a ser retratada como uma 
espécie de “sucursal” norte-americana. Nessa segunda chave, a dependência passa a 
ser entendida como a retenção dos ganhos de P&D, a concentração de registros de 
patentes, propriedades intelectuais etc. (ou, em outras palavras, a parcela mais 
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avultada do valor agregado da produção industrial) nas matrizes da nova metrópole 
(os EUA). 
iii) Terciária (Cultural/Comunicacional): Por fim, a terceira formulação dependentista 
(exemplificada na proposta de autores como Herbert Schiller ou Dallas Smythe) 
partiria de uma premissa conceitual cultural/comunicacional, enxergando o controle 
dos sistemas de comunicação como variável-chave da soberania nacional. Por 
oposição, a dependência figuraria como a alienação deste setor-chave a grupos 
estrangeiros. (COLLINS, apud MORAES, 2017a, p. 20) 

 

1.3.2 O desenvolvimento na periferia e a economia política da comunicação 

Carlos Brandão (2013, p. 236) destaca que a base teórico-metodológica de Furtado 

articula “o processo de desenvolvimento/subdesenvolvimento com os conceitos de 

dependência, cultura e criatividade” e aponta a ênfase em  
estratégias de desenvolvimento que acionem/mobilizem a riqueza cultural presente na 
diversidade brasileira e legitimem renovado padrão civilizatório, que logre forjar novo 
patamar de homogeneidade social e se traduza em enriquecimento cultural, em 
apropriação dos avanços tecnológicos e na legitimação de estratégias que busquem 
romper com os impasses do subdesenvolvimento.  

 
Deste modo, encontramos em Furtado olhar semelhante ao de Innis sobre as 

perspectivas civilizatórias que, ao longo da história, impactaram “decisões de como alocar 

(intertemporalmente, interespacialmente, intersetorialmente etc.) ativos, recursos, 

capacitações, produtivamente ou não” (BRANDÃO, 2013, p. 236) e assim produziram 

avanços tecnológicos e estratégias de dominação. Desenvolvimento em contextos periféricos, 

interações centro-periferia e a menção ao conceito de dependência situam-se como pontos de 

contato da tradição marxista em Innis e Furtado. A interpretação econômica da história 

canadense fundada por Innis e estabelecida como “paradigma econômico dominante da 

historiografia canadense” (MORAES, 2107e, p. 14) 
propõe uma leitura sobre a dinâmica de crescimento em zonas periféricas do globo, 
pois “os consecutivos ciclos de expansão de uma dada Staple em uma dada região não 
podem ser entendidos unicamente em sua acepção quantitativa: a produção/ 
extração/cultivo de um dado produto engendraria toda uma ecologia sociocultural. 
Amplamente vinculado a imperativos naturais e geográficos, o ‘habitat tecnológico’ 
de cada um desses produtos teria natureza estruturante, isto é, seria responsável pela 
formação e solidificação de “organizações sociais e instituições políticas próprias. 
(MCNALLY, apud MORAES, 2017e) 
 

Ainda que, conforme frise Rodríguez, haja no pensamento furtadiano uma “arraigada 

negação de toda forma de determinismo”, no entendimento de que “a evolução de toda 

sociedade depende crucialmente de percepções e decisões conscientes de certos atores sociais 

chave, assim como da determinação e pertinácia com que encaram sua ação” (RODRÍGUEZ, 

2009, p. 418), encontramos o viés da dominação tecnológica em sua noção de civilização 

industrial, na qual 
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o controle da terra e dos homens tende a ceder lugar ao controle das técnicas, que 
asseguram eficiência na organização da produção, como base de estrutura de poder. 
Os fundamentos da legitimidade do sistema de dominação social se modificam, como 
observaram Marx e depois Marcuse. Mas o que interessa frisar é que a racionalidade 
instrumental instala-se no cerne da prática social. (FURTADO, 2008, p. 199) 
 

Tal predomínio da racionalidade instrumental na civilização industrial pode ser 

associado ao temor de Innis indicado por Edward Comor, de que “as condições de liberdade 

de pensamento estão em perigo de serem destruídas pela ciência, tecnologia e a mecanização 

do conhecimento, e com elas, a civilização ocidental” 4 (INNIS, apud COMOR, 2001, p. 281), 

pois a civilização industrial que emergiu na América Latina de Furtado estava fundamentada 

nas interações entre cultura, criatividade e tecnologia, gerada por uma industrialização tardia 

que se constituiu em um acesso à civilização industrial específico das periferias, situado na 

lógica marcada pela dependência.  

Innis é considerado um dos pais da Economia Política Canadense e, segundo Moraes 

(2017c, p. 18), em alguns momentos “flerta com (certo nível) de intervencionismo público” 

em sua teoria do desenvolvimento. Norteado pelo pensamento cepalino que ajudou a fundar 

com o economista argentino Raul Prebitsch, Furtado também defendeu ações 

intervencionistas estatais na economia, de modo a estabelecer um “fator volitivo” ou “vontade 

política” do agente público, que concebe formas de ação pública que pode desfragilizar 

economias atingidas por interesses transnacionais (FURTADO, 2008).  

Moraes (2017b, p. 15) associa Innis à Economia Política da Comunicação e da Cultura 

(EPC) canadense, que trata a dependência não apenas como um tema, mas também “uma 

espécie de princípio estruturante, um enquadramento epistemológico que simultaneamente 

condiciona, potencializa e, de certo modo, define os contornos da EPC canadense”. Do 

mesmo modo, o debate proposto por Bolaño (2011) incorpora a compreensão histórica da 

dependência brasileira e latino-americana de Furtado às contribuições da EPC quando indica 

que 
o caráter imitativo do nosso desenvolvimento, a incorporação do progresso técnico via 
consumo das elites, sem modificar os processos produtivos internos visando satisfazer 
as necessidades das grandes massas da população nacional, marcarão o 
desenvolvimento latino-americano e brasileiro. Este é o sentido do conceito de 
dependência cultural em Furtado. Trata-se de uma relação de subordinação que, uma 
vez instalada, tende a perpetuar-se porque está inscrita na tecnologia e no conjunto dos 
processos econômicos e sociais, nos estilos de vida e padrões de cultura impostos 
pelas necessidades, agora sim, dos processos de acumulação de capital e de 
dominação. A hegemonia se define, assim, essencialmente no plano da cultura e dos 

																																																								
4 Tradução livre do trecho: “the conditions of freedom of thought are in danger of being destroyed by science, 
technology and the mechanization of knowledge, and with them, western civilization”. 
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valores, embora o sentido último de todo o processo seja a acumulação e a reprodução 
das relações de poder econômico e político (BOLAÑO, 2011, p. 11). 
 

Neste mesmo sentido, Bolaño sustenta que mesmo sem voltar seus estudos para uma 

economia política da comunicação, a visão furtadiana sobre a “concentração oligopolista dos 

instrumentos de produção e distribuição de bens culturais é inequívoca” (BOLAÑO, 2013, p. 

323) e relaciona-se a esta teoria do campo da comunicação, tornando-se cada vez mais 

pertinente diante da “constituição de um poderoso star system e de formas avançadas de 

cooptação de setores da cultura popular” (BOLAÑO, 2013, p. 323). 

Ao suceder Darcy Ribeiro na cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras, em 1997, 

Celso Furtado enfatizou que compreendia que toda questão econômica é também humana, ou 

seja, histórica, social e cultural. Esta perspectiva permeia toda a sua obra, considerada como 

fundamental para o entendimento ampliado da realidade brasileira e também da latino-

americana. Um dos primeiros estudiosos a investigar o vínculo entre o desenvolvimento 

econômico e as expressões culturais, Furtado partiu de reflexões sobre cultura e história para 

consolidar e aprimorar sua teoria econômica. Por isso, também é considerado “um dos pais da 

economia política brasileira”, pois 
a contribuição de Furtado para a compreensão da questão cultural é fruto de uma 
preocupação antiga e de sólidos conhecimentos em antropologia e nas ciências sociais 
em geral, desde as primeiras leituras de Gilberto Freyre, ainda na adolescência, de 
quem aprendeu – como diria a certa altura, na obra autobiográfica – o método, não o 
conteúdo. (BOLAÑO, 2013, p. 322) 

 
Para Furtado, “a dependência é, em primeiro lugar, cultural, construída ao longo do 

processo de difusão da civilização industrial, que gera, ao mesmo tempo, o desenvolvimento e 

o subdesenvolvimento.” (BOLAÑO, 2013, p. 323). O brasileiro defendia não uma noção de 

cultura totalizante, mas fruto de uma criatividade que se alimenta das identidades culturais 

dos povos e os impulsiona para um desenvolvimento. 

A mudança no campo de interesses de Innis para o estudo das mídias foi acionada pela 

constatação de que o Canadá “exportava papel e celulose e importa livros” (BUXTON & 

ACLAND, apud MORAES, 2017a, p. 19). Deste modo, entendemos que quando percebe que 

a dimensão cultural era determinante no processo de dependência, constata o quão 

determinante eram as mudanças nos padrões de consumo para o estabelecimento de uma 

dependência cultural materializada na supremacia do centro sobre as margens (ou periferias), 

em sintonia com os postulados de Furtado. Cabe destacar que o brasileiro vai concentrando 

seu olhar de forma mais apurada nas políticas culturais e no papel da autonomia cultural no 

desenvolvimento também nas diretrizes estabelecidas em sua gestão como Ministro da 
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Cultura (1986-1988) e nas reflexões em que destacou o papel da cultura no desenvolvimento 

no âmbito da Comissão de Cultura e Desenvolvimento da Unesco (1992-1995). 

Ao traçar um histórico das relações entre hegemonia, capital e cultura a partir do 

pensamento furtadiano em Campo Aberto para a crítica da epistemologia da comunicação, 

César Bolaño (2015b) ressalta a necessidade de retomada do pensamento crítico e a 

preocupação com o desenvolvimento socialmente justo, detalhando as bases das relações 

umbilicais entre os sistemas de comunicação, a produção cultural e o desenvolvimento 

formulado por Furtado. Para o autor, a subsunção do trabalho cultural é questão central, pois a 

Indústria Cultural alimenta-se do capital cultural, através da subsunção da cultura popular na 

economia, devido à transformação de seus elementos em bens de produção cultural nos 

mercados de consumo do capitalismo monopolista. É deste modo que se trava o diálogo entre 

a Indústria Cultural e as culturas populares que dinamizam o conjunto dos bens simbólicos de 

mercado para reprodução e manutenção da hegemonia.  

Bolaño (2015b) destaca que novos estilos de vida incitam atividades artísticas, 

científicas, reflexão filosófica e produção simbólica, numa construção de modernidade, 

enquanto a modernização de padrões de consumo copia modelos e fortalece uma hegemonia 

cultural, como pode-se observar nas atuais indústrias de consciência e de consensos que se 

tornaram os meios de comunicação de massa. Sustenta que este quadro monta-se em nível 

global e envolve a produção científica e intelectual, em meios e processos digitais, com fácil 

circulação de conhecimento, impactos na economia, na cultura e na sociedade como um todo. 

Neste ponto, acentua-se então o papel fundamental das políticas culturais e de comunicação 

na luta contra a dependência econômica e cultural. 

Há uma “dimensão holística” na obra de Innis, identificada por Moraes (2017d), do 

mesmo modo que Bosi aponta uma “visão holística” em Furtado no prefácio da edição de 

Criatividade e dependência na civilização industrial (2008). O primeiro vale-se de Liam 

Young para indicar uma dimensão holística em Innis, salientando que para este último, 
os limites disciplinares foram tão desimportantes quanto foram as artificiosas 
distinções entre natureza e cultura, tecnologia e meio ambiente, ciência e humanidades 
e mesmo entre humano e não-humano. O alcance de seu pensamento convida à análise 
de problemas além do aqui e do agora. Sua famosa crítica do viés “presenteísta” [no 
original, “present-mindedness”] da cultura ocidental tem raízes em seu diagnóstico de 
uma patologia da Economia Política [‘convencional’] (...) em sua preferência à 
abstração de variáveis como preços, mercados e propriedade. (YOUNG, apud 
MORAES, 2017d, p. 20) 
 

De forma semelhante, Bosi (2008, p. 30) enxerga no pensamento de Furtado um 

diálogo “com diversas correntes filosóficas, estéticas e políticas, tendo por fio condutor um só 

valor, a criação de uma sociedade em que as potencialidades do indivíduo e do seu grupo se 
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atualizem livremente”. Mesmo ciente de um quadro de determinações econômicas, Furtado 

preocupa-se, em 19785, com as formas próprias de suicídio das civilizações, como nos alertou 

Innis em 19516, aspirando “que a atual submissão dos fins do ser humano aos meios seja 

revertida em prol de uma transmutação dos valores que regem a barbárie do consumismo de 

massas e a insensibilidade dos detentores do capital internacional” (BOSI, 2008, p. 30).  

Embora dentro dos limites deste viés de investigação não tenhamos encontrado outros 

estudos que tratassem das possíveis conexões entre os dois autores, arriscamos traçar linhas 

gerais de aproximação que embasam ainda outras preocupações de ambos, como o 

consumismo exacerbado, a expansão das tecnologias nucleares e a imperativa necessidade da 

consciência ecológica. Suas trajetórias e os contextos histórico-culturais e geopolíticos em 

que viveram e sobre os quais debruçaram suas pesquisas certamente influenciaram tais 

inquietações, por isso também foram mencionados neste trabalho. Entretanto, ao observarmos 

as duas primeiras décadas do século XXI, levando-se em conta o modo como o acirramento 

das relações de dependência fortaleceu oligopólios, gerou novas formas de controle social e 

mercantilizou a vida social através das novas tecnologias de informação e comunicação, 

parece-nos relevante aprofundar a problematização da dependência cultural. Indagações desta 

ordem podem nos conduzir à formulação de hipóteses que norteiem possíveis fins e meios 

para políticas culturais que propiciem autonomia cultural e ampliação de capacidades 

criativas e que gerem o desenvolvimento endógeno sugerido por Furtado, envolvendo 

relações e processos que inquietaram Innis e estimularam os estudos pós-innisianos no 

Canadá.  

Os aspectos levantados nesta seção podem ser apontados como pontos de partida para 

uma pesquisa mais aprofundada, que mergulhe nas dimensões ontológicas das questões 

delineadas, algo que exigiria um estudo mais denso das obras de Harold Innis e Celso 

Furtado, bem como de seus intérpretes - brasileiros, latino-americanos e canadenses. Uma 

perspectiva desafiadora nos parece ser aquela que apresente formulações não deterministas 

em torno da equação tecnologia-espaço-tempo innisiana na perspectiva do desenvolvimento 

furtadiano. O viés do acesso a novas tecnologias de informação e comunicação, suas 

decorrências e padrões de consumo num mercado cada vez mais oligopolizado pode gerar um 

percurso teórico-metodológico singular, que problematize o desenvolvimento e as relações de 

dependência na contemporaneidade. 

																																																								
5 Ano da publicação da primeira edição de Criatividade e dependência na civilização industrial. 
6 Ano de publicação da edição original de O viés da comunicação.  
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Entendemos ser necessário empreender maior esforço para compreender, nos dois 

autores, a presença do modelo conceitual marxista de interpretação social. Abre-se também 

um campo de possibilidades para estudos ampliados das noções de tecnologia, seu papel, 

penetrabilidade e imbricamento nas sociedades, através de recortes fenomenológicos das 

formulações destes autores, de modo a perceber como a tecnologia estrutura a economia, a 

sociedade e a cultura nas perspectivas dos dois pesquisadores. 

No próximo capítulo, avançaremos num percurso interpretativo sobre o histórico das 

estruturas sociais, econômicas e culturais estabelecidas na cidade de Laranjeiras e na 

comunidade que recebeu certificação de autorreconhecimento como território remanescente 

de quilombos pela Fundação Cultural Palmares (FCP) em 2006, a Mussuca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 - Histórias, identidades e memórias 
 

No Brasil colonial, Sergipe d’El Rei era a menor das províncias, mas tinha 

características peculiares. Suas bacias hidrográficas, por exemplo, funcionavam como uma 

rede de transporte pluvial formada pela bacia do rio Real, atual divisa entre Sergipe e Bahia; 

pelo rio Vaza-Barris, que hoje separa a capital, Aracaju, dos municípios de São Cristóvão 

(primeira capital da província) e Itaporanga D’Ajuda; pelo rio Japaratuba, que passa pela 

cidade de mesmo nome e hoje desagua no mar no município de Pirambu; pelo rio Piauí, que 
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banha a região sul do estado; e a do rio São Francisco, limite com a província de Alagoas e 

pelo rio Sergipe, que nasce na Bahia e corta o território no sentido oeste-leste até desembocar 

no mar na atual capital. Pouco antes de chegar ao oceano, o rio Sergipe recebe as águas de um 

afluente, o Cotinguiba, que perpassa as cidades de Areia Branca, Riachuelo e Laranjeiras. 

O surgimento do município de Laranjeiras relaciona-se a esta peculiaridade, pois a 

cidade situa-se na região próxima ao encontro dos rios Cotinguiba e Sergipe, próximo ao 

litoral. Neste capítulo, propomos uma apresentação do município e de seu maior povoado, a 

comunidade Mussuca, a partir de informações relacionadas a contextos históricos, 

socioeconômicos e culturais. Tais dados constituem-se como pontos de partida para 

problematizações sobre as relações entre cultura e desenvolvimento a partir das perspectivas 

teóricas e epistemológicas indicadas no capítulo primeiro. 

A ocupação de Sergipe, segundo Francisco José Alves (2015), foi iniciada em 1575, 

quando padres jesuítas da Companhia de Jesus acompanhados de tropas militares chegam de 

Salvador para catequizar indígenas que enfrentavam os portugueses na região litorânea do rio 

Real e ajudavam franceses na pilhagem de pau-brasil, algodão e pimenta. Na ocasião, 

fundaram três povoamentos nas proximidades dos rios Piauí, Real e Vaza-Barris, com apoio 

de uma pequena tropa de militares. Felisbelo Freire registra que “já por este tempo e talvez 

antes, Sergipe tornara-se um ponto de pousada de piratas francezes que, rechaçados de outros 

portos, ahi se refugiavam, para mercadejar com os naturaes riquezas com quinquilharias” 

(FREIRE, 1891, p. 4). No final do século XVI, deu-se a efetiva incorporação do território 

compreendido entre o rios Real e São Francisco ao domínio imperial português pois, segundo 

Ane Luise Mecenas Santos (2015, p. 193), “os campos além do Rio Real passam a se tornar, 

cada vez mais importantes para a expansão dos rebanhos de gado, aguçando os interesses dos 

senhores de terra do Recôncavo pela região, que exigiam do governador a retirada dos índios 

da localidade”, por conta de “conflitos entre colonos e gentios”.  

Tudo indica que a pressão dos senhores de terra surtiu efeito, pois um numeroso 

contingente militar que envolvia até mesmo indígenas já convertidos ao cristianismo liquidou 

cerca de 2.500 nativos em 1590, numa “inserção compulsória de Sergipe nos quadros da 

civilização branca e cristã” (ALVES, 2015, p. 183). Cerca de 4.000 indígenas foram 

escravizados, as terras foram divididas e ocupadas principalmente por currais de gado. A 

capitania “torna-se fornecedora de gado vacum para os engenhos da Bahia e Pernambuco bem 

como abastecedora de carne e configura-se assim a função das terras de Sergipe: economia 

auxiliar da Bahia e de Pernambuco. Curral de baianos e pernambucanos” (ALVES, 2015, p. 

183). Deste modo, “a conquista das terras onde hoje é Sergipe era uma necessidade 
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estratégica, já que deveria garantir a posse das terras ainda ‘desocupadas’ e solucionar o 

problema de comunicação entre as capitanias de Todos os Santos e de Pernambuco” (CRUZ 

& OLIVEIRA, 2016, p. 9-10).  

Esta ocupação segue o modelo de projeção da economia açucareira em direção à 

pecuária apontado por Furtado (2010), pois a produção agrícola gerada no recôncavo baiano e 

na zona da mata pernambucana parece ter originado em Sergipe um “segundo sistema 

econômico, dependente da economia açucareira” (FURTADO, 2010, p. 95). Além de 

atividades agrícolas de subsistência, a escravização de nativos para serviços de mão de obra 

na pecuária marcou os primórdios da ocupação portuguesa em Sergipe, pois 
o recrutamento de mão de obra para essas atividades baseou-se no elemento indígena, 
que se adaptava facilmente à mesma. Não obstante a resistência que apresentavam os 
indígenas em algumas partes7, ao verem-se espoliados de suas terras, tudo indica que 
foi com base na população local que se fez a expansão da atividade criatória” 
(FURTADO, 2010, p. 98).   

 

Wanderley Menezes (2014) interpreta os laços de dominação e o papel subalterno de 

Sergipe em relação à Bahia como parte de uma dinâmica centro/periferia, de ordem política e 

econômica. A ocupação da capitania de Sergipe atendia a interesses estratégicos e 

econômicos dos polos mais importantes da América Portuguesa, pois facilitava a segurança 

nas viagens marítimas e terrestres entre Pernambuco e Bahia. A região era considerada 

perigosa tanto por conta de ataques protagonizados pelas populações indígenas quanto por ter 

servido de refúgio para africanos fugidos dos engenhos baianos. Sergipe Del Rey fornecia 

animais para consumo humano, bem como para trabalho em engenhos e fazendas de 

Pernambuco e da Bahia.  

A concessão de sesmarias para culturas de subsistência - com destaque para a farinha 

de mandioca - e criação de gado para fornecimento de animais para tração das moendas de 

cana dos engenhos baianos marcam o período seguinte da ocupação do território sergipano, 

cuja penetração para o interior, durante a primeira metade do século XVII, foi marcada pela 

condução das boiadas às margens dos rios São Francisco e Real (MENEZES, 2014), onde 

hoje estão as divisas com Alagoas e Bahia, respectivamente. A cidade de São Cristóvão, 

fundada após a conquista militar, funcionava como parada segura para os viajantes, uma vez 

que os caminhos dos sertões eram demasiado extensos e arriscados (AMARAL, 2015). O 

																																																								
7 No relato da conquista militar de 1590, Alves (2015, p. 19) ressalta o destaque dado à “bravura de Baepeba, 
chefe tupinambá sergipano e seus comandados”, destacando as “‘nuvens de flechas’ com que os nossos índios 
atacaram os invasores, ávidos por terra e força de trabalho” (grifo original).  
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fornecimento de mantimentos para as populações das capitanias vizinhas, através da 

agricultura de subsistência, também é um traço da relevância do território sergipano no 

Império Ultramarino Português.  

Os holandeses, como aponta Furtado (2010, p. 33), tiveram um papel expressivo na 

“grande expansão do mercado de açúcar, na segunda metade do século XVI”, constituindo–se 

como “fator fundamental do êxito da colonização do Brasil”, devido ao financiamento de 

atividades de refino, comercialização e “instalações produtivas no Brasil bem como no da 

importação de mão-de-obra escrava”. No entanto, as desavenças territoriais e políticas entre 

espanhóis e neerlandeses - mais tarde designados como holandeses - provocaram uma 

divergência de interesses quando da fusão dos reinos de Espanha e Portugal. Assim,  
a luta pelo controle do açúcar torna-se, destarte, uma das razões de ser da guerra sem 
quartel que promovem os holandeses contra a Espanha. E um dos episódios dessa 
guerra foi a ocupação, pelos batavos, durante um quarto de século, de grande parte da 
região produtora de açúcar pelo Brasil. (FURTADO, 2010, p. 43) 

 

A ocupação de Pernambuco (1630-1654) teve consequências danosas para Sergipe, 

devido ao rastro de destruição originado pela invasão holandesa do território sergipano (1637-

1645). Antes de deixar a capitania, na fuga rumo à Bahia, os portugueses estrategicamente 

abateram cinco mil rezes e levaram oito mil cabeças de gado para a Bahia, de modo a destruir 

tudo o que fosse de serventia aos inimigos, inclusive plantações. Ainda assim, a infantaria 

batava, em 1637,  
após quase destruir São Cristóvão [então principal cidade da capitania] ruma em 
direção ao Rio Real e lá se ocupa em matar o gado e devastar a agricultura. Conforme 
outras evidências da época, os holandeses abateram três mil animais dos criadores 
sergipanos. Tal fato veio, na verdade, praticamente liquidar o plantel sergipense. 
(ALVES, 2015, p. 186) 

  
Com a estratégia de “terra arrasada” utilizada por ambas as partes na contenda, as 

terras sergipanas aparentemente foram sendo reocupadas, até o retorno dos colonos 

portugueses, por indígenas que ainda não haviam sido assassinados.  

Em seu estudo sobre a formação histórica de 7 aldeamentos indígenas no período 

colonial, Pedro Abelardo Santana (2004, p. 106) destaca que 6 deles teriam se formado “entre 

1650 e 1700, período em que a Capitania se reerguia política e economicamente após os 

danos causados a seu território pela disputa entre forças portuguesas e holandesas”. Os 

nativos teriam servido como força de trabalho para os proprietários rurais, em serviços 

públicos (abertura de estradas, drenagens de rios etc.), e como força militar (guerra contra 

mocambos e índios rebeldes). É assim que, “da constante relação entre os índios e a sociedade 

colonial resultou a confluência da cultura milenar dos brasílicos e o modo de vida europeu, 
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influenciando as formas de sobreviver, se comportar e lidar com as crenças religiosas” 

(SANTANA, 2004, p. 107).  

Todavia, nos aldeamentos, quase sempre dirigidos por religiosos - não apenas jesuítas, 

mas também capuchinhos (franceses, italianos), franciscanos e carmelitas -, “há relatos de 

choques armados e das moléstias que dizimaram a população, da utilização de índios para 

combater os quilombos, para a mão de obra a serviço de religiosos e dos colonos e da cobiça 

destes sobre as terras dos naturais” (SANTANA, 2010, p. 14). A convivência entre diferentes 

grupos sociais se desenrola em meio a variadas formas de submissão, estratégias de 

sobrevivência, mediada por distintos laços econômicos e traços culturais.  

Disputas e reconfigurações territoriais marcam o século XVIII, no qual “a capitania de 

Sergipe vivenciou um período de reordenamento econômico”, com o incremento da 

“produção dos principais gêneros de exportação da América Portuguesa (cana de açúcar, 

fumo e algodão)” (MENEZES, 2015, p. 201). No entanto, esse processo parece ter sido 

gradativo. Enquanto, de acordo com Furtado (2010), no final do século XVI o número total de 

engenhos no Brasil é estimado em 120, na segunda década do século XVII, em 1612, em 

Sergipe havia unicamente 1 engenho. Segundo Malaquias et al (2018), em 1637 a quantidade 

sobe para 8 e, em 1725, são 25 unidades de produção em atividade. Contudo, a capitania 

continuou fornecendo animais e mantimentos que possibilitavam a produção açucareira nas 

capitanias vizinhas, bem como a sobrevivência alimentar de seus habitantes.  

A partir do século XVII, a economia local passa a se voltar para a produção de 

gêneros de exportação como algodão, fumo e cana de açúcar. A criação de gado possibilitou a 

acumulação do capital que ergueu a economia açucareira naquele século, impulsionada 

também pela modernização do Estado português empreendida pela administração do Marquês 

de Pombal (1699-1782), que visava fortalecer o Reino por meio do incentivo à produção 

agrícola e ao comércio de modo a restabelecer a economia portuguesa, encorajando assim a 

burguesia comercial através do fluxo de produtos brasileiros para a metrópole.  

O estudo de Malaquias et al (2018) sobre a evolução agrária da capitania de Sergipe 

demonstra como a expansão da lavoura canavieira e dos engenhos de açúcar, caracterizada 

como parte de uma nova fase da agricultura de exportação no Brasil está relacionada “à 

reconfiguração da oferta mundial do produto em fins do século XVIII, com a concomitante 

expansão do consumo na Europa e saída do principal produtor americano, a ilha de São 

Domingos” (MALAQUIAS et al, 2018, p. 15), situação em que a escravização do povo negro 

ganha novo impulso.  
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Furtado (2010, p. 96) assinala que “a criação de gado – da forma como se desenvolveu 

na região nordestina e posteriormente no sul do Brasil – era uma atividade econômica de 

características radicalmente distintas das da unidade açucareira”. No entanto, o açúcar em 

Sergipe “conviveu e competiu com atividades secularmente instaladas, como a pecuária e a 

lavoura de mandioca” (MALAQUIAS et al, 2018, p. 15). Aspectos ecológicos geraram uma 

regionalização agrária que dividiu, “não sem disputas, as terras ocupadas pela cana e aquelas 

destinadas ao gado e à lavoura de alimentos” (MALAQUIAS et al, 2018, p. 15). As relações 

dos produtores sergipanos com comerciantes baianos podem ser caracterizadas como de uma 

dependência mútua mediada pelo Estado: os primeiros precisavam do porto de Salvador para 

escoamento de sua produção, pois “boa parte da produção alimentar era destinada ao 

Recôncavo e a administração soteropolitana era muito preocupada com o estado da lavoura na 

capitania de Sergipe para evitar carestias” (MALAQUIAS et al, 2018, p. 16). As plantações 

de mandioca que predominam no território no final dos setecentos eram voltadas para o 

abastecimento de áreas urbanas da colônia na Bahia. Sendo o gado e a farinha “artigos 

essenciais para o abastecimento das cidades e dos engenhos, sua carência preocupava os 

agentes do governo” (MALAQUIAS et al, 2018, p. 20). 

Pela indicação de que a atividade pecuária foi “fator fundamental de penetração e 

ocupação do interior brasileiro”, mas “pelo menos em sua etapa inicial, era um fenômeno 

econômico induzido pela economia açucareira e de rentabilidade baixa” (FURTADO, 2010, 

p. 97), é possível entender porque a movimentação econômica sergipana só alcança 

expressividade “no segundo quartel do século XIX e chega ao seu ápice na década de 1850, 

quando as contagens sugerem algo entre sete ou oito centenas de engenhos na província” 

(MALAQUIAS et al, 2018, p. 19). O crescimento das exportações do açúcar sergipano ocorre 

em uma etapa de crise na produção açucareira brasileira, ocasionada por fatores externos, 

como a concorrência do produto cubano e do açúcar de beterraba europeu que provocam 

redução de preços e de mercados internacionais para o açúcar brasileiro. Todavia, há indícios 

que os custos da produção foram atenuados pela combinação de atividades agrárias e 

criatórias que abasteciam mercados internos com alimentos e gado, uma vez que “nas regiões 

de instalação tardia da lavoura canavieira, a cultura da cana e refino do açúcar chegaram 

depois da existência de sistemas agrários de subsistência e de currais de criação de gado, 

ambos imprescindíveis para a redução de custos do complexo açucareiro” (MALAQUIAS et 

al, 2018, p. 20). As estruturas técnicas tradicionais de baixo custo fundamentadas, sobretudo, 

na mão de obra escravizada, e as facilidades de escoamento da produção pelos rios também 

podem ter influenciado a ascensão da economia açucareira sergipana.  
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Malaquias et al (2018, p. 20-21) também ressaltam dados de outras fontes para 

evidenciar que “o açúcar foi precedido pelo gado e pelos cultivos de subsistência” e apontam 

“que a cana de açúcar e os engenhos não dominaram com exclusividade a economia 

sergipana, pois ficaram limitados, pelas suas necessidades ecológicas, às faixas úmidas e 

férteis nas bacias dos rios do leste”. O cultivo da mandioca e a produção comercial de farinha 

destacam-se, uma vez que esta última predominava na dieta alimentar de ricos, pobres, 

escravos e libertos da época. Diferentes produtos de exportação, bem como as atividades 

comerciais ligadas ao seu cultivo, rendiam frutos para as atividades agrárias, mas “açúcar e 

farinha eram inseparáveis, (…) o melhor e o pior cultivo da colônia – mas, respectivamente, o 

mais rentável e o mais necessário aos seus moradores” (MALAQUIAS et al, 2018, p. 23). A 

produção de mandioca e farinha estava presente por todo o território, do mesmo modo que a 

criação de gado, atividade que perdurou durante quatro séculos na capitania e cujo rebanho 

foi contabilizado em mais de 7.000 cabeças entre 1800 e 1822.  

Todavia, com a crise da produção açucareira nas Antilhas e a elevação do consumo 

graças ao aumento mundial do consumo de chá, café e cacau, a produção de açúcar na região 

do Cotinguiba foi se avolumando. Em 1759, a província de Sergipe d’El Rei exportava quase 

20% da produção total da Capitania Geral da Bahia, com destaque para o açúcar mascavo. 

Com base na interpretação de dados encontrados em levantamento sobre a produção 

açucareira naquele ano, Menezes (2015, p 205) demonstra que “de 315.919 arrobas de açúcar, 

produzido em 172 engenhos de açúcar e exportado nos oito portos de toda a Capitania Geral 

da Bahia, Sergipe d’El Rei enviava 61.228 arrobas, o que equivale a 19,38% da produção 

total da Bahia”. É possível constatar neste mesmo levantamento que o Porto do Cotinguiba 

produziu 76% do açúcar sergipano, representando 46.547 arrobas de açúcar branco e 

mascavo, enquanto os Portos de Garajau e Sergipe d’El Rei produziram 14.681 arrobas, 24% 

da produção de 1759.  

Em sua tese de doutoramento, Sharyse Amaral (2012) realizou um estudo sobre 

liberdade e escravidão na região que concentrou a mais numerosa população escravizada de 

Sergipe, a zona do Cotinguiba. Graças à cultura da cana de açúcar, a região tornou-se a mais 

próspera da província. Situada na faixa litorânea, ao longo dos vales dos rios Japaratuba, 

Cotinguiba e Sergipe, mostrou-se propícia à agricultura devido às chuvas regulares e ao clima 

quente e úmido do litoral.  
Tal como o Recôncavo baiano, possuía solos de massapê, argilosos, escuros e 
pesados, que retinham bem a umidade e eram preferidos para o cultivo da cana-de-
açúcar, a cultura mais rentável no período colonial. Lá eram encontrados também os 
“salões”, solos avermelhados, mais leves que o massapê, mas também muito férteis. A 
região tinha o transporte facilitado pela navegação dos grandes rios e de seus 
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numerosos afluentes durante a maré cheia. Numa época em que existiam poucas 
estradas – e as que existiam frequentemente eram alvo de assaltos ou causas de 
acidentes, devido ao péssimo estado –, o transporte fluvial constituía importante fator 
de produção. A união desses três elementos – solo, clima e rios navegáveis – fez com 
que a região do Cotinguiba se tornasse o principal núcleo produtor de açúcar em 
Sergipe, sobretudo a partir do século XIX. (AMARAL, 2012, p. 33) 

 
A maior parte dos engenhos que proliferavam no território sergipano na primeira 

metade do século XIX estava localizada na Cotinguiba. Ainda que se registre uma leve 

redução do total destas unidades de produção em Sergipe, especificamente nesta área há um 

aumento real no final daquele mesmo século. A produção açucareira atinge seu auge e 

manteve-se numa curva ascendente, gerando impactos significativos nas cidades da região: 
Por esta época se multiplicavam os núcleos urbanos na região da Cotinguiba, que se 
tornava a mais próspera da província. Laranjeiras e Maruim eram os dois mais 
importantes núcleos urbanos, por seus portos o açúcar era escoado, bem como saíam e 
entravam alimentos e outras mercadorias. O desenvolvimento de um e de outro 
município ocorrera paralelamente ao crescimento da economia do açúcar, e de simples 
vilas na primeira metade do século XIX, tornaram-se importantes cidades, residência 
dos políticos, comerciantes e intelectuais sergipanos.  
A Cotinguiba adquirira tamanha importância para a província que, em 1855, sua 
capital, São Cristovão, sediada na beira do rio Vaza Barris, seria transferida para 
Aracaju, próximo à barra da Cotinguiba (chamada hoje de barra do Sergipe). Para a 
nova capital foram transferidas todas as repartições públicas com seus funcionários. 
Entretanto, do ponto de vista econômico e social, Aracaju, no século XIX, ficaria 
muito aquém de Maruim e de Laranjeiras. (AMARAL, 2012, pag. 39) 

 
 

2.1 Laranjeiras: movida a cana e escravos   

Laranjeiras começa a despontar como núcleo urbano entre a primeira e a segunda 

metades do século XIX: segundo o diário de D. Pedro II por ocasião de sua visita à 

localidade, em 1860, tem cerca de 9.000 habitantes. A possibilidade de negócios começa a 

atrair negociantes estrangeiros. Casas comerciais, algumas de origem internacional, atuavam 

na exportação do açúcar produzido na região, na comercialização de produtos estrangeiros e 

chegavam a funcionar como bancos, concedendo empréstimos e financiando equipamentos 

para os engenhos. Chamava a atenção seu grau de urbanização, com numerosas habitações e 

povoados por onde se espalhava a população e as culturas agrícolas (AMARAL, 2012). Em 

1881, a cidade possuía doze trapiches8, por onde foram escoados, “entre 1880 e 1881, 

128.147 sacos de açúcar, 14.440 fardos de algodão e 1.209 couros, provenientes de 

Laranjeiras, mas também de Riachuelo e Divina Pastora, municípios limítrofes” (AMARAL, 

2012, p. 41).  

																																																								
8 Edificações originalmente construídas para funcionarem como depósitos para armazenagem e comercialização 
de produtos agrícolas – no caso de Laranjeiras, do açúcar (COSTA, 2013). 
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O Vale do Cotinguiba, situado na faixa central e litorânea do espaço ocupado pelo 

estado de Sergipe, inclui hoje os municípios de Laranjeiras, N. Sra. do Socorro, Maruim, 

Santo Amaro das Brotas, Riachuelo, Divina Pastora, Capela, Japaratuba e Rosário do Catete. 

Além da produção açucareira, a região também se destaca pela pesca, devido ao manancial 

formado pelos diversos rios que passam pela área, além de pequenos riachos que irrigam as 

bacias dos rios Sergipe e Japaratuba. Através deste rios era escoada a produção dos engenhos, 

pois as estradas de ferro só surgem a partir de 1905.  

Os caminhos fluviais até o mar favoreceram transformações econômicas, sociais e 

culturais na região. A isto soma-se a fertilidade do solo e a regularidade de períodos 

chuvosos. A quantidade de engenhos chega a 347 em 1881, enquanto no centro sul do estado 

somavam apenas 189. Ainda que esta última contasse com as bacias dos rios Real, Piauí e 

Vaza-Barris, não possuía solos tão férteis quanto a Cotinguiba e seus engenhos não estavam 

localizados próximos a rios navegáveis; portanto, não teve a mesma expressividade na 

economia açucareira. A partir da segunda metade do século XIX uma série de fatores abala o 

quadro econômico de Laranjeiras, tais como o fim do tráfico internacional de escravos, uma 

epidemia local de cólera (1855-1856) e um longo período de estiagem (1857 a 1859), 

afetando negativamente a lavoura da cana e provocando uma queda significativa nas 

exportações de açúcar. Tais fatores, somados à baixa na cotação internacional do açúcar 

devido ao surgimento de novas áreas produtoras em outros países, provocaram uma crise na 

economia açucareira. Entretanto,  Amaral (2012, p. 24) enfatiza que “apesar da crise, o açúcar 

ainda era a base da economia sergipana; que os senhores de engenho foram escravistas até o 

último momento; (...) e que a mão de obra escrava era imprescindível à produção nos 

engenhos de açúcar sergipanos”. 
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Imagem 1: Peça de moenda de engenho de açúcar, acervo do Museu Afro-brasileiro de Sergipe. 

(Foto: Diego DiSouza, 2019). 
 

Algumas mudanças mantiveram a expressiva produção açucareira de Laranjeiras. A 

cana crioula foi substituída pela cana caiana, com maior teor de sacarose e cujo bagaço podia 

ser usado como combustível no processo de obtenção do açúcar, em substituição à lenha. O 

mel de cabaú, obtido durante o processo de clareamento do açúcar, passou a ser utilizado 

como complemento da ração que alimentava a força animal dos engenhos. Isto otimizou sua 

manutenção, possibilitando “um menor uso do espaço e da mão de obra para a produção da 

mesma quantidade de açúcar que antes” (AMARAL, 2012, p. 56). Mas foi a introdução da 

moenda a vapor - ainda que tardia, na década de 1860 – que mais impactou a produção local, 

ainda que os senhores de engenho do nordeste brasileiro em geral tenham inicialmente 

relutado em adotar esta tecnologia, seja por desconhecimento, por disporem “de terras em 

abundância e mão de obra acessível e barata” (AMARAL, 2012, p. 57) ou pelo temor de 

entregarem técnicas mais avançadas em mãos de escravizados.  

Todavia, a ausência de fundições em Sergipe teria sido a causa mais provável do 

atraso na adoção das máquinas a vapor, pois “caso a moenda quebrasse, qualquer peça de 

reposição teria que ser mandada da Bahia, o que podia demorar meses. Caso o defeito 

ocorresse na época da moagem, haveria prejuízo certo, podendo levar à ruína um senhor que 

estivesse contando com a venda da produção para o pagamento de dívidas” (AMARAL, 2012, 
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p. 57-58). Além disso, o custo de uma moenda a vapor também era alto. Para sua aquisição, 

era necessário aumentar a produção, mas isso só se tornaria viável para os senhores de 

engenhos se houvesse vias de transporte adequadas para levar a colheita até onde ocorria o 

processo de moagem, pois as terras ribeirinhas já estavam ocupadas pelas plantações. Quando 

finalmente a fundição foi estabelecida, as máquinas a vapor se popularizaram, possibilitando 

o incremento da produção. 

Amaral menciona que a queda da oferta da mão de obra escravizada no Brasil, 

sobretudo pela proibição do comércio de africanos, em 1850, foi contornada com o comércio 

interno de cativos entre as regiões norte e nordeste e os cafeicultores do centro-sul. 

Entretanto, Sergipe importou mais cativos do que exportou, devido à demanda da economia 

açucareira. Isto implica dizer que “para os senhores de engenho da Cotinguiba, o braço 

escravo continuou sendo fundamental para a produção, mesmo na segunda metade do século 

XIX” (AMARAL, 2012, p. 61). 

Em 1881, Laranjeiras tem o maior número de engenhos de Sergipe, um total de 97, 

sendo 46 movidos a vapor, cerca de 47% das unidades instaladas na cidade. Vale ressaltar que 

a quantidade de engenhos laranjeirenses representava, na mesma época, cerca de 25% do total 

dos engenhos sergipanos, que somavam 386 naquele ano. Amaral (2012) se vale dos estudos 

de Josué Subrinho para demonstrar que, a despeito da queda nacional na produção açucareira 

e da redução da oferta de mão de obra, esta última como consequência das epidemias de 

cólera e da proibição do tráfico de escravos africanos, cresce a quantidade de engenhos e o 

comércio exterior:  
(...) ainda que a partir de 1850 tenha ocorrido uma queda gradativa na exportação 
brasileira de açúcar, os dados relativos à produção açucareira sergipana mostram que, 
entre 1860 e 1887, a participação de Sergipe nas exportações brasileiras passou de 
17,27% para 21,73%, ou seja, ainda que Sergipe vivenciasse o mesmo processo 
econômico pelo qual passava o Brasil, os resultados de sua produção foram mais 
expressivos. (AMARAL, 2012, p. 59-60) 

 

No levantamento de inventários realizado por Amaral (2012), chama a atenção a alta 

concentração de renda em Laranjeiras entre 1860 e 1888. A cidade apresenta o maior número 

de inventariados ricos da província. A classe abastada “representava 24% dos inventariados, 

que detinham 86,4 % das fortunas” (AMARAL, 2012, p. 70) da cidade e cujo volume de 

acumulação de capitais superava a capital e Maruim, que era também uma próspera localidade 

da Cotinguiba. Em relação à posse de escravos, as classes mais abastadas de Laranjeiras 

concentravam mais de 75% do total da propriedade escrava local. No mesmo levantamento, 
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as maiores fortunas de Aracaju representavam apenas 7% dos inventariados, com pouco mais 

de 57% da riqueza total, e detinham 49% dos escravos de toda a capital.   

Bomfim aponta que o crescimento do setor produtivo no território laranjeirense 

prossegue na segunda metade do século XIX: entre 1840 e 1863, a cidade possuía 73 

engenhos e “recebe o título de Empório Industrial de Sergipe, acrescentando as fábricas de 

aguardente e charutos” (BOMFIM, 2014, p. 63). Esta opulência econômica chegou a fazer 

com que tenha sido cogitada a possibilidade de ser capital da província. A transferência da 

capital acaba sendo de São Cristóvão para Aracaju, em 1855. De todo modo, o prestígio da 

cidade ainda permanece em alta pois, em 1860, Laranjeiras recebe a visita ilustre do 

Imperador D. Pedro II e da Imperatriz D. Thereza Cristina, sinal de sua importância.  

Ao esboçar um perfil da conjuntura socioeconômica sergipana na época da transição 

da monarquia para o regime republicano, Terezinha Oliva (1985) indica que os primeiros anos 

do século XX foram marcados por mais um declínio da economia açucareira, naquela época 

dependente de subsídios financeiros e atividades de casas comerciais do Rio de Janeiro e de 

empréstimos obtidos na Bahia. Agravam-se os problemas de escoamento da produção 

sergipana. As estradas ainda apresentavam as mesmas condições precárias do último quartel 

do século anterior e a navegação fluvial, antes uma vantagem da região do Cotinguiba, 

“tendeu a desaparecer porque a Companhia de Navegação subvencionada pelo Estado, sem 

condições de refazer a sua frota, prestava serviço irregular, registrando-se constante 

interrupção nas viagens, dado o estado das lanchas. O transporte de mercadorias, em 1905, era 

feito por barcaças, num serviço lento e ruim” (OLIVA, 1985, p. 32). A situação piora com a 

nacionalização das linhas marítimas, que passam a ser dominadas por grandes comerciantes 

pernambucanos, e com os altos custos dos serviços de praticagem da Capitania dos Portos, 

atividade essencial para acesso às vias fluviais que alcançavam as regiões produtoras de 

açúcar. A produção açucareira, que já havia sido impactada pela perda da mão de obra 

escrava, passa a incorporar outros custos de produção.  

A historiografia aponta para o “perfil de uma economia asfixiada, estagnada, ‘falida’. 

Apesar disso, a monocultura da cana sobreviveu incólume e até absorveu modificações que 

visavam à sua melhoria” (OLIVA, 1985, p. 35). Dos 60 engenhos registrados em Laranjeiras 

em 1869, alguns chegam a se manter como unidades de produção até 1941, já em escala 

industrial, como ressalta Bonfim (2014) a partir dos relatos de um historiador que também foi 

pároco da cidade, Filadelfo de Oliveira. Os engenhos e seus proprietários sustentaram-se em 

fortes laços culturais com matrizes culturais europeias, mas as relações com a população 

escravizada foram moldadas em meio a dinâmicas envolvendo uma série de valores e práticas 
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que sugerem “a existência de uma mediação que teceu uma rede social” (BOMFIM, 2014, p. 

55). A formação de quilombos é um dos traços das estratégias de resistência cultural na 

sociedade escravista, assim como as “manifestações culturais de onde se encontram elementos 

da cultura colonizadora com elementos da cultura afrodescendente” (BOMFIM, 2014, p. 56).  

 

2.1.1 Configuração social: população (senhores/escravos/quilombos) e traços políticos  

A concentração da acumulação de capitais induziu as cidades da Cotinguiba a uma 

efervescência cultural marcada pela influência da Igreja e ao surgimento de uma 

intelectualidade ligada às classes dominantes, mas também marcada pela presença dos 

africanos. A arquitetura das diversas igrejas e as várias práticas sociais e culturais originadas 

por contatos com evangelizadores ainda estão presentes naquela região. Os engenhos foram 

responsáveis pela opulência na produção da época, mas também por influências em traços 

diversos da história local. E é nessa conjuntura que emerge uma classe oligárquica que 

estabelece influências em contextos políticos, sociais e culturais e, por outro lado, uma classe 

oprimida que sofreu o terror dos trabalhos forçados em canaviais e engenhos, mas que 

também deixou sua marca, direta e indiretamente, nestes mesmos contextos.  

A maior parte dos estudos mais criteriosos sobre Laranjeiras concentra-se no século 

XIX. Sabe-se que os Tupinambás habitaram a área, mas “diferentemente do conjunto de 

estudos sobre o período escravocrata, ou a economia açucareira em Sergipe, a presença de 

populações indígenas nestas terras é um tema com um número pequeno de produções, 

principalmente na área das ciências sociais” (BOMFIM, 2014, p. 65). Bomfim (2014, p. 66) 

defende que os povos autóctones foram banidos ou dizimados “em virtude da economia que 

se apontava com a colonização” e, evocando Gilberto Freyre, relembra “o extermínio que se 

acometeu sobre a população indígena no Brasil, principalmente durante a economia 

açucareira” (BOMFIM, 2014, p. 67). O registro histórico de Filadelfo Oliveira indicando a 

preponderância de brancos e mulatos entre os “primeiros colonizadores do Vale do 

Continguiba” (OLIVEIRA, apud BOMFIM, 2014, p. 68) demonstra como a invisibilidade da 

população indígena aponta para a historicidade como “um projeto de obscurecer as 

atrocidades cometidas pelo processo de colonização e implantação da economia açucareira na 

região” (BOMFIM, 2014, p. 68). Tal processo, de diferentes formas, acaba enaltecendo o 

legado africano ao ressaltar a “efervescência da cultura negra em Sergipe” na divulgação 

institucional da cidade (BOMFIM, 2014, p. 69), sobretudo a partir dos anos 1970. 

Bomfim (BOMFIM, 2014) aponta também diferentes versões da historiografia para a 

introdução da mão de obra de africanos escravizados em Sergipe, mas parte da premissa que 
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começou a ser introduzida a partir de 1575, com a chegada de colonos para a implementação 

da produção açucareira, como mão de obra em canaviais da Cotinguiba e naqueles próximos 

às bacias dos rios Real e Piauí. Sua presença era predominante em atividades de agricultura, 

possivelmente voltada para a cultura da cana de açúcar, mas também para outras culturas e 

atividades pecuárias.  

Em Negros(As) da Guiné e de Angola: nações africanas em Sergipe (1720-1835), 

dissertação de mestrado sobre as nações africanas de origem dos africanos escravizados em 

Sergipe no período entre 1720 a 1835, Joceneide Santos (2014, p. 50) aponta que “em 1757, a 

povoação de Laranjeiras já era um centro comercial que se destacava e possuía inúmeros 

comerciantes”. Em 1820, quando a população total da província alcançava 114.916 

habitantes, “os núcleos urbanos mais desenvolvidos eram a povoação de Laranjeiras e a de 

Estância” (SANTOS, 2014, p. 55). O crescimento populacional e “o aumento da importância 

econômica e política que a Povoação adquiriu” (SANTOS, 2014, p. 55) teriam motivado sua 

elevação à categoria de Vila, em 1832. 

Na década de 1850, a região açucareira, liderada por Laranjeiras, apresentava a maior 

população escravizada em diferentes levantamentos encontrados por Bomfim (2014). Mesmo 

que os dados não possam ser considerados precisos devido às variações nas formas de 

registro, todos apontam uma maior porcentagem de escravos no Vale do Cotinguiba, em 

comparação à população livre. Há indicativos de que mais de 85% da população escrava de 

Sergipe concentrava-se nesta região entre 1873 e 1887. Segundo o Censo de 1872, pretos e 

pardos representavam mais de 70% da população da Cotinguiba (AMARAL, 2012). Com 

base neste mesmo levantamento do final dos oitocentos, Dantas (1988, p. 217) confirma que a 

população escravizada da Freguesia de Laranjeiras “representava 12% da população escrava 

de toda a Província, um dos mais elevados índices de concentração”.  

No apogeu da produção açucareira, potencializa-se a necessidade de um número 

expressivo de escravos nos engenhos de Sergipe. Ao contrário da mão de obra do interior, que 

era majoritariamente formada por homens livres, a região litorânea da província notabilizou-

se pela produção do açúcar, devido aos fatores propícios (localização, solo e clima) para este 

cultivo. E, como evidencia Bomfim (2014, p. 62), “o terror do cativeiro em Laranjeiras não 

foi diferente de qualquer outro lugar do Brasil. Fundamentando-se no relato de Filadelfo 

Oliveira, demonstra que os maus tratos ocasionaram revolta e fugas: “alguns fugiam para as 

florestas, formando os célebres quilombos ou mocambos. Outros porém, explodiam e reagiam 

praticando crimes e até suicídios. Sem pátria, sem família, sem amigos, ou caíam exangues ou 

rugiam como feras” (OLIVEIRA, apud BOMFIM, 2014, p. 62).  
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Bomfim (2014, p. 56) aponta os quilombos como “uma forma de se contrapor cultural, 

política e socialmente”, indicando fontes que registram agrupamentos de negros fugidos 

desde o século XVII em diferentes regiões de Sergipe, inclusive aqueles que possivelmente 

teriam se refugiado numa serra próxima da divisa de Sergipe com Alagoas, fugindo do ataque 

ao Quilombo de Palmares, em 1694. Ainda que faça ressalvas sobre uma definição de José 

Maurício Arruti para os quilombos sergipanos, já que ocorreram em diferentes locais e épocas 

no estado, o autor salienta sua peculiaridade como “minúsculos grupos nômades e fluidos, 

sem qualquer organização produtiva estruturada, sustentados em uma economia predatória – 

assaltos a fazendas, estradas e incursões às cidades” (ARRUTI, apud BOMFIM, 2014, p. 58). 

Este “modelo do quilombo sergipano” pode ter aproximação com os registros destes 

agrupamentos na Cotinguiba, por terem sido os mais comuns entre 1808 e 1888, período 

pesquisado pelo autor, no qual o levantamento sobre notícias de resistência escrava aponta 

que a região teve 71,7% dos casos. Quanto ao fato de que a cidade de Laranjeiras teve apenas 

16,5% destes registros, entende-se que isto se deve aos cuidados de senhores de escravos para 

que tais revoltas não fossem divulgadas, “tendo em vista o receio de incentivar outros 

levantes” (BOMFIM, 2014, p. 59), daí não estarem presentes nas notícias da época.  

Santos (2014) destaca que se num primeiro momento as reviravoltas políticas e 

econômicas nas colônias americanas da região do Mar do Caribe provocaram uma crise na 

economia açucareira brasileira, acontecimentos posteriores provocam uma crise na produção 

antilhana que favoreceu o Brasil, pois “sem a concorrência das Antilhas o preço do escravo 

caiu e possibilitou que os senhores de engenho baianos e possivelmente sergipanos 

comprassem um número maior de escravos. A produção de açúcar aumentou e a quantidade 

de viagens anuais para a África em busca de escravos também se expandiu” (SANTOS, 2014, 

p. 20).  

A autora ressalta ainda que nomeação de um mulato, Antônio Pereira Rebouças, para 

o posto de secretário do presidente da então recém criada Província de Sergipe Del Rey, no 

início dos anos 1820, teve repercussão negativa na sociedade escravocrata local. Trata-se de 

um período marcado por revoltas de escravos e algumas delas foram atribuídas às incitações 

de Rebouças. Destacamos uma delas, pois o secretário provincial 
foi acusado de ter contribuído ou organizado uma revolta de escravos em 
Laranjeiras, que ocorreria em 25 de junho (de 1824). Também o incriminaram por, 
em terras sergipanas, ter enaltecido a Revolução no Haiti9. Os acontecimentos que 

																																																								
9 A magnitude do levante de escravos, iniciado em 1791 na colônia francesa de São Domingos e que acabou 
conduzindo a ilha à independência é destacada por Marques (2017, p. 137), que aponta o país como “lugar de 
enfrentamento e luta contra a escravidão, onde foi gestada e se disseminou a ideia de liberdade e independência 
para o restante da América colonizada”. Carmo (2016, p. 106) define tal revolta como fruto do “crescimento da 
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cercam esse momento da vida de Rebouças mostram que Sergipe vivia uma grande 
movimentação política; entre corcundas e liberais, como também entre escravos, 
africanos e crioulos; e entre libertos, mulatos, africanos e crioulos. (SANTOS, 2014, 
p. 20-21, grifo nosso) 

 

A revolta de escravos de Laranjeiras sob a inspiração haitiana também é mencionada 

na dissertação de mestrado de Sura Carmo (2016). Em Doce província? O cotidiano escravo 

na historiografia sobre Sergipe oitocentista, alguns traços da sociedade escravocrata de 

Laranjeiras destacam-se à medida em que a investigação é direcionada para os indícios de 

cotidiano escravo na historiografia sergipana no período entre os séculos XVIII e XIX.  

A autora indica menções da historiadora Thétis Nunes (2000, 2006) sobre os mesmos 

levantes em Laranjeiras por ocasião das festas natalinas mencionados por Santos (2014). 

Baseada no estudo de Ferreira Júnior, ressalta o modo como “informações sobre levantes 

chegavam rápido às cidades sergipanas e aos ouvidos dos escravos. Na revolta de 1824 em 

Laranjeiras, por exemplo, com Antônio Rebouças, foram ouvidos gritos de “Viva a São 

Domingos”, acarretando maior vigilância dos cativos” (CARMO, 2016, p. 110). Em Sergipe, 

de um modo geral, as rebeliões tornaram-se usuais e “conversas sobre as vitórias dos escravos 

fugidos sobre seus perseguidores deveriam ser algo do cotidiano dos escravos, além de 

sugerirem também a existência desta rede de comunicação entre cativos” (CARMO, 2016, p. 

108). Há registros de levantes de negros escravizados em diferentes partes da Província, bem 

como de fugas para matas, possivelmente da Cotinguiba (SANTOS, 2014).  

Sobre um suposto melhor tratamento que os escravos recebiam em Sergipe, Carmo 

(2016, p. 107) ressalta que isto se “devia ao valor monetário de cada escravo, visto o potencial 

reduzido dos senhores de engenho de recompor o número de peças”. Assim, a “perda de um 

cativo para os senhores sergipanos, portanto, significava um prejuízo significativo de seu 

patrimônio” (CARMO, 2016, p. 108). Daí a preocupação redobrada com as fugas de negros 

escravizados e as animosidades a respeito da posição de destaque político do mulato 

Rebouças. 

Com base em um estudo de Resende sobre aspectos econômicos e sociais de 

trabalhadores escravos e livres de Laranjeiras, Carmo (2016) ressalta os indícios de que, além 

dos escravos, “trabalhadores livres também estavam envolvidos no cotidiano dos engenhos” 

(CARMO, 2016, p. 111), residindo em terras próximas. Salienta-se também que as posses 

deixadas por africanos libertos para herdeiros e parentes, assim como “transações comerciais 

entre classes sociais distintas” evidenciam uma considerável participação de libertos em 
																																																																																																																																																																													
produção atrelada à insatisfação dos cativos com a rigidez do sistema escravista”, que “acarretou um levante 
com ataques aos senhores e destruição de fazendas”. 
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atividades produtivas e uma certa prosperidade “em atividades de meeiros no cultivo da 

cana”. (CARMO, 2016, p. 111). Tais evidências contradizem relatos da época de que pouco 

se conseguia dos libertos, chamados de “gente preguiçosa”. Ressalta-se ainda o sofrimento e 

as dificuldades enfrentados pelos escravizados, com a indicação das “doenças dos cativos, que 

eram adquiridas de diversas formas desde a má alimentação a excesso de trabalho e 

espancamentos” (CARMO, 2016, p. 65) e dos “Decretos e Resoluções provinciais que tinham 

por objetivo restringir o acesso dos cativos a determinados bens e locais” (CARMO, 2016, p. 

113). A despeito dos maus tratos, constrangimentos e cerceamentos, a autora indica que os 

estudos de Frank Marcon sobre Laranjeiras apontam que os “cativos conseguiram alcançar a 

liberdade e prosperar no comércio e na produção de gêneros alimentícios de subsistência” 

(CARMO, 2016, p. 192) a partir de laços entre os africanos, que vão se sedimentando, por 

exemplo, nas irmandades.  

Tem destaque o papel das irmandades religiosas católicas, aquelas dedicadas ao louvor 

de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que em Sergipe “possibilitaram para os homens 

e mulheres africanos uma construção de redes de solidariedades, um espaço de sociabilidades 

que ocorria nas suas Capelas nos batizados, casamentos, missas, procissões e cortejos 

fúnebres” (CARMO, 2016, p. 296). Tais lugares de adoração, convívio e celebração festiva 

possibilitaram a recuperação de laços étnicos com os membros de suas nações de origem, bem 

como permitiram reestrutura-los segundo afinidades e ideais de socialização no sistema 

escravocrata. Carmo (2016) aponta sua presença em cidades, vilas ou freguesias. São 

Cristóvão, Frei Paulo, Itabaiana, Lagarto, Neópolis, São José, Propriá, Santa Luzia, Brejo 

Grande, Estância, Nossa Senhora do Socorro, Frei Paulo, Rosário do Catete, Itabaianinha, 

Divina Pastora, Santo Amaro e Laranjeiras tinham suas irmandades de Nossa Senhora do 

Rosário. Em Laranjeiras havia também a Irmandade de São Benedito, presente ainda em 

Estância, São Cristóvão, Lagarto e Santa Luzia. Nelas, “o catolicismo negro, para concluir, 

nasceu e floresceu a partir do incentivo dos senhores e consequentemente, quando os homens 

de cor observaram, nas irmandades religiosas, um local de sociabilidade, ascensão e 

notoriedade social e amparo na hora derradeira” (CARMO, 2016, p. 190).  

Além de serem associados ao calendário religioso, os festejos das irmandades eram 

muito aguardados pelos “cativos, pois, além da festa e do descanso, seria um período de 

desfrutar da companhia de companheiros que estavam em outros engenhos” (CARMO, 2016, 

p. 190). As irmandades constituem-se como elos das redes de sociabilidade, identificadas pela 

autora como “relações de ajuda mútua entre pessoas no cativeiro e livres, ou indivíduos de 
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diferentes etnias e condições sociais, não necessariamente vinculadas por parentesco” 

(CARMO, 2016, p. 192).  

A busca pelas evidências do cotidiano escravo em diferentes estudos e pesquisas 

levada a cabo por Sura Carmo indica que, mesmo no cativeiro, foram estabelecidas diferentes 

formas de proteção e apoio contra a crueldade de senhores e visando a compra da liberdade. 

Laços de amizade entre quilombolas, cativos e libertos faziam-se presentes até mesmo dentro 

das senzalas, por ocasião de “batuques, diversas vezes referenciados, e em que era possível 

haver a proximidade com os quilombolas que iam visitar amigos e realizar escambos” 

(CARMO, 2016, p. 192-193). Esta rede de solidariedade também era tecida “nas irmandades 

religiosas, nas transações comerciais, no cumprimento dos últimos desejos de um falecido 

amigo, na proteção aos quilombolas nas noites de inverno nas senzalas etc” (CARMO, 2016, 

p. 193). 

A crueldade dos senhores de Laranjeiras teria motivado alto número de fugas, também 

analisadas por Sharise Amaral (2012, p. 142), que elenca suas motivações como sendo “para 

trocar de senhor e assim ter melhores condições de vida, para reencontrar parentes, para 

propor ação de liberdade, para trabalhar e conseguir formar o seu pecúlio, e para denunciar os 

seus senhores por maus tratos”. A pesquisadora indica uma família de Laranjeiras, em 

especial, pelos maus tratos: os Curvello de Mendonça, relacionada a um dos casos de pretos 

fugidos do cativeiro relatados. Um escravo de nome Lúcio, após ser recapturado em Maceió, 

em 1875, foi “colocado no tronco, de onde só viria a ser retirado mais de uma semana depois, 

já morto” (AMARAL, 2012, p. 122), com a espinha dorsal quebrada (AMARAL, 2012, p. 

137). Nem a defesa de um padrinho10 conseguiu atenuar seu castigo ou livrá-lo da morte. No 

processo de homicídio instaurado contra o senhor, Amaral indica uma série de fatos no 

decorrer do processo que revelam as tensões nas relações entre escravizados e senhores. A 

rede de solidariedade em torno dos cativos é perceptível nos depoimentos de lavradores livres, 

que confirmavam não apenas os severos açoites sofridos por Lúcio, mas também deixavam 

transparecer castigos físicos anteriores protagonizados pelo algoz contra outros escravizados. 

Pelos depoimentos contraditórios, testemunhas também teriam sido pressionadas a confirmar 

a inocência do senhor. No entanto, é notório que forças e valores que dominavam a sociedade 

escravista estavam sob ameaça: 
Um escravo açoitado pelo próprio senhor, e não pelo feitor, após a recusa deliberada 
de acatar ordens senhoriais, é um termômetro do nível de conflitos entre a classe 

																																																								
10 O apadrinhamento era um costume que parecia estar disseminado em todo o país desde a época colonial, no 
qual o escravizado recebia a proteção de um ‘padrinho’, que intercedia “junto ao senhor do escravo para que este 
não fosse castigado ou ainda que o castigo fosse atenuado” (AMARAL, 2012, p. 121). 
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senhorial e a escrava naquele momento, quando o paternalismo parecia estar 
definhando em todos os níveis, inclusive na desmoralização do papel atenuante do 
padrinho. O que se mantinha de pé era a solidariedade de classe, pois por unanimidade 
de votos, dados por seus pares sociais, Curvello [o acusado] foi absolvido. 
(AMARAL, 2012, p. 128) 

 
Mudanças sociais e “transformações de um direito público que avançava em territórios 

da justiça privada, na linha da Lei do Ventre Livre e da reforma da legislação penal” de 1871 

(AMARAL, 2012, p. 143) fundamentavam a procura de autoridades por parte dos 

escravizados, para denunciar e “intermediar as relações com senhores excessivamente 

exploradores e cruéis” (AMARAL, 2012. p. 143). A imprensa abolicionista também cumpria 

papel de denunciar maus tratos. O contexto evidenciado em outro caso relacionado à mesma 

família de Laranjeiras, que aparentava ser “na década de 1860, a mais rica da região da 

Cotinguiba e talvez de toda a província de Sergipe” (AMARAL, 2012, p. 122), possibilita 

entender porque o clã não gozava “da fama de bons senhores na sociedade sergipana" 

(AMARAL, 2012, p. 137).  

Passados sete anos da morte de Lúcio, Amaral narra um outro episódio, relacionado à 

fuga de João, de apenas 23 anos, que percorre cerca de 23 quilômetros de Laranjeiras até 

Aracaju para pedir apoio à polícia provincial tendo uma enorme e pesada corrente presa a seu 

corpo. O processo aparentemente não foi instaurado por influência da família em questão, 

mas o jornal abolicionista O Libertador denunciou “a desumanidade do senhor, tanto pelas 

cicatrizes do chicote quanto por ser o escravo um possível parente” (AMARAL, 2012, p. 

133). João era filho do sogro de seu senhor com uma escrava que à época já era liberta. Desde 

nascido, já havia trocado de senhor 3 vezes por conta de partilhas de bens motivadas por 

mortes, mas continuava padecendo sob o jugo do poderoso núcleo familiar. “As sucessivas 

trocas de senhorio não significavam, neste caso, a mudança de ambiente social e familiar, já 

que João continuava na mesma família e no mesmo engenho. Mas, de qualquer modo indica a 

instabilidade e tensão sob a qual vivia o escravo” (AMARAL, 2012, p. 134).  
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                        Imagem 2: Correntes usadas por escravos, Acervo Museu Afro-brasileiro de Sergipe. 
                                                                Foto: Diego DiSouza, 2019  

 
A trajetória de vida de João havia sido marcada pelo testemunho da perda de poder 

econômico dos senhores em contínuas partilhas de bens e de disputas familiares pelos 

quinhões de heranças, mas também pelos crescentes ideais abolicionistas deste período da 

história brasileira. Ainda que protegido pelo sistema jurídico da época, continuou sujeito às 

artimanhas de seu senhor e, num determinado momento, sua vida parecia estar predestinada 

aos cruéis castigos. Após diferentes medidas tomadas pelo poder público, restavam-lhe duas 

possibilidades: ser comprado por outro senhor que poderia castigá-lo para debelar seu 

histórico de fugas e assim ficar afastado de suas relações sociais, ou retornar para seu antigo 

senhor, que muito provavelmente lhe aplicaria castigo ainda mais severo. A rede de 

solidariedade atuou neste caso através de sua compra pela Sociedade Abolicionista 

Aracajuana, na figura do proeminente abolicionista Francisco José Alves11.  

Em sua tese de doutoramento, Por não querer servir ao seu senhor”: os quilombos 

volantes do Vale do Cotinguiba (Sergipe Del Rey, século XIX), Igor Oliveira (2015) indica 

que os quilombolas sergipanos do Vale do Cotinguiba valiam-se dos negros que povoavam as 

senzalas para viverem em liberdade. Escondiam-se nas matas próximas a elas e articulavam 

redes de alianças com escravos dos engenhos para serem avisados de diligências da polícia 

em seu encalço. Com eles, faziam escambo de alimentos para formar uma “complexa rede de 

alianças que circundavam as comunidades de escravos fugidos” (OLIVEIRA, 2015, p. 149). 

Estabeleciam interações sociais, protetivas e comerciais também com donos de sítios e 

engenhos em torno de um mercado clandestino de farinha, carne, sal, armas e pólvora. 

																																																								
11 Para mais informações, ver A Sociedade Libertadora "Cabana do Pai Thomaz": Francisco José Alves, uma 
história de vida e outras histórias, de Maria Nely Santos. 
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A formação econômica de Laranjeiras, as tensões, revoltas e resistências em torno da 

economia açucareira e as redes de solidariedade em torno dos escravizados configuram-se 

como gênese de diversas práticas sociais e culturais.  

 

2.1.2 Culturas de resistência, padrões de consumo e políticas culturais  

Os traços culturais de Laranjeiras têm sido estudados por diversos pesquisadores, mas 

deve-se à antropóloga Beatriz Góis Dantas a parcela mais significativa de registros, análises e 

interpretações sobre os aspectos socioculturais do núcleo urbano da região do Cotinguiba que 

foi alçado à categoria de cidade em 1848. Desde 1969, a professora emérita da UFS tem se 

empenhado na divulgação científica dos resultados de suas pesquisas sobre diferentes 

aspectos de Laranjeiras, em livros, artigos em revistas científicas especializadas, ensaios, 

capítulos de livros e participações em eventos científicos. Em suas próprias palavras, em 

entrevista concedida à Revista Tomo, trata-se de “uma intelectual que, orientada pela 

perspectiva da Antropologia, fez do ensino e da pesquisa a sua forma de estar no mundo, 

buscar entendê-lo e com ele interagir” (NASCIMENTO, 1999, p. 11). Suas atividades 

também envolvem a ação cultural, através da curadoria de exposições educativas, e foi ainda 

responsável pela implementação, em 1970, do que pode ser considerado o embrião das 

políticas culturais em Sergipe, o Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico (DPCH), 

ligado à Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. Trata-se do primeiro órgão voltado 

para a gestão cultural no estado, no qual “lançou-se num projeto ousado, que oferecia 

reduzidas condições de execução e desafiava um espírito verdadeiramente missionário na 

defesa do que hoje se chama ‘bens culturais’” (OLIVA, 2018, p. 30).  

Tendo Sergipe como “espaço de observação e análise” (NASCIMENTO, 1999, p. 19), 

mesmo aposentada desde 1991, continua produzindo e estabelecendo “pontes entre o 

universal e o local” (NASCIMENTO, 1999, p. 13) em reflexões agudas e críticas de matizes 

historicistas e sociológicas, sob a percepção da “relação homem natureza como um feixe de 

possibilidades mediadas pela cultura” (NASCIMENTO, 1999, p. 16). A vida e o conjunto da 

obra da Profa. Beatriz já validariam um projeto de pesquisa específico, dada a diversidade de 

temas e ferramentas metodológicas, bem como pelo seu rigor teórico-epistemológico. 

Ainda que não tenha sido possível investigar a totalidade de sua produção para efeitos 

desta pesquisa, seus textos foram a principal fonte de referências sobre práticas culturais e 

padrões de consumo da sociedade laranjeirense desde o século XIX. De acordo com Dantas 

(2018), Laranjeiras foi uma das primeiras cidades que obteve o título de vila imperial em 

Sergipe, ainda na época da regência, em 1832, passando depois a Freguesia, em 1835, mesmo 
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ano em que passa a ser cabeça de Comarca, centralizando sob sua influência as vilas de 

Maruim, Capela, Santo Amaro, Divina Pastora e Rosário. Finalmente, torna-se cidade em 

1848 e 

com esse desenvolvimento rápido, atrai médicos e advogados. A cidade de Salvador, 
de onde vinha a maior parte desses profissionais para as vilas do Cotinguiba, era 
acessível ao mar, singrado por diversos tipos de embarcações. Era um porto 
movimentado, em função de que a povoação foi, por vezes, designada como a “Bahia 
de Sergipe” (DANTAS, 2018, p. 24). 

 

O núcleo urbano da “Bahia de Sergipe” vai, de acordo com Dantas (2018), sendo 

moldado por diversificadas edificações – residências, prédios públicos, pontes, cais, igrejas, 

entre outras. Estes marcos  mudam as feições da cidade, que passa a ter ruas com iluminação 

a gás em 1842. Pontes, estradas e a regulamentação do trânsito de carros de bois são outros 

sinais do desenvolvimento citadino. A circulação de capitais oriundos da atividade mercantil 

provoca também uma movimentação da vida social e uma efervescência intelectual, marcada 

também pela publicação de vários jornais entre 1841 e 1851. Nela emergem novos hábitos 

sociais, proliferam apresentações de 
espetáculos que remetem às cortes europeias (...). Companhias vindas do Rio de 
Janeiro, fazendo percurso por Pernambuco e Bahia, aportam em Laranjeiras com 
programação variada, que inclui peças de teatro e apresentação de ouvertures de 
óperas em voga na Europa, com referências especiais a compositores italianos como 
Bellini. (DANTAS, 2018, p. 25) 

 

Na estatística da população livre e escrava da Província de Sergipe de 1854, 

agricultores, negociantes, proprietários e mestres de açúcar destacam-se entre as atividades 

profissionais exercidas na Freguesia de Laranjeiras, certamente relacionados à produção 

açucareira. No entanto, chama a atenção a variedade de outros profissionais, como alfaiates, 

sapateiros, músicos, ourives, etc. Esta diversificação social também “se refletia na sua vida 

cultural através dos gabinetes de leitura, liceus, aulas de francês, clubes, teatros e jornais que 

veiculavam as grandes questões econômicas sociais e políticas da segunda metade do século” 

(DANTAS, 1988, p. 218). Padrões culturais ditados pelas metrópoles difundem-se na cidade 

em perspectiva civilizatória. No porto, desembarcavam  
tecidos e adereços com que se ornam as damas para os saraus, as festas de igreja ou as 
sessões de teatro. Chegam artistas de outras terras que apresentam espetáculos 
anunciados com detalhes pelos jornais que se sucedem na cidade desde 1841. Vêm 
máquinas, pianos, queijos e bebidas, os ‘bens de civilização’, trocados pelos produtos 
tropicais produzidos na terras de massapê, cortadas pelo rio Cotinguiba (DANTAS, 
2018, p. 33, grifo nosso)   
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Os dividendos concentrados da economia primário-exportadora abrem caminho para a 

entrada de artigos importados para consumo da classe dominante da época e estabelecem uma 

dependência moldada por padrões de consumo e pela evasão de capitais para mercados 

externos. As casas comerciais atuavam com a exportação do açúcar e a importação, mas  
quase nada lhes proporcionava a incipiente indústria local, voltada para o 
beneficiamento de produtos agrícolas ou aos produtos para o consumidor de baixa 
renda. (...) Através dos anúncios, tem-se uma noção da quantidade de artigos 
importados: praticamente tudo – de tecidos, perfumaria, miudezas, material de 
construção, vidros, louças, cristais, candeeiros, álcool, artigos de decoração, mármore, 
cutelaria, relógios, medicamentos, máquinas de costura, confecções, chapéus, vinhos, 
jornais de moda, música para piano, farinha de trigo e arame farpado, até máquinas 
agrícolas, ferragens, tintas, carne-seca, bacalhau e café (OLIVA, 1985, p. 40).  

 

No entanto, como a aristocracia branca dependia da mão de obra da população negra 

para a manutenção de suas riquezas e conveniências, teve de conviver com as referências 

culturais africanas de escravizados e libertos. Além do trabalho braçal nas lavouras e 

engenhos, negros e pardos escravizados, mestiços e libertos ocupavam-se de atividades 

domésticas ou de ofícios específicos indispensáveis para a vida social. No núcleo urbano, “as 

irmandades e confrarias, associações religiosas de múltiplas funções sociais mais tarde 

absorvidas pelo Estado” (DANTAS, 2018, p. 25) prosseguem mantendo uma catequese junto 

aos negros através da promoção da “parte festiva do catolicismo em substituição ao jesuíta 

expulso, sendo uma de suas tarefas promover as festividades do santo patrono, apresentando-

as com brilhantismo” (DANTAS, 2018, p. 25). Nas festividades da Igreja de São Benedito 

afloram as referências culturais dos povos trazidos da África para movimentar a economia 

colonial, em “ruidosas festas, com danças e folguedos”. Na cidade, rituais católicos 

misturavam-se a “cantos populares de reisados e pastoris” e a “expressões religiosas dos 

negros que, com seus rituais regidos por tambores, chamavam as divindades africanas para o 

meio dos homens”, muito embora “as posturas municipais aprovadas em 1853” tenham 

proibido “vozerios e sambas à noite” (DANTAS, 2018, p. 33).  

A opulência da economia açucareira de Laranjeiras manteve a convivência trivial 

entre padrões culturais europeus e populares até seu apogeu, nos idos dos anos 1870, ainda 

que esta ordem fosse sendo solapada pelas frequentes revoltas de cativos e pelo movimento 

abolicionista que cresce na cidade, amparado pela liberdade de pensamento. A historiadora 

Terezinha Oliva ressalta o papel da cidade como ponto de apoio para a adesão de Sergipe aos 

ideais republicanos em Impasses do Federalismo Brasileiro: Sergipe e a Revolta de Fausto 

Cardoso (1985). A autora destaca que novas lideranças expressavam ideais abolicionistas e 

republicanos com desenvoltura nos jornais da cidade e em empreendimentos de difusão 
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didática voltados para “educar e preparar a população para aceitar as idéias emergentes que a 

conduziriam, certamente, à aspiração de um sistema de governo de maior participação e 

autonomia” (OLIVA, 1985, p. 56), como preconizava o Clube Democrático, fundado em 

sintonia com a orientação filosófica do jornal O Laranjeirense. No período de ascensão dos 

ideais republicanos em Sergipe, Laranjeiras era “o centro intelectual da Província e um de 

seus mais importantes polos econômicos. Uma imprensa ativa e florescente e uma vida urbana 

mais importante que a capital faziam deste núcleo urbano do vale do Cotinguiba um ponto de 

atração para profissionais liberais e comerciantes” (OLIVA, 1985, p. 54). Assim, o 

“florescimento de muitas novas idéias presentes no ambiente laranjeirense de fins do século 

[XIX]” (OLIVA, 1985, p. 54) favorece a difusão de um cientificismo de caráter materialista 

que permitiu a fundação da primeira igreja protestante de Sergipe, em 1884, fato considerado 

como “símbolo da liberdade de pensamento e da abertura reinante na centenária cidade” 

(OLIVA, 1985, p. 54).  

Ainda que a produção açucareira tenha crescido entre 1840 e 1870, a crise que vai se 

delineando na economia canavieira em Sergipe, especialmente em Laranjeiras, é atribuída por 

Beatriz Dantas à “substituição da ordem escravocrata pelo trabalho livre” (DANTAS, 1988, p. 

218). Neste sentido, o depoimento de um cronista, em 1897, destaca tal declínio: “era o ponto 

mais comercial do Estado [que perdeu sua importância e] foi rapidamente decrescendo, de 

modo que, atualmente, se acha em completa decadência” (LISBOA, apud DANTAS, 1988, p. 

218). A mudança da capital começa a provocar instabilidade na hegemonia urbana 

laranjeirense, devido ao “deslocamento do eixo comercial para Aracaju” (DANTAS, 1988, p. 

218) e à absorção de funções urbanas desempenhadas até então pelas localidades do Vale do 

Cotinguiba.  

Dantas apresenta indícios de que o movimento abolicionista fez desaparecer as 

irmandades religiosas em Laranjeiras e, com elas, as estruturas dos reinados dos Congos que 

as mantinham. Tais reinados, difundidos em vários lugares do Brasil Colônia, tiveram 

significações diversas para negros e brancos: “para o negro, era um modo de perpetrar as 

instituições políticas da velha África, a monarquia; para o branco, um meio fácil de dominar 

os escravos sem interferir diretamente para corrigir-lhes a conduta ou leva-los ao trabalho, o 

que era feito através do rei a quem os negros deviam obediência” (DANTAS, 2015a, p. 43). 

Entretanto, “as mudanças sociais que desgastaram o suporte estrutural do reinado negro não 

foram capazes de fazê-lo extinguir-se completamente” (DANTAS, 2015a, p. 44). Em 

Laranjeiras, a realeza de traços afro-brasileiros permaneceu constituindo-se como “um 
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elemento de devoção a Nossa Senhora do Rosário, contribuindo para o brilhantismo da festa 

da padroeira dos negros” (DANTAS, 2015a, p. 45). 

 

 
Imagem 3: Momento da coroação da rainha das Taieiras na Igreja de São Benedito, Laranjeiras/SE. 

(Foto: Diego DiSouza, 2018) 
 

Algumas das mais significativas manifestações populares de Laranjeiras gravitam em 

torno do louvor a São Benedito e à Virgem do Rosário, como “expressões populares em que o 

espírito lúdico reponta numa miríade de manifestações, muitas delas identificadas como 

folclóricas” (DANTAS, 2013, p. 11). As brincadeiras envolvem música, dança e trajes 

coloridos e chegam a ser criticadas na imprensa local na passagem do século XIX para o 

século XX por perturbarem ritos religiosos, mas passaram a ser valorizadas nos anos 30 e 40. 

Em alinhamento com um movimento nacional de “ressignificação da cultura popular 

conduzido pelo Estado” (2013, p. 16), os 
jornais abriam espaço não apenas para noticiar as muitas danças – Cacumbis, 
Cheganças, Reisados, Taieiras, Lambe-sujos versus Caboclinhos, Maracatus – seus 
ensaios e apresentações, mas também para elogiar alguns dos seus organizadores ou 
congratular-se com o intendente, por sua visão esclarecida, ao prestigiar e fazer 
reviver o folclore local, restritamente entendido como danças, folguedos e festas 
populares (DANTAS, 1988, p. 221) 

 
Naquele momento histórico nacional, também se normatiza um conceito de 

patrimônio cultural brasileiro, através do Decreto-lei de 1937, como “conjunto de bens 
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móveis e imóveis existentes no país cuja conservação seja de interesse público quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis quer pelo seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico". Nesse cenário nacional de culto ao passado em busca da unidade 

nacional, valorizam-se as tradições populares, mas ressalta-se também a tradição culta. É 

neste contexto que um membro da Academia Sergipana de Letras cunha a expressão “Atenas 

sergipense” 12, numa referência ao período de grande movimentação da vida cultural da elite 

laranjeirense na segunda metade do século XIX. Em entrevista semiestruturada realizada no 

âmbito desta pesquisa, a historiadora Terezinha Oliva ressalta que o título deve-se a vários 

fatores, tais como o cultivo da formação musical em Laranjeiras, a fundação de escolas 

importantes que depois mudam-se para Aracaju, a propagação do movimento abolicionista, 

que depois volta-se para a defesa dos ideais republicanos, juntamente com sua efervescência 

cultural e intelectual, impulsionada pela pujança econômica. No entanto, a pesquisadora 

lamenta que, devido à decadência gerada pela crise da economia açucareira, “há quem diga 

que se tornou apenas sergipana” (Depoimento Terezinha Oliva, 2018). 

Ações das políticas federais de patrimônio cultural alcançam a cidade na década de 

1940, na esteira das atividades do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), quando efetiva-se o tombamento da Igreja Matriz do Coração de Jesus, do 

conjunto de casa e Capela do Engenho Retiro, da Igreja de Comandaroba e da capela do 

Engenho Jesus, Maria e José (SANTOS, 2017). 

Alguns dos folguedos exaltados nesta época pela imprensa laranjeirense foram 

apresentados em estudos etnográficos produzidos originalmente em 1976 para a Campanha 

em Defesa do Folclore Brasileiro (CDFB). Os relatos de Beatriz Góis Dantas sobre a Taieira, 

a Chegança e o São Gonçalo apresentam as origens das manifestações culturais e detalhes 

sobre aspectos musicais, danças, vestimentas e adornos. Compilados pela autora em 2015 na 

obra intitulada Devotos dançantes – estudos de etnografia e folclore, os ensaios destacam 

nítidas influências africanas em louvores a santos católicos. As dinâmicas culturais 

relacionadas a traços históricos e sociais indicam a relação dos ritos com esferas sagradas e 

profanas, transitando entre a fé e a diversão. Uma parte expressiva do conjunto caleidoscópico 

de manifestações culturais praticadas no campo da religiosidade popular pelas camadas 

populares em Laranjeiras é sintetizada pela autora no trecho a seguir:     
Cortejos de dançarinos com suas fantasias multicores, coroação de rainhas negras no 
interior de igreja, dramatizações realizadas por homens que simulam guerras e lutam 

																																																								
12 O termo foi utilizado em referência a Laranjeiras pela primeira vez em 1939 por Freire Ribeiro, membro da 
Academia Sergipana de Letras, para homenagear a edição da obra Registro de Fatos Históricos de Laranjeiras, 
do padre Filadelfo Oliveira (BOMFIM, 2014). 



	 81 

com espadas, danças executadas por mulheres que batem varetas e as denominam de 
combate, homens vestidos com trajes femininos que dançam para pagar promessas ou 
divertir o povo na rua. Embaixadas, escaramuças, lutas, rendição e batismo de infiéis 
se alternam com prosaicas evocações da vida de marinheiros, expressas por cantos 
líricos ou guerreiros, em cenas marcadas pela seriedade ou pelo gracejo. Muita 
louvação a santos católicos cujas lendas são evocadas como justificativa de ações 
rituais compostas por gestos, coreografias, falas e cantos incorporando palavras que 
remetem a línguas africanas e lugares diversos, como Rio de Janeiro, Bahia, Portugal, 
Mauritânia, Congo e Angola, propondo uma viagem por três continentes (DANTAS, 
2015a, p. 175). 

 A relativização das noções de sagrado e profano e o modo como as tradições 

populares de Laranjeiras moldam-se aos contextos sociais destacam-se em Mensageiros do 

lúdico (2013). Nesta obra de Beatriz Dantas, as brincadeiras da cidade são entendidas como 

“manifestações em que dança, música vocal e instrumental se fazem presentes” (DANTAS, 

2013, p. 10). São lideradas por “trabalhadores rurais, pescadores, carroceiros, carpinteiros, 

vendeiros, enfim, pessoas que no mundo do trabalho ocupam posições inferiores e no 

brinquedo se transmudam em chefes revestidos dos atributos de autoridade, respeito, 

capacidade de liderança e sabedoria” (DANTAS, 2013, p. 12). A autora destaca a mediação 

exercida pelos “brincantes, mensageiros do lúdico (...) representados por seus líderes, chefes, 

mestres, cabeças, patrões e donos das brincadeiras, como se autointitulam” (DANTAS, 2013, 

p. 12). Os “mensageiros do lúdico” atuam na resolução de conflitos e na construção de 

consensos com o poder público e com grupos sociais específicos,  
ora de forma mais visível em decorrência da intervenção da autoridade local na 
dinâmica do folguedo, com as tentativas de controle ou incentivo, ora nas formas mais 
discretas de mediação, visando a ajustar a prática da brincadeira ao trabalho dos 
brincantes, aos anseios da coletividade e também aos seus próprios propósitos quanto 
ao destino da brincadeira” (DANTAS, 2013, p. 66-67).  

 

Salienta-se seu papel como “mediadores entre as várias instâncias, colocando-se como 

pessoas atuantes no conjunto de fatores, funções e valores que permeiam o domínio de 

preparação e realização das brincadeiras” (DANTAS, 2013, p. 12). Para apresentá-los, vale-se 

das observações obtidas em diferentes pesquisas empreendidas em sua trajetória acadêmica, 

que remontam à convivência com mestres e brincantes da cidade desde 1969. Um dos traços 

comuns mais marcantes dos personagens retratados é o modo como acompanharam as 

mudanças na cidade e, com isso, adaptaram suas brincadeiras “aos novos tempos e às 

demandas da sociedade” (DANTAS, 2013, p. 66). As dificuldades e obstáculos para 

manterem vivos os brinquedos exigem capacidade de liderança e de negociação com agentes 

externos, “porém, muito mais do que o pesado e enfadonho encargo da obrigação, da missão 

de manter viva uma tradição recebida dos que os antecederam, pareciam movidos pela paixão 

por tudo o que faziam” (DANTAS, 2013, p. 68). Em nome dessa paixão e da missão de 
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“manter vivo o seu brinquedo” (DANTAS, 2013, p. 68), buscam diferentes meios para arcar 

com as despesas sua realização e “com um olho no passado e outro no presente fazem dessas 

expressões culturais uma forma de diálogo com a contemporaneidade” (DANTAS, 2013, p. 

68). 

Embora praticada no catolicismo, uma das brincadeiras retratadas por Beatriz Dantas 

nas duas obras comentadas acima, a Taieira, recebeu influências diretas de um culto religioso 

afro-brasileiro local, o Nagô de Laranjeiras. Não obstante o fato de que a evolução do 

povoamento da cidade deu-se sob a influência da Igreja13, foi pelo porto que milhares de 

negros escravizados chegaram à cidade. Com eles, vieram também as religiosidades africanas 

e seus sistemas de crenças que, ainda que tenham sido revestidos pela linguagem e pelos 

valores do catolicismo.  

 
Imagem 4: Igreja de Laranjeiras. 

(Foto: Diego DiSouza, 2014) 
  

A despeito do fato de que os cantos da Taieira mencionem Rainhas de Congo e 

palavras consideradas africanas, esta distingue-se do Nagô: “o Nagô e a Taieira são coisas 

diferentes: a Taieira é feita pra São Benedito e o Nagô pros santos da África”, declara a chefe 
																																																								
13 Neste sentido, Santos (2017, p. 214) ressalta como os traços arquitetônicos indicam tal influência na ocupação 
da cidade: 

O território geográfico de Laranjeiras era preenchido marcadamente por edificações ligadas à 
religiosidade cristã, como: Igreja Senhor São Pedro da Ilha, Igreja Senhor da Cruz, Igreja São 
Benedito e Nossa Senhora do Rosário, Igreja do Bom Jesus dos Navegantes, Igreja de N. S. da 
Conceição de Comandaroba, Igreja de N. Sra. da Conceição dos Homens Pardos, Conjunto do 
Retiro, Igreja Senhor do Bonfim, Igreja Senhor do Bonfim, Igreja Matriz Sagrado Coração de 
Jesus, Igreja Presbiteriana, Capela Santaninha.  
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da casa de culto nagô mais destacada de Laranjeiras, Mãe Bilina (DANTAS, 1988, p. 224). 

Em Vovó Nagô e papai branco: usos e abusos da África no Brasil (DANTAS, 1988), relatos 

e rituais são investigados em busca de significações, representações de poder, laços étnicos e 

legitimidade social. Contextualizados diacronicamente e relacionados a tensões e rivalidades 

locais, as narrativas apresentadas demonstram que  
a história do terreiro, contada e recontada pela mãe-de-santo, teria a função explícita 
de mostrar a origem africana do centro de culto, a prática religiosa atual do grupo, sua 
estrutura e o acervo de traços culturais aí presentes para atestar a continuidade com a 
África e sobretudo que, ao longo dos anos, o legado original dos africanos teria sido 
preservado, fazendo com que o terreiro se constitua (...) num “nagô puro (DANTAS, 
1988, p. 86-87).  
 

A partir da pesquisa desenvolvida a partir dos anos 1970, cujos resultados foram 

apresentados em 1982 para obtenção de título de mestre, Dantas informa que se trata de uma 

cidade “onde proliferam com vigor os chamados cultos afro-brasileiros” (DANTAS, 1988, p. 

31) e aponta a existência de cerca de 30 centros de culto de matriz africana nas zonas urbana e 

rural. Assim como a pesquisadora, não nos propusemos a apontar o número exato de terreiros, 

mas um informante nascido e criado na cidade calcula que sejam mais de 50 nos dias de hoje. 

Seu estudo versa sobre as casas de culto da cidade e concentra-se particularmente em uma 

delas, o terreiro Santa Bárbara Virgem.  

Das matrizes africanas derivam os terreiros identificados como Nagô ou pelas 

variantes Obá, Ketu, Ijexá, Angola, Jeje. Diferentemente da Bahia, não se usa o termo 

Candomblé e nem Umbanda. Em oposição aos Nagô, existem os terreiros de caboclo ou de 

toré, que “se ligariam, em suas origens, aos índios, enquanto os nagôs se vinculariam à 

África” (DANTAS, 1988, p. 41). A obra da Dantas destaca a importância de terreiros 

centenários, como aquele aqui já citado e o Filhos de Obá, formado a partir de uma 

dissidência do primeiro: “os terreiros Santa Bárbara Virgem e Filhos de Obá, apontados como 

os mais importantes, remontam ao século XIX e nisto diferenciam-se dos demais” (DANTAS, 

1988, p. 47). Todavia, são os vínculos com a África e a convivência com africanos que 

apontam magnitudes de saberes, chaves de conhecimento sobre o culto e a força espiritual que 

os terreiros detêm. A estreita ligação com a África é indicada como determinante para a 

importância, sobretudo da casa de culto em que a pureza nagô é mais destacada, o Terreiro 

Santa Bárbara Virgem. Entretanto, o número de filiados aos terreiros e a eficácia na solução 

de problemas daqueles que lhes procuram também determinam sua força ritual. 
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Imagem 5: Terreiro Filhos de Obá, que também é sede de museu comunitário. 

(Foto: Diego DiSouza, 2019) 
 

Detalhes da história pessoal da mãe-de-santo Bilina que se relacionam a práticas 

sociais de Laranjeiras e as relações de senhores com negros após 1888 são evidenciados na 

passagem que segue: 
A projeção desses padrões de comportamento, vigentes na sociedade escravocrata, fez 
com que Bilina, apesar de não ter conhecido a escravidão, tivesse sua socialização da 
infância e parte da adolescência vivida num ambiente engendrado pela sociedade 
escravocrata, na qual a figura do senhor representa, para ela e sua família, a segurança 
e a proteção que desaparecem no momento em que se dá a ruptura com a classe 
senhorial, aqui representada pelos descendentes do tabelião [chefe da família a qual 
estava ligada]. Este rompimento, motivado por questões de bens [um sítio doado 
informalmente a sua mãe biológica e negado a ela após a morte do tabelião], impele à 
família de Bilina a tentar a vida a suas próprias expensas, sem o apoio e a proteção de 
que, até então, gozava. Em contrapartida e como represália, a negra Calu [mãe de 
Bilina] se sente desobrigada de emprestar os filhos para servirem de empregados aos 
descendentes do antigo senhor. Rompe-se, por assim dizer, o sistema de solidariedade 
até então existente, e uma nova fase de vida se inicia para a ex-escrava e seus filhos. 
(DANTAS, 1988, p. 73-74) 

  
A indicação de que Laranjeiras continuou recebendo africanos para trabalho escravo 

após a proibição do tráfico negreiro, evidenciada por outros autores (CARMO, 2016; 

AMARAL, 2012), também pode ser percebida no relato sobre a chegada da avó africana da 

mãe de santo Bilina, quando expressa-se que o desembarque “fora cercado de precauções, 

sendo os negros escondidos em barris” (DANTAS, 1988, p. 75). Dantas (1988, p. 88) ressalta 

a constante presença de crianças e adolescentes “no terreiro e sua participação ativa na vida 

ritual representam o principal mecanismo de reprodução do grupo” e os pretos e pobres 

oriundos de camadas populares, com profissões “que tem em comum o fato de serem todas 

elas pouco rendosas e quase todas pouco exigirem em termos de instrução formal adquirida 

em escolas” (DANTAS, 1988, p. 89). Menciona-se ainda alianças dos terreiros com as classes 
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mais favorecidas - fazendeiros, profissionais liberais, políticos – que, como contrapartida por 

uso dos “serviços mágicos prestados pelos terreiros”, faziam doações que permitiam 

“assegurar não só a sobrevivência material do terreiro como o brilho de suas festas e facilitar 

sua relação com o nível institucional” (DANTAS, 1988, p. 234). 

Nas décadas de 1930 e 1940, enquanto danças, folguedos e festas populares tinham 

apoio do poder público municipal, da intelectualidade local e da imprensa da cidade, os cultos 

afro-brasileiros sofriam perseguição (DANTAS, 1988). No período do Estado Novo, 

“violenta repressão policial atingiu os terreiros da cidade” (DANTAS, 1988, p. 222). A prisão 

e a apreensão de objetos de culto eram o castigo para aqueles que desafiassem as proibições 

de realizações dos rituais. No entanto, o “nagô puro” do terreiro Santa Bárbara Virgem 

“gozava de tratamento especial, tendo seu funcionamento permitido, fato que deverá ser 

explicado em conexão com o relacionamento entre a mãe-de-santo e pessoas das camadas 

dominantes e com o significado por elas atribuído à tradição africana” (DANTAS, 1988, p. 

221). A repressão recaía sobre os terreiros de caboclo, “misturados”, mas a herança africana 

“pura” era respeitada. 

 

 
Imagem 6: Taieiras entrando no Terreiro Santa Bárbara Virgem. 

(Foto: Diego DiSouza, 2018) 
 

Embora sejam realizadas pelo mesmo grupo e tenham como base o Terreiro Santa 

Bárbara Virgem, os rituais Nagô e da Taieira se diferenciam na forma e nas funções, e se 

aproximam “quando se trata de acionar a rede de relações sociais através da qual conseguirá 

os recursos necessários à realização de ambos (DANTAS, 1988, p. 224). Mãe Bilina é 

apresentada à sociedade laranjeirense pelos jornais da época “como zeladora da tradição 

popular, então vista como verdadeira depositária da nacionalidade, (...) e não como mãe-de-
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santo de um terreiro de Xangô14, religião espúria, ou melhor, superstição e feitiçaria sujeitas à 

repressão”, situando-se “estratégica e ambiguamente no ponto de inserção entre o permitido e 

o exaltado, e o proibido e o estigmatizado” (DANTAS, 1988, p. 225). A etnicidade Nagô 

seria uma “tradição dos africanos” e, portanto, diferenciada do culto aos caboclos, 

característica que melhorava sua imagem e garantia sua segurança contra a repressão. No 

culto nagô, foram suprimidos alguns sinais que pudessem remeter ao que era considerado 

selvageria nos ritos de iniciação de filhos-de-santo. A linguagem ritual é a da Igreja Católica, 

com a qual os sinais africanos se misturam sem prejuízo da pureza étnica. Beatriz Dantas 

(1988, p. 230) destaca que os cultos afro-brasileiros são, portanto, “classificados segundo um 

critério moral e valorativo (puro/impuro), e este recobre as linhas do ‘domesticado’ e do 

‘perigoso’”. Por outro lado, como sobre o terreiro Santa Bárbara Virgem “não pesava o 

estigma da acusação de feitiçaria e curandeirismo, [o terreiro] tinha, mesmo durante o período 

de perseguição policial, maior liberdade de ação” (DANTAS, 1988, p. 232). Também há 

indícios de que vínculos de chefes de terreiro com lideranças políticas tenham causado 

repressão a suas casas de culto quando os oponentes assumiam o poder. 

A partir da década de 1970, a denominação de Atenas Sergipana, recebida no final da 

década de 1930, vai cedendo lugar a outras denominações, moldadas pela expressividade do 

conjunto arquitetônico de seu núcleo urbano e pelos contornos delineados segundo a 

expressividade das culturas populares, como ressalta Wellington Bonfim (2014, p. 69): 
Algumas chamadas publicitárias que procuram demarcar a cidade de Laranjeiras pelos 
órgãos públicos locais, demonstram a ênfase no discurso sobre a importância de sua 
cultura na caracterização de suas potencialidades: “museu a céu aberto15”, “berço da 
cultura negra em Sergipe” ou ainda “capital da cultura sergipana”. Cognomes 
justificados pela importância cultural e econômica, obtida no século anterior. Estes 
jargões sugerem uma reflexão, tendo em vista que são bastante utilizados na 
divulgação do município em âmbito nacional e regional. O que sugere uma 
apropriação da história de formação da sociedade laranjeirense, por parte de 
determinados setores, para atender a interesses específicos. 

 

Tais cognomes vão surgindo a partir do desencadeamento de uma série de ações na 

cidade. Aparentemente, os governos militares sintonizam-se com algumas formulações da 

ONU e da Unesco divulgadas na segunda metade da década de 1960, apresentadas no capítulo 

anterior, pois as políticas públicas começam a se fundamentar na compatibilização de 

aspectos culturais na perspectiva do desenvolvimento e na percepção deste não apenas do 

ponto de vista econômico, mas também social e cultural. Deste modo, nos anos 1970, 
																																																								
14 “Termo que em Pernambuco, Alagoas e Sergipe é mais usualmente empregado para designar os cultos 
conhecidos na Bahia como Candomblé.” (DANTAS, 1988, p. 26) 
15 Expressão utilizada por Jarbas Passarinho, então Ministro da Educação, quando em visita à cidade, em 1972. 
(DANTAS, 2013; 2015b, 2015c) 



	 87 

reconhece-se “a necessidade da proteção ao patrimônio histórico e cultural pelos Estados e 

Municípios” (OLIVA, 2018, p. 29). Nesse contexto, Dantas (2013, 2015a, 2015b, 2015c) 

ressalta o incentivo à criação de órgãos estaduais para implementação de linhas de ação em 

torno de políticas culturais de integração do turismo com aspectos culturais por meio da 

valorização do folclore, do artesanato e do patrimônio arquitetônico.  

O precário estado de conservação de Laranjeiras produzia reflexos na cidade. “No 

início dos anos 70, havia em Laranjeiras um clima de desânimo e de ressentimento, alegando-

se que as atenções governamentais se concentravam em São Cristóvão, a antiga capital, a 

Cidade Monumento que se tornara objeto de atenções especiais” (DANTAS, 2015c, p. 101). 

Tais atenções começam a se voltar para o conjunto arquitetônico de Laranjeiras e seu “rico e 

variado folclore, centrado, sobretudo, na Festa de São Benedito, realizada em janeiro, mês de 

férias, promissor para o turismo” (DANTAS, 2015c, p. 102). O poder público desperta para 

este potencial e um alinhamento de políticas públicas federais, estaduais e municipais começa 

a beneficiar a cidade. No plano estadual, há a criação do Departamento de Cultura e 

Patrimônio Histórico (DPCH), em 1970, e da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), em 

1972, e Laranjeiras é alçada à condição de Cidade Monumento em 1971. São elaborados o 

Plano de Restauração, Preservação e Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de 

Laranjeiras, em 1972, e o Plano Urbanístico de Laranjeiras, em 1975, que abrem caminho 

para intervenções em ruas, igrejas e edificações. Na esfera federal, a cidade é incluída no 

Programa de Integração e Reconstituição das Cidades Históricas do Nordeste, em 1973, e 

manifestações culturais locais constam em publicações da Coleção Cadernos de Folclore e da 

série Documentário Sonoro do Folclore Brasileiro, ambas editadas pela Campanha em 

Defesa do Folclore Brasileiro (CDFB), organização que teve suas atividades absorvidas mais 

tarde pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), órgão hoje integrante do 

Iphan.  

A união de esforços em torno da cidade também convergiu para a criação de um 

festival de cultura popular que acontece sem interrupções na cidade desde 1976, o Encontro 

Cultural de Laranjeiras (ECL). Realiza-se regularmente, exceto pela edição inicial, na 

primeira semana de janeiro, no período da Festa de Santos Reis, de São Benedito e Nossa 

Senhora do Rosário. A formatação do evento vai sendo modificada ao longo dos anos de 

acordo com a visão dos gestores municipais e estaduais, mas permanece até nossos dias o 

foco central em atividades voltadas para estudos, discussões, intercâmbio, promoção e 

valorização das manifestações culturais da cultura popular. Ainda que conte com participação 
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de grupos folclóricos de outros estados e cidades sergipanas, são as expressões laranjeirenses 

que dominam a cena. 

 
Imagem 7: No Dia de Reis, cortejo para a missa da coroação da Rainha das Taieiras, na Igreja de São 

Benedito. 
(Foto: Diego DiSouza, 2018) 

 

As atividades são desenvolvidas em torno de alguns eixos de ação. Os estudos e 

debates com especialistas tem lugar no Simpósio. Em conferências, painéis de discussão e 

rodas de conversa, 
mais de 280 diferentes pessoas constam como participantes ativos (expositores, 
debatedores, mediadores, depoentes) nas muitas edições do evento. Provenientes das 
várias regiões do país e alguns do exterior, nas mesas do Simpósio estiveram 
intelectuais vinculados a diversas e importantes instituições universitárias, 
especializados em vários campos do saber, notadamente antropologia, sociologia, 
psicologia, comunicação social, história, geografia, etnobotânica, literatura, dança, 
música, teatro, pintura, museologia, patrimônio e não apenas pessoas ligadas aos 
estudos de folclore. (DANTAS, 2015b, p. 163) 
 

Os cortejos promovem a maior parte da movimentação de grupos folclóricos de 

Laranjeiras e de Sergipe pelas ruas estreitas da cidade, com suas vestes coloridas e ritmos 

variados. Durante o dia, são ocupadas por grupos de diferentes origens, de todo o estado. Na 

abertura oficial, aqueles grupos que gozam de maior prestígio e reconhecimento acompanham 

o prefeito, gestores estaduais, municipais e outras autoridades até o local escolhido para as 

falas solenes. No domingo da Festa de Reis os cortejos assumem caráter religioso: de manhã, 

os grupos ligados ao culto a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário dirigem-se à igreja 

para a missa de coroação das Taieiras; à tarde, na procissão de Santos Reis, outros grupos 
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percorrem o centro histórico acompanhando as imagens dos santos católicos festejados em 

Laranjeiras nesta data. Quando as imagens retornam à Igreja de São Benedito, os grupos 

continuam festejando pelas ruas e apresentam-se em algumas casas, a convite dos moradores. 

 
Imagem 8: Grupo Cacumbi do Mestre Deca na Igreja de São Benedito. 

(Foto: Marcelo Rangel, 2019)  
 

Palcos ou arenas instaladas em diferentes pontos da cidade costumam receber 

apresentações de música, teatro, dança e cultura popular de Laranjeiras, de outras cidades de 

Sergipe e de outros estados brasileiros. Exposições, feiras de artesanato, oficinas e outras 

atividades de ação cultural distribuem-se por diferentes espaços da cidade. Laranjeirenses, 

sergipanos de outras cidades, turistas de outros estados e muitos pesquisadores são atraídos 

para as atividades da programação. 

A partir dos anos 1980, a cultura popular passa “a dividir espaço com os grandes 

shows de bandas que mobilizam as massas, tão vilipendiados pelos puristas da cultura e 

motivo de tantas discordâncias” (DANTAS, 2015c, p. 103). Todavia, é nesta programação 

noturna que se registra a maior quantidade de público entre as atividades do ECL. O segmento 

musical das “grandes atrações” varia conforme a visão do comando da gestão municipal mas, 
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em geral, o objetivo é agradar as massas, pois a plateia é majoritariamente formada por 

moradores da cidade ou de outras cidades próximas que interessam-se apenas pelas atrações 

noturnas. O evento ganha ainda mais fôlego quando, em 1996, o município de Laranjeiras tem 

o conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico de sua sede tombado pelo Iphan devido ao 

seu valor arquitetônico e histórico. 

 
                                 Imagem 9: Cortejo pelas ruas de Laranjeiras durante o ECL. 

(Foto: Diego DiSouza, 2017) 
 

Continua sendo válida a assertiva de Bráulio Nascimento (apud DANTAS, 2015c, p. 

110), ex-diretor da CDFB e um dos articuladores envolvidos em sua concretização, de que 

não é possível “falar do desenvolvimento dos estudos de cultura popular no Brasil sem passar 

por Laranjeiras”. A longevidade e a expressividade do Encontro Cultural de Laranjeiras, que 

chega a sua 45a edição em 2020, tem levantado o interesse de pesquisadores de várias 

universidades brasileiras sobre as expressões culturais de Laranjeiras e sobre o próprio 

evento, expresso em trabalhos acadêmicos diversos, tais como teses, dissertações e 

monografias de conclusão de cursos de graduação (DANTAS, 2013, 2015b). A grandiosidade 

do ECL foi estimada quantitativamente através da contabilização de “um público de 500 mil 

pessoas que chega visando à participação na festa de alguma forma” (CAMPOS, 2014, p. 20) 

desde sua primeira edição. 
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Das manifestações da cultura popular de Laranjeiras, somente uma não é apresentada 

durante o ECL. Apontada por Dantas (2013, p. 20) como um “ritual de celebração de etnias”, 

é encenada por centenas de pessoas em uma dramatização popular realizada no centro 

histórico de Laranjeiras anualmente, no segundo domingo do mês de outubro. Conhecida 

como Festa do Lambe-sujo, dela participam 
centenas de pessoas da localidade e dos povoados e municípios vizinhos. Trata-se de 
um auto popular que representa a fuga de escravos para a formação de quilombos, no 
qual os “lambe-sujos”, pintados de negros, trajando bermuda e gorro vermelhos, 
representam os escravos fugidos; enquanto os “caboclinhos”, pintados de ocre e 
trajando acessórios comuns em representações sobre os indígenas, se empenham em 
capturá-los. Ao final do auto, os negros (lambe-sujos) são capturados pelos 
caboclinhos, sendo amarrados e vendidos em praça pública (AMARAL, 2012, p. 147).
  

Na perspectiva arqueológica territorial apresentada por Norma Santana (2008) em 

Mussuca: por uma arqueologia de um território negro em Sergipe d’el Rey, a festa do 

Lambe-sujo, semelhante a outras manifestações no Brasil, inclusive as registradas por Mario 

de Andrade em Danças Dramáticas do Brasil, “mescla elementos medievais de origem 

europeia com elementos indígenas e negros” (SANTANA, 2008, p. 134) e relaciona-se com a 

memória coletiva dos embates entre quilombolas e indígenas. Para a autora, o Lambe-sujo é 

emblemático no que diz respeito à apresentação de temas que ressaltam o papel dos negros na 

formação da cidade, fazendo referência ao alto número de escravizados na região, à lógica 

perversa do regime escravista, às revoltas e ao aquilombamento, bem como à incorporação de 

referências africanas ao repertório cultural da histórica Laranjeiras.  

O Lambe-sujo assemelha-se à Dança do Quilombo de Alagoas, estudada por Demien 

Reis (1996), que aponta indícios de que tenha sido criada por catequistas na primeira metade 

do século XIX, sob a influência de senhores de escravos que temiam a proliferação de 

levantes como o Quilombo de Palmares, para “impor controle simbólico sobre as populações 

negras” (REIS, 1996, p. 160). No entanto, contextos históricos e sociais específicos “foram 

alterando os sentidos de sua prática, frequentemente entrando em atrito com as autoridades” 

(REIS, 1996, p. 160), pois passaram a ser proibidas em códigos de posturas municipais. 

Referindo-se à Dança do Quilombo, Mario de Andrade (apud REIS, 1996, p. 165) destaca sua 

historicidade evidenciando que se trata da “única das nossas danças dramáticas que se inspira 

num fato da história brasileira”. Sobre os temas abordados em tais folguedos, "o heroísmo, a 

coragem, os trabalhos quotidianos, a tradição profana, a pátria, a guerra, a história, concorrem 

vastamente com toda a sua simbólica, desorientando, confundindo, deformando, mascarando, 

dando mesmo a alguns bailados uma finalidade nova, que não sendo nunca falsa (o povo 

nunca é falso), não é mais a originária." (ANDRADE, apud REIS, 1996, p. 161).  
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No caso laranjeirense, é possível vislumbrar evidências dos contornos históricos e 

sociais de embates entre nativos e africanos apresentados no início deste capítulo. A 

participação de indígenas nas perseguições a negros fugidos e a formação de quilombos na 

região confirmam a historicidade do Lambe-sujo. É possível inferir que sua introdução na 

localidade tenha sido imbuída de um caráter catequizador ou domesticador. Assim como em 

Alagoas, a “técnica pedagógica de redução social teria como alvo os mucambos” (REIS, 

1996, p. 170), tendo em vista os levantes de escravos em Laranjeiras, o aquilombamento nas 

matas da cidade e a disseminação de relatos entre os cativos sobre as rebeliões, bem como os 

registros de fugas devido a maus tratos, cujas evidências já foram apresentadas neste capítulo. 

Alguns elementos do Lambe-sujo de Laranjeiras parecem evidenciar os apontamentos de 

Mario de Andrade a respeito das danças dramáticas brasileiras, sobretudo o fato de que “as 

populações foram incorporando outros significados a elas, transformando os sentidos de sua 

prática e até mesmo criando outras tradições ou outras maneiras de interpretar e representá-

las” (REIS, 1996, p. 162).  

Nas palavras de um de seus líderes, Raminho (apud DANTAS, 2013, p. 24), já 

falecido, “o Lambe-sujo quer dizer que é o negro com o branco. Pegaram essas brigas deles 

foi por causa da terra. Um queria mais, o outro queria mais e foram para o combate decidir 

porque estavam brigando”, pois “os caboclinhos são caboclos, mas tem sangue de branco, e 

os lambe-sujos pretos legítimos. Os caboclinhos são índios, mas são uns índios brancos e essa 

outra tribo é preta, são africanos. Os caboclos são índios misturados com brancos”. A razão 

do combate, portanto, é a posse de terras de quilombos: “querem tomar as terras deles, mas 

não querem entregar” (apud DANTAS, 2013, p. 24). Seria este o mito de origem da 

brincadeira.  

Beatriz Dantas (2013) destaca a dinâmica do folguedo, indicando que foi se adaptando 

a novos tempos e costumes. Episódios da encenação foram alterados e mudaram a data de sua 

realização. Havia conflitos com moradores que se queixavam com a polícia sobre o roubo 

empatado, qual Lambe-sujos invadiam as casas e roubavam alimentos ou objetos que eram 

resgatados mediante o pagamento de resgate, que por sua vez era parte de uma arrecadação 

que se convertia no almoço coletivo dos participantes. A alegação de que a brincadeira era 

inadequada nas festas cívicas do Sete de Setembro, sobretudo por causa da melação16, levou a 

sua transferência para uma data cívica estadual, hoje não mais comemorada. Atualmente é 

realizado em data móvel, específica para o Lambe-sujo: o segundo domingo de outubro.  

																																																								
16 Ato de passar as mãos sujas e tinta preta e mel de cabaú nas pessoas e fachadas de residências. 
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A autora salienta que do final dos anos 1960 até os anos 2000, o grupo cresceu e 

ganhou visibilidade: “o pequeno grupo de brincantes que em 1969 mal chegava a duas 

dezenas, incorporava um número avultado de figurantes e protagonizava uma festa, na qual 

alguns aspectos, como a melação, ganharam dimensão inusitada” (DANTAS, 2013, p. 21). 

Multidões acompanham o festejo e as fronteiras entre público e personagens se embaralham 

nas ruas da cidade. O feitor, encarregado de conter os negros derrotados pelos caboclinhos 

após as encenações de conflitos e combates, foi “multiplicado por quatro para dar conta de 

manter a ordem e abrir espaço entre a multidão enlouquecida que não quer apenas apreciar, 

mas também pular, dançar, sujar e ser suja pelos negros” (DANTAS, 2013, p. 26). A pintura 

coletiva de corpos dos personagens negros com a mistura de tinta preta e mel de cabaú e a 

melação também já geraram conflitos no próprio âmbito do festejo. Sua proibição foi 

cogitada, mas o conflito foi mediado pelo líder dos Lambe-sujo, com apoio de lideranças 

políticas: os participantes passaram a ser “mais comedidos para evitar atritos” (DANTAS, 

2013, p. 28). A festa contagia o público de tal forma que este se transforma em personagem e,  
em dados momentos, é difícil identificar os integrantes do grupo e o público que não 
se contenta em apreciar a dramatização popular, mas quer participar intensamente. 
Fantasiadas ou não, pessoas se misturam aos figurantes desafiando o chicote dos 
feitores que não se furtam de aplicar vigorosos açoites, procurando abrir espaço e, em 
princípio, manter os lambe-sujos em ordem. O público participante desafia os feitores, 
assume a melação e quer se melar”. (DANTAS, 2013, p. 30) 

 

      
Imagem 10: Na festa do Lambe-sujo, a pintura dos corpos faz parte da brincadeira. 

(Foto: Diego DiSouza, 2017) 
 

A análise de Mesalas Ferreira Santos (2009, 2011) sobre a festa apresenta uma 

minuciosa descrição etnográfica que destaca variados aspectos simbólicos da encenação 

realizada nas ruas e espaços públicos da cidade. Uma temporalidade anárquica é organizada 

em torno de uma narrativa épica que envolve lugares, pessoas e vínculos sociais. Na véspera 
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do folguedo, é na feira que se estabelecem sociabilidades, através da doação de alimentos para 

o almoço coletivo. Bambus e folhas de palmeiras são coletadas nas matas próximas para a 

montagem das cabanas, em cenários montados para retratar o quilombo dos Lambe sujo e a 

aldeia dos Caboclinhos. 

Encenados em diferentes movimentos, que se iniciam ao raiar do dia, cada episódio 

tem significados e personagens específicos, passíveis de interpretações históricas, míticas e 

místicas. Embora hierarquizadas, as relações entre os componentes são jocosas e 

descontraídas. Em diferentes movimentações ao longo de um dia inteiro, os grupos percorrem 

as ruas da cidade encenando motes religiosos e simbólicos, celebrando personagens 

arquetípicos que conduzem a epopeia dos negros em defesa do território do quilombo. Se em 

algum momento o brinquedo teve função pedagógica de abrandar os ímpetos de rebelião e de 

liberdade, esta foi se perdendo ao longo dos anos e deu lugar à celebração da liberdade e da 

predominância da cultura negra na cidade, na qual 
os atores postos a desempenhar um papel dramatizam, através de ‘conflitos’, sua 
própria estrutura social; definem e exprimem, de modo reflexivo, os dados essenciais 
da própria cultura. Estas dramatizações ocorrem, através de sequências rituais, como 
um processo, encenadas a partir de um ‘texto’ cultural que se supõe ‘tradicional’, mas 
que pode, todavia, apresentar inovações. (SANTOS, 2011, p. 98) 
 

 
    Imagem 11: Um dos momentos do combate entre os chefes dos Lambe-sujos e dos Caboclinhos. 

(Foto: Diego DiSouza, 2017) 
Na perspectiva arqueológica territorial de Santana (2008), a memória coletiva a 

respeito de embates entre quilombolas e indígenas é emblemática em Laranjeiras pois reflete 

“o processo de substituição da Athenas sergipense, das mutações da imagem da cidade branca 

e rica para cidade de lambe-sujos e caboclinhos, tendo o mel de cabaú como metáfora dessa 

apropriação, do corpo como veículo ativo de significados” (SANTANA, 2008, p. 134). 
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Sharise Amaral (2012) registra que o Lambe-sujo de Laranjeiras reflete as evidências 

do movimento quilombola na região pois, na segunda metade do século XIX, é possível que a 

repressão às fugas de escravos tenha criado “uma tradição rebelde ou mesmo uma tradição 

quilombola na província" (AMARAL, 2012, p. 151). Com base nas constatações de Clóvis 

Moura, a autora destaca “as relações entre os quilombolas e os escravos das senzalas”, “o fato 

de serem formados por pequenos agrupamentos de escravos fugidos e o uso da tática de 

guerrilha como forma de defesa” (AMARAL, 2012, p. 149) constituíram-se como 

especificidades dos quilombos sergipanos.   

 

2.2 Os quilombos e a Mussuca 

Assaltos e depredações das propriedades no Vale do Cotinguiba, especialmente em 

ocasiões festivas, como festejos natalinos, eram usuais nos relatos policiais e relatórios de 

presidentes da província. Amaral (2012, p. 189) aplica à Cotinguiba a expressão “campo 

negro”, cunhada por Flávio Gomes “para significar as relações de cooperação existentes entre 

os quilombolas, escravos assenzalados, libertos, agregados, parentes, padrinhos, mascates e 

até mesmo fazendeiros e autoridades na região de Iguaçu, no Rio de Janeiro”. Os fugitivos 

recebiam proteção de escravos de engenhos, bem como de lavradores livres e libertos. Os 

roubos eram praticados com ajuda de cativos, pois estes últimos tentavam acumular o pecúlio 

para a compra da alforria e contavam com a “cumplicidade com outros setores sociais em 

furtos ou na venda de mercadorias roubadas” (AMARAL, 2012, p. 198).  

Em Laranjeiras, com seu já destacado alto número de escravos, foram frequentes as 

ações de captura e repressão a negros fugidos do cativeiro. Os maus tratos e torturas eram 

apontados pelos escravos como causas das fugas para matas próximas aos engenhos, em 

busca da companhia de outros fugitivos das senzalas que nelas se escondiam. Resultados do 

movimento abolicionista, como a lei n. 2040, de 28 de setembro de 1871, conhecida como Lei 

do Ventre Livre, teriam intensificado a ocorrência de fugas, roubos e mortes. A cidade era um 

dos municípios mais atingidos e mais especificamente, na área “entremeada de rios e de 

pedaços de mata atlântica, os quilombolas foram se arranchar até a completa abolição da 

escravidão” (AMARAL, 2012, p. 172). Eram constantes as queixas sobre crimes praticados 

por quilombolas, sendo João Mulungu um mais mencionados nas queixas e relatos da época 

sobre fugitivos que circularam pelas matas do Vale do Cotinguiba. 

Nascido na vila de Itabaiana, João Mulungu foi vendido para um engenho localizado 

em Laranjeiras ainda criança. Suas fugas começam a ser registradas a partir de 1868, alegando 

maus tratos do seu senhor. Passou a ser o principal alvo das buscas da polícia provincial, pois 
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integrava diferentes grupos de escravos fugidos que circulavam pela região. Igor Oliveira 

(2015) analisou documentos diversos que revelaram suas estratégias de sobrevivência pelas 

matas da Cotinguiba e como se livrava da perseguição implacável da polícia provincial. Foi  

o modo como vivenciou a sua experiência de liberdade que abonou a identificação de 
João Mulungu como sendo o principal líder dos escravos fugidos de Sergipe Del Rey, 
ao longo da década de 1870, e, muitos anos depois, a sua elevação como o suposto 
representante das demandas sociais, sobretudo dos negros, em Sergipe nos anos de 
1980 e 1990 (OLIVEIRA, 2015, p. 159). 

 

 
Imagem 12: O Museu Afro-Brasileiro de Sergipe, inaugurado em 1976, guarda a memória da escravidão e de 

cultos de matriz africana de Laranjeiras. 
(Foto: Diego DiSouza, 2019) 

 
Quando finalmente foi capturado num engenho em Laranjeiras, em 1876, Mulungu informou 

que estava fugido há mais de oito anos. Ao “chefe de polícia de Sergipe, chegou a declarar 

que preferia ser enforcado em praça pública a retornar à ‘casa do seu senhor’” (OLIVEIRA, 

2015, p. 194). De acordo com Oliveira (2015), não há registro sobre sua morte nos arquivos 

relativos à então Secretaria de Polícia de Sergipe, mas documentos indicam que foi 

condenado ao castigo de “800 açoites e mais a obrigação de carregar um ferro ao seu pescoço 

durante um ano”, “desempenhando serviços para o Governo” (OLIVEIRA, 2015, p. 198). Após 

a captura, Amaral (2012) informa que seu nome desaparece das documentações oficiais. Não 

se sabe se foi executado, vendido para outra região do país ou se chegou a ser beneficiado 

com a abolição em 1888, pouco mais de 10 anos após a sua captura. 

Assim como Zumbi dos Palmares dois séculos antes, e como os Lambe-sujos do 

folguedo encenado nas ruas de Laranjeiras, Mulungu foi delatado pela via da traição. 
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Conforme relata Petrônio Domingues (2015), o heroísmo do “Zumbi sergipano” começou a 

ser delineado em meados dos anos 1970, a partir de um artigo publicado em um jornal de 

Aracaju que chamou a atenção de um militante do movimento negro, o ator Severo 

D’Acelino. A partir desta descoberta, houve um empenho de sua parte em divulgar a bravura 

e o heroísmo de João Mulungu através de diferentes meios jornalísticos, pedagógicos, 

artísticos e culturais, que termina por obter adesão institucional. Em 1990, foi reconhecido 

oficialmente como “Herói Negro” da cidade de Laranjeiras e o dia de sua captura, 19 de 

janeiro, tornou-se o Dia Municipal de Consciência Negra Laranjeirense. Em 1992, a capital 

Aracaju também reconhece a força simbólica do “Herói Negro pela sua participação e 

importância na luta contra a escravidão” (DOMINGUES, 2015, p. 220) e institui 19 de janeiro 

como Dia Municipal da Consciência Negra. Finalmente, é o poder público estadual que 

homenageia João Mulungu quando, em 1999, estabelece a mesma data como Dia Estadual da 

Consciência Negra. Domingues (2015, p. 217) destaca que “a revalorização de João Mulungu 

ocorreu no momento em que o movimento negro brasileiro envidava esforços para alçar 

Zumbi à condição do primeiro herói negro da nação”. Do mesmo modo que Zumbi dos 

Palmares17, João Mulungu “foi apropriado pelo movimento negro contemporâneo como 

símbolo de resistência escrava e luta contra a opressão racial” (DOMINGUES, 2015, p. 217). 

Ainda que não caiba entrar aqui em detalhes, Domingues (2015, p. 232) registra que se o 

movimento negro local mobilizou-se pela “construção do mito João Mulungu, por outro, a 

historiografia sergipana, notadamente a mais recente, tem militado pela desconstrução dele”. 

Controvérsias à parte, o relato de Domingues (2015, p. 214) evidencia que o “eventual 

processo de invenção de um herói afro-sergipano” se deu concomitantemente ao 

reconhecimento nacional do herói palmarino.  

Além de João Mulungu, há registros de outros quilombolas que teriam circulado por 

Laranjeiras ainda no mesmo ano de 1876. Oliveira (2015, p. 226) defende que, mesmo para 

aqueles que já não eram mais escravos, após a abolição “as matas do Vale do Cotinguiba, as 

quais serviram de palco para muitas cenas de lutas, conquistas e alegrias, mas também de 

dores, mortes e decepções escravas, continuavam a ser moradia de indivíduos (...) que, 

embora não se constituíssem mais escravos, continuariam a vivenciar um rude processo de 

marginalização social”. 

É bem provável que nas matas próximas aos engenhos localizados a cerca de 3 km do 

núcleo urbano de Laranjeiras na direção oeste, próximo às margens da área onde se 
																																																								
17 Para mais informações, ver  MARIN, Richard, Zumbi dos Palmares: um novo Tiradentes?,  CLIO: Revista de 
Pesquisa Histórica, Série História do Nordeste, n. 20, 2002. Disponível em 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio/article/view/24871/20142.  
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encontram os rios Cotinguiba e Sergipe e do local onde situava-se um antigo engenho, tenha 

se consolidado uma significativa rede de solidariedade entre integrantes dos “quilombos 

volantes”, formada por negros escravizados e libertos. Além de proteção e apoio, 

sociabilidades e práticas culturais foram consolidando a formação de um núcleo rural 

marcado por traços de etnicidade africana que acabaram por proporcionar uma notoriedade 

social à comunidade que foi se formando na localidade conhecida como Mussuca. 

Situada a 70 m de altitude em relação ao nível do mar, a comunidade parece ter sido 

estrategicamente implantada, de modo a funcionar como um refúgio protegido pela vegetação 

de Mata Atlântica, mas próximo de antigos engenhos e senzalas para garantir sua 

sobrevivência por meio de laços de solidariedade e proteção. De sua parte mais alta é possível 

avistar o rio Cotinguiba, as terras do antigo engenho e da capital, “favorecendo 

simultaneamente tanto uma proximidade conveniente, quanto o distanciamento necessário dos 

segmentos opressores” (SANTANA, 2008, p. 91).  

 
Imagem 13: Vista aérea da comunidade Mussuca, margeada pelo rio Sergipe. 

(Foto: Diego DiSouza, 2019) 
 

Na conjuntura histórica, social e cultural aqui exposta, a vitalidade das expressões 

culturais da Mussuca tem lhe proporcionado visibilidade desde do início dos anos 1970, 

quando uma de suas práticas votivas, a dança ritual em louvor a São Gonçalo do Amarante, 

passa a fazer parte da tradicional festa de Santos Reis, São Benedito e Nossa Senhora do 

Rosário, comemorada na sede do município de Laranjeiras em 6 de janeiro. Incorporada ao 

repertório de expressões artístico-culturais populares da cidade, chamadas de brincadeiras 

pelos laranjeirenses, a Dança de São Gonçalo da Mussuca também fez parte da programação 

da primeira edição do Encontro Cultural de Laranjeiras, em 1976. Calcula-se que ocorra na 
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Mussuca desde as primeiras décadas do século XIX e no estado de Sergipe também já foram 

registradas ocorrências do rito em municípios como Lagarto, Nossa Senhora de Lourdes, 

Pinhão, Poço Verde, Riachão do Dantas, Simão Dias, Tomar do Geru e São Cristóvão 

(BOMFIM, 2014). 

A dança origina-se no culto a um santo português homônimo que ocorre em diferentes 

estados brasileiros, nas regiões sul, sudeste e nordeste, como manifestação tradicional do 

catolicismo popular brasileiro, um conjunto que envolve as Folias de Reis, Congadas, 

Cavalhadas e outras. Destina-se, em geral, ao pagamento de promessas, mas no Povoado 

Mussuca tem características próprias e peculiaridades, notadamente os traços de matriz 

africana, que extrapolaram práticas religiosas e transformaram o rito em elemento distintivo 

na construção da identidade cultural da comunidade. Os trajes e adornos coloridos, os passos 

cadenciados e o molejo dos corpos masculinos renderam-lhe notoriedade e ampliaram a 

representatividade étnica comunitária em processos políticos, sociais e culturais de promoção 

da garantia de direitos que a Constituição Federal de 1988 prevê para comunidades 

remanescentes de quilombos. Além disso, o Grupo São Gonçalo da Mussuca foi objeto de 

estudo de variadas pesquisas acadêmicas, em diferentes perspectivas e áreas do 

conhecimento18. 

 

																																																								
18 Ver AGERKOP, Yukio (2007), Poética de uma paisagem: discurso e atuação de quatro grupos musicais da 
região do mangue; BOMFIM, Wellington de Jesus (2014), Identidade, memória e narrativas na Dança de São 
Gonçalo do Povoado Mussuca (SE); FALCÃO, Christiane Rocha (2006), A Dança de São Gonçalo da Mussuca; 
OLIVEIRA, Victor Hugo Nascimento de (2011), Um ato de fé e(m) festa: análise do encontro entre devoção e 
diversão; OTÁVIO (2004), Valéria Rachid, A dança de São Gonçalo: re-leitura coreológica e história; 
SANTOS, Gabriela Nicolau (2010), La Danza de San Gonzalo de Amarante de la Mussuca (Sergipe - Brasil): 
los cambios en la promesa y las promesas de cambios; VIEIRA, José Márcio Garcez (2001), São Gonçalo, do 
Amarante à Mussuca, entre outros. 
	

Imagem 14: Grupo São 
Gonçalo em cortejo no ECL. 
(Foto: Diego DiSouza, 2017)  
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A partir da certificação de autorreconhecimento como comunidade remanescente de 

quilombos da Fundação Cultural Palmares (FCP), obtida em 2006, o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra) produziu um Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação (RTID) que apresenta registros oficiais da existência da Mussuca enquanto 

localidade desde a terceira década do século XIX. Considerando seu primeiro registro de 

existência, um ofício endereçado ao presidente da Província datado de 16/11/1836 

“comunicando as inconveniências da instauração de um distrito de paz em Mosuca”, é 

possível deduzir que a ocupação territorial já estivesse em andamento desde alguns anos antes 

desta data. Coube ao antropólogo Wellington Bomfim, autor de Identidade, memória e 

narrativas na Dança do São Gonçalo do Povoado Mussuca (SE), a coordenação do relatório 

antropológico que corrobora o autorreconhecimento. Destaca-se no documento oficial a 

narrativa corrente na comunidade sobre sua formação, aquela que aponta que a ocupação teria 

sido em função da doação de terras a uma escrava que ajudou no nascimento do filho de um 

proprietário das terras da região: “Isso aqui foi doado pra uma negra de nome Maria 

Benguela... ela fez o parto do filho do dono do engenho e ele deu essa parte de terra pra ela 

como pagamento... daí foi chegando gente, fazendo casa e morando aqui” (Depoimento José 

Nicolau dos Santos, ou “Seu Laurindo”, apud INCRA, 2016, p. 91). Depoimentos de 

moradores e evidências colhidas em diferentes registros documentais indicam que “os atuais 

moradores são em parte, descendentes da população escravizada que trabalhava e morava nos 

engenhos da região, denominados Ilha, Fonte Grande, Gameleira, Coité, Pindoba e Pilar. Em 

todos existem documentos indicando a presença escrava” (INCRA, 2016, p. 95). 

As narrativas de agonia, resistência e revolta de escravizados por conta de maus tratos 

estão presentes na memória social dos moradores da Mussuca. O caso do escravo que 

assassinou um proprietário por conta do sofrimento físico é relatado pelos integrantes mais 

idosos da comunidade, como atesta o relatório produzido para o Incra. Norma Santana (2008) 

encontrou documentos do processo criminal sobre o crime mencionado pelos moradores. 

Ainda que possa ser oralmente apresentado em diferentes versões, o fato narrado refere-se ao 

escravo que assassinou o proprietário da Fazenda Ilha em 1872. Segundo o processo crime de 

número geral 279.1872, Escolástico tinha apenas 20 anos de idade quando se aproximou do 

Coronel Pedro Muniz Barreto, que descansava à sombra de uma árvore, para golpeá-lo com 

uma foice. Como punição, foi executado numa forca, pois confessou  
que o mau trato dispensado aos escravos teria sido o motivo que o levou a praticar o 
homicídio. Na manhã do dia em que ocorrera o crime, não só o referido escravo havia 
sido castigado a mando do senhor Pedro Muniz, mas também os escravos Apolinário e 
Daniel. Quando interrogados sobre o que ocorreu naquela manhã, todos confirmaram 
que tinham sido açoitados pelo mesmo motivo. Segundo o escravo Daniel : “hoje pela 
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manhã foram castigados não só Escolástico e Apolinário por seu senhor entender que 
não tinham trabalhado bastante, como também elle respondente levara umas sipoadas 
por seo senhor julgar que o trabalho estava lento. (apud SANTANA, 2008, p. 88) 

 

Sucessivos desmembramentos do conjunto de terras denominado Ilha geraram 

processos de herança que deram origem a diversas fazendas, engenhos e sítios citados nas 

memórias e em diferentes documentos. “As investigações se inclinam em considerar que se 

trata de terras pertencentes até o final do século XIX a mesma família”, ressalta o RTID 

(INCRA, p. 95), e “aos poucos as propriedades passam a ser pertencentes a outras famílias” 

(INCRA, p. 97). Próximo ao Engenho Ilha, cujos primeiros registros datam de 1724, 

encontram-se as ruínas de uma igreja construída em 1739 a cerca de 3 km do Povoado, a 

capela São Pedro da Ilha. Tal proximidade pode explicar a origem do culto a São Gonçalo na 

Mussuca (BONFIM, 2014).  

Nos documentos relacionados às terras da região, repetem-se nomes e sobrenomes de 

diferentes proprietários de terras, engenhos e escravos, evidenciando “o traço familiar e a 

recorrência de várias propriedades que vão da confluência dos rios Cotinguiba e Sergipe, 

como é o caso da propriedade Sapucary, até a BR-101” (INCRA, p. 97). Deste modo, 

evidencia-se que a ocupação demográfica da Mussuca teria ocorrido a partir da expansão da 

economia canavieira. Os atuais moradores relatam a existência de senzalas nas fazendas e 

reportam que seus parentes já falecidos mencionavam a passagem de escravos na porta de 

suas casas a caminho do trabalho nas plantações de cana. Diversas evidências coletadas pela 

equipe multidisciplinar formada para a elaboração do RTID apontam para “a ideia de 

pertencimento, da ancestralidade dessa população com os antigos trabalhadores dessas 

propriedades” (INCRA, p. 98). Próximas a elas e ao rio, além do trabalho escravo na lavoura, 

os moradores apontam áreas atribuídas a atividades de pesca e à religiosidade de matriz 

africana da comunidade.  

Ainda que a doação para a escrava Maria Benguela não tenha sido localizada em 

documentos, as reminiscências orais e escritas indicam que os negros trabalhavam nas 

propriedades da região e foram absorvidos como mão de obra remunerada na lavoura 

canavieira após 1888. Os relatos indicam que “a demanda de serviços, nessa atividade, para 

moradores da Mussuca, veio em substituição à força braçal escrava, bem como os próprios 

tenham se transformado em trabalhadores” (INCRA, 2016, p. 103). 

Com novas configurações e mudanças nos modelos de produção agrícola no século 

XX, o plantio de cana de açúcar que ainda persistiu nas fazendas deixou de prescindir da mão 

de obra local pelo uso de maquinário agrícola. Mas os moradores do antigo “campo negro” de 
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quilombolas tiveram serventia quando as matas voltaram a ocupar antigas áreas de plantio da 

cana. Para preparar suas terras para a pastagem do gado, os fazendeiros cediam terras para 

que grupos, normalmente composto por integrantes de famílias com laços de parentesco, 

plantassem milho, feijão, batata, mandioca e outros. Após a colheita, as terras eram 

devolvidas aos donos com capim plantado para a criação de gado. Deste modo, “no final do 

processo o dono da terra estava com um pasto pronto sem precisar pagar pelo trabalho” 

(INCRA, 2016, p. 153).  

O trabalho nas roças das fazendas era familiar, assim como nas roças próximas ao 

núcleo central de casas da Mussuca. Nelas também se cultivava a mandioca que, até os anos 

1980, era utilizada na produção artesanal de farinha, realizada em várias casas de farinha 

indicadas nas memórias dos moradores. Algumas ruínas dessas instalações foram apontadas 

no RTID, que também ressaltou o traço coletivo e familiar da atividade. 

Os rios e marés da região constituíram-se como locais para a pesca e a catação de 

mariscos, “participando da memória e da construção da identidade local” (INCRA, 2016, p. 

191). Além de várias espécies de peixes, caranguejos, guaiamuns, aratus, ostras, aratus, siris, 

entre outros, eram encontrados em vários pontos ao redor da comunidade. Tais atividades 

extrativistas também tem sentido coletivo e familiar, mas exibem um notável protagonismo 

feminino, fator ressaltado no relatório do Incra, no estudo de Norma Santana (2008) e nos 

meus contatos com as mulheres mais idosas da comunidade.  

Através dos rios também eram escoadas pedras extraídas de jazidas minerais 

localizadas na região. O relatório do Incra indica que a extração ocorria na segunda metade do 

século XIX, a partir de registros de permissão para exploração mineral nas terras de 

Laranjeiras que datam de 1873. As ruas cobertas de pedras calcárias no centro histórico da 

cidade corroboram tais indícios. A proximidade de pedreiras desativadas na região com o rio 

e os depoimentos de moradores confirmam a ocorrência de extrativismo mineral intenso até 

os anos 1960, um trabalho pesado de homens, mulheres e até crianças na extração de brita e 

cal, cuja produção era transportada em saveiros para a capital. Há cerca de 30 pedreiras 

desativadas próximas à Mussuca, com paredões de pedra calcária que eram inicialmente 

fracionados manualmente com uso de marretas. O trabalho árduo torna-se mais perigoso 

quando explosivos passam a ser utilizados. Seu acionamento chegava a provocar rachaduras 

em casas. Até o início deste século, as pedras eram transportadas em caminhões que 

trafegavam por dentro da comunidade. Foi este tráfego que motivou o calçamento de 

paralelepípedos da rua principal da comunidade. Além de intenso, o trabalho nas pedreiras é 

mal remunerado para os trabalhadores braçais. Contudo, ainda aparenta ser um negócio 
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lucrativo para grandes empreendimentos, pois o potencial das jazidas locais tem despertado o 

interesse de grandes mineradoras. Há projeto do grupo Brennand para instalação de fábrica de 

cimento na localidade. Três fazendas já foram adquiridas com este propósito e a delimitação 

da área está sendo contestada pelo grupo empresarial, segundo nos informou a coordenadora 

de regularização fundiária de territórios quilombolas do Incra em Sergipe, Lidiane Amorim.   

 
          Imagem 15: Calçamento de pedras do centro histórico de Laranjeiras. 
                                    (Foto: Diego DiSouza, 2019) 

 

Ao investigar a comunidade na perspectiva da arqueologia da paisagem, Santana 

(2008, p. 112) considera que as roças familiares, as condições ambientais e as práticas 

coletivas representam indícios de autossuficiência: 
Algumas casas possuem varandas, que são utilizadas para secagem de feijão e outros 
cultivos que são feitos nos quintais, como milho, amendoim, mandioca ou macaxeira. 
Ervas medicinais, pequenas lavouras e grande número de árvores frutíferas espalham-
se pela comunidade. Somadas à criação de galinhas, porcos, e aos recursos marinhos 
da maré, de caráter complementar, compõem um bem sucedido sistema de 
subsistência que, em tempos mais recuados, sem dúvida possibilitou a instalação da 
comunidade com um relativo grau de autonomia.  

 



	 104 

 
Imagem 16: Pequenas roças da Mussuca, à esquerda, e a capital, Aracaju, ao fundo. 

(Foto: Diego DiSouza, 2019) 
 

Como indicado anteriormente neste capítulo, padrões de consumo europeus moldaram 

a ascensão da Atenas Sergipana no século XIX, forjada pelas elites à base da mão de obra 

negra e escravizada. No processo que fez com que se tornasse “apenas sergipana”, uma 

comunidade de sua periferia vai modelando uma identidade cultural através da reconstrução 

de relações e processos de resistência e subsistência. Práticas coletivas fundamentam e 

fortalecem suas expressividades criativas e, numa perspectiva arqueológica, sua paisagem 

configura-se como “produto de processos históricos, constituída tanto por uma estrutura física 

quanto por aspectos simbólicos e ideológicos, sendo carregada de significados que mudam 

constantemente ao longo do tempo” (SANTANA, 2008, p. 149).  

Uma das expressões mais destacadas desta paisagem cultural é a já mencionada Dança 

de São Gonçalo, que ganha visibilidade e prestígio a partir dos anos 1970, impulsionada pelos 

registros etnográficos de Beatriz Dantas (1976) e pela notoriedade ampliada pelo Encontro 

Cultural de Laranjeiras. A realização desta dança em interiores de igrejas foi descrita pela 

primeira vez com espanto em 1718, em Salvador, Bahia, por Gentil de La Barbinais, um 

viajante francês. Banida dos templos católicos na mesma época, provavelmente pela 

sensualidade da dança e participação de negros, persistiu apenas em áreas rurais.  

Na Mussuca, o culto a São Gonçalo diferencia-se pela exuberância dos traços de 

matriz africana, presentes em cada uma de suas 7 Jornadas, nome dado às partes que 

compõem a série de evoluções coreográficas executadas ao som de cantos específicos. Tais 
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particularidades transformaram a dança ritual em elemento de construção da identidade 

cultural comunitária. Embora com indumentária baseada em trajes e adornos femininos, uma 

referência às prostitutas que São Gonçalo teria salvo com suas cantorias nos portos de 

Portugal, a dança é executada unicamente por homens, os Figuras. Inicialmente usavam peças 

de roupa e adereços emprestados de esposas e mulheres da comunidade, mas a partir da 

participação em festas municipais, passam a receber auxílio do poder público para sua 

aquisição. As cores e estampas de suas vestes e o lenço branco amarrado na cabeça, bem 

como as pulseiras, brincos e colares multicoloridos, expõem referências a tradições religiosas 

africanas e influências árabes, como ressalta Dantas (2015). Tais referências também ganham 

forma na coreografia e na música, seja na base percussiva produzida pelo som da caixa e de 

reco-recos ou nas letras dos cânticos que compõem a dança ritual. Nos versos entoados 

durante as Jornadas, é possível identificar vocábulos e expressões que remetem a línguas 

africanas, cujo significado se perdeu ao longo dos anos na memória dos dançadores.  

A fama do Grupo São Gonçalo é apontada como fator preponderante da identidade 

étnica no Relatório Técnico de Identificação e Delimitação da Mussuca. Nos anos 1970,  
apoiado pelas políticas culturais da época e pelas demandas do público atraído pela 
beleza da dança, ampliava suas apresentações e se fazia cada vez mais conhecido, 
intensificando seu aspecto espetacular, com vestes mais coloridas, fitas e profusão, 
dança mais sensual e coreografia mais movimentada, cantando aos quatro ventos 
cantigas de temáticas diversas, algumas evocando Congo e Angola, como eram 
acostumados a fazer na Mussuca. (DANTAS, 2016, p. 10) 

 

Os laços familiares também se destacam na formação deste grupo, que é liderado pelo 

Patrão, mestre que coordena o rito de louvor tocando uma caixa enquanto comanda a 

ordenação de cada uma das Jornadas. É ele que também conduz negociações sobre as 

necessidades do grupo para pagamentos de promessas feitas por devotos de São Gonçalo, 

bem como articulações com autoridades locais e produtores culturais para apresentações em 

eventos culturais e artísticos, que com o passar dos anos tornaram-se muito mais frequentes 

que os pagamentos de promessas. Os trajes brancos de marinheiro que o Patrão usa durante a 

dança remetem à origem do santo, que teria sido também um violeiro farrista que tocava com 

prostitutas para que não pecassem, sendo esta a origem da dança.  
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Imagem 17: O São Gonçalo da Mussuca é um grupos mais conhecidos da cultura popular sergipana.  

(Foto: Acervo Grupo São Gonçalo da Mussuca) 
 

Há pelo menos 3 gerações de Patrões, a liderança tem sido repassada a pessoas com 

relações próximas de parentesco. O atual líder, Neilton Santana, é neto do mestre anterior, 

Seu Sales, que recebeu no início dos anos 1980 a incumbência de conduzir o grupo de um 

primo, Seu Paulino, que era pai da atual cantora do grupo, D. Nadir. Antes dela, os cantos 

eram entoados pelo Patrão e a única mulher que participava das atividades do grupo era sua 

esposa, chamada de Mariposa. Durante o ritual e as apresentações, é ela que carrega a 

imagem do santo dentro de uma pequena barca, em referência ao vínculo de São Gonçalo com 

o mar. O papel de Mariposa nos dias de hoje cabe a D. Santaninha, viúva de Seu Sales.  

Relações produtivas, sociais e culturais são marcadas por contornos familiares. Ainda 

que não expresse mais a atual realidade populacional local, é comum ouvirmos dos moradores 

mais antigos a expressão “a Mussuca é uma família só”, que remete a um possível isolamento 

dos primeiros moradores e reflete uma estratégia, segundo Bomfim (2014), para atribuir 

singularidade à localidade.  

Originada a partir de práticas e celebrações familiares e comunitárias, uma outra 

manifestação cultural local começa a extrapolar os limites da comunidade no final dos anos 
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1990, o Samba de Pareia. A dança é festivamente realizada quando uma criança nasce na 

Mussuca, no segundo domingo após o nascimento, como forma de homenagear a mãe e a 

criança, mas ao fazer parte da programação do Encontro Cultural de Laranjeiras, em 1997 

(DANTAS, 2016), passa também a compor o repertório de referências culturais proeminentes 

da cidade. Diferentemente da Dança de São Gonçalo, o Samba de Pareia celebra 

explicitamente o autorreconhecimento em um de seus cânticos mais conhecidos, introduzido 

na epígrafe deste trabalho, e a ancestralidade do trabalho escravo: 

Rala o coco, sinhá  

Pisa na messê 

Vamo partir o coco, ô sinhá 

Para quebrar o coco, ô iaiá 

 

 A responsabilidade de manutenção desta tradição é de um coletivo de mulheres 

mussuquenses que promovem as “visitas” aos recém-nascidos e as mães “paridas” e realizam 

apresentações em diferentes festivais e espaços culturais do estado. O samba é dançado em 

pares, daí o nome “de parelha” ou “pareia”. A partir de pesquisas de campo para uma 

dissertação de mestrado sobre o Samba de Pareia, Edeise Santos (2016, p. 88-89) salienta que 
não está diretamente associado ao universo religioso, ele nos remete às referências 
culturais quilombolas, visto que a dança nessa região é relatada como surgida na 
época áurea dos engenhos de cana-de-açúcar. Em uma de suas hipóteses de 
surgimento, uma mulher da comunidade deu à luz uma criança após a implementação 
da Lei do Ventre Livre (1871), no período junino (atualmente no dia de São João que 
se comemora o aniversário do Samba de Pareia). O primeiro bebê nasceu. Assim, com 
tamancos de madeira todos sambavam e rodavam em pareia, enquanto a banda tocava 
e cantava canções que falam de libertação e de afirmação da cultura de seu povo. 

 

  

Imagem 18: D. Nadir e criança 
homenageada com Samba de Pareia.  
(Foto: Alexandra Dumas, 2015) 
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Quando o samba de pareia é apresentado fora de seu contexto comunitário, como 

performance artístico-cultural, os homens estão incumbidos apenas da música. Além da 

execução da dança, cabe às mulheres a organização do coletivo e as tratativas para 

apresentações externas, que se tornam cada vez mais frequentes. Nas celebrações familiares, 

homens também podem dançar a coreografia cadenciada e lúdica na qual as duplas sapateiam 

em pisadas ritmadas trocando de posição na roda, mas cabe às mulheres o protagonismo na 

celebração, sobretudo na condução dos cantos, que cabe a D. Nadir19, aquela que também é 

cantora do São Gonçalo. A participação feminina é crucial, pois “informa-se à comunidade 

que mais uma criança chegou, e quem cumpre o papel desta anunciação são outras mulheres, 

fechando um ciclo de celebração da fertilidade (SANTANA, 2008, p. 148). Como ressalta 

Santos (2016), não se tem notícia de ocorrência desta expressão cultural em outro lugar que 

não a Mussuca, ressaltando que se trata de “uma ação de memória social de luta e resistência 

da cultura popular de Sergipe, uma história própria que é reconhecida e valorizada pela 

comunidade” (SANTOS, 2016, p. 90), que marca e reinventa a identidade quilombola.  

 
Imagem 19: Samba e celebração pelo nascimento de uma criança na Mussuca. 

(Foto: Alexandra Dumas, 2014) 
 

																																																								
19 Sobre D. Nadir, ver Corpo Negro: Nadir da Mussuca, cenas e cenários de uma mulher quilombola, de 
DUMAS, Alexandra G. e BRITTO, Clovis C., São Cristóvão: Editora UFS, 2016; e Nadir da Mussuca, 
documentário de Alexandra Dumas, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=eG-X3Cx77iw. 
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Em torno dessas duas manifestações culturais, o São Gonçalo e o Samba de Pareia, 

organizam-se grupos de jovens dançadores, como o São Gonçalo Juvenil, no qual os 

integrantes têm idades entre 17 e 22 anos, e o Mirim, composto por crianças de 7 a 14 anos. 

Para participar deste último, integrantes são selecionadas em testes anuais abertos à 

comunidade. Já o Samba de Pareia tem uma versão juvenil formada por adolescentes ligadas 

às famílias das sambadeiras “oficiais”. Uma outra expressão cultural da comunidade surge a 

partir de uma dissidência do Samba de Pareia, o Samba de Coco da Mussuca, sendo que esta 

manifestação cultural também é comum em outras cidades de Sergipe e em outros estados 

brasileiros, notadamente na região nordeste, a exemplo do Grupo de Samba de Coco Raízes 

de Arcoverde, de Pernambuco. Praticada também sob liderança feminina, agrega-se ao 

conjunto de referências culturais de destaque na localidade. 

 
Imagem 20: São Gonçalo Juvenil, nas ruas de Laranjeiras. 

(Foto: Diego DiSouza, 2017) 
 

Os cantos, danças e expressividades coletivas da Mussuca apresentam-se como 

“formas de ampliação da existência no sentido de ocupar espaços de exposição e sua 

consequente visibilidade social. É através da manifestação e da exposição de seus ritos 

espetaculares que essa comunidade quilombola se faz viva e visível” (DUMAS, 2016, p. 55).  

No plano nacional, as ações do movimento negro organizado passam a exercer pressão 

e influência sobre o Estado a partir da década de 1980, quando  
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sustentam duas ações que vão influenciar o artigo 68 da constituição de 1988, a 
primeira ligada à contemporaneidade do quilombo com a proposta do quilombismo e 
quilombos contemporâneos e a segunda ligada à historicidade dos quilombos, em uma 
associação entre representantes do movimento negro, instituições de pesquisa e do 
Estado que consagram o quilombo como Patrimônio Histórico e Cultural Brasileiro. 
(MARINHO, 2016, p. 162)   

  

Na esteira da movimentação nacional e da valorização do histórico de resistência de 

João Mulungu, o movimento negro sergipano já vinha se aproximando da cultura 

laranjeirense desde os anos 1970. A visibilidade de suas ações destaca-se na década de 1980, 

sobretudo com o “tombamento, em nível estadual, do terreiro Filhos de Obá” (DANTAS, 

2016, p. 11) no mesmo ano em que a contribuição do negro à cultura brasileira é tema do 

Encontro Cultural de Laranjeiras, em 1988. Intelectuais, militantes e políticos debateram no 

simpósio e artistas negros, populares e consagrados apresentaram-se em ruas e palcos da 

cidade. A militância pela “valorização cultural e a politização que visava diminuir as 

desigualdades e ampliar a cidadania, temas incorporados a Constituição” (DANTAS, 2016, p. 

10) aproxima-se da Mussuca nos anos 1990. No entanto, o autorreconhecimento como 

comunidade quilombola não foi assimilado facilmente pelos moradores (DANTAS, 2016; 

BOMFIM, 2014). 

Regina Santana (2008, p. 171) registra que o primeiro documento da associação de 

moradores da Mussuca solicitando enquadramento como remanescente de quilombo contava 

“com a adesão de apenas quatro assinaturas”. Bonfim (2014, p. 221) salienta que “o fato de 

estarem sendo ligados aos escravos de outrora no estado, não soava muito bem a parte dos 

moradores” e também indica que a cisma poderia ter sido influenciada pela “relação histórica 

desta população com figuras da classe dirigente” (BOMFIM, 2014, p. 221). A influência dos 

clãs abastados de Laranjeiras pode ter peso nessa reação, uma vez que “as principais famílias 

do período colonial ainda são extremamente influentes nos destinos do estado de Sergipe 

(Gonçalves 1998, 2006), tendo contribuído com vários governadores de estado, senadores, 

deputados, e juristas, além de controlarem as principais emissoras de televisão” (SANTANA, 

2008, p. 91).  

A despeito da relutância inicial, na primeira década do século XXI a Mussuca recebe 

sua certidão de autorreconhecimento como comunidade quilombola da Fundação Cultural 

Palmares (FCP) em fevereiro de 2006. Estava dado, deste modo, o passo preliminar no 

processo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, que reconhece 
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propriedade definitiva a remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 

ocupando suas terras. A garantia da titularidade busca corrigir distorções históricas, pois “os 

lugares habitados pelos negros foram desqualificados e abandonados pelo poder público ou 

mesmo questionados por outros grupos com maior poder e legitimidade junto ao Estado” 

(LEITE, 1999, p. 133).  

O discurso da ancestralidade quilombola foi absorvido pela comunidade em prol de 

uma identidade étnica e do desenvolvimento local (BOMFIM, 2014). E pela via das suas 

expressões culturais, a comunidade remanescente de quilombos de Laranjeiras tem garantido 

visibilidade, reconhecimento e participação social, a despeito das diferentes faces do racismo 

estrutural que fundamenta a violência contra comunidades de todo o Brasil,  
seja o racismo institucional - presente na história de negação do acesso à terra ao povo 
negro escravizado e seus descendentes -, seja o racismo epistêmico e econômico que 
considera a vida negra descartável e, portanto, não humana. A elite econômica e 
política, em sua maioria comandada por homens brancos e descendentes de 
escravocratas, mantém um sistema de privilégios e riquezas que resulta da exploração 
do trabalho de negras e negros e do seu sistemático não acesso a políticas e recursos. 
(CONAQ, TERRA DE DIREITOS, 2018, p. 19) 

 

Danças, ritmos e ritos protagonizados pelos mussuquenses tem se constituído como 

elementos simbólicos que viabilizam a inserção social da comunidade, de modo que os atores 

culturais atuam como os “agentes de mudança” sugeridos por BOMFIM (2014), como porta-

vozes de anseios coletivos que promovem conexões entre práticas culturais locais e o 

conjunto da sociedade. No próximo capítulo, nossa proposta é apresentar e analisar processos 

de reconhecimento social à luz das reflexões sobre cultura e desenvolvimento indicadas no 

capítulo primeiro.  

	
 

Imagem 21: Grupo São Gonçalo Da Mussuca ilustra  
divulgação turística estadual dos anos 1990.  

(Foto: Marcelo Rangel, 2019) 
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Capítulo 3 - Alcances e limites de um território simbólico  

 

Neste capítulo, nosso objetivo é desenvolver linhas de análise sobre as expressões 

culturais de Laranjeiras e da Mussuca de modo a caracterizar e problematizar questões 

relacionadas a expressões e identidades culturais na perspectiva do desenvolvimento. 

Trabalhamos com a hipótese de que é através da cultura popular, sobretudo de matrizes 

africanas, que a cidade de Laranjeiras e o povoado Mussuca se projetam para além de seus 

limites geográficos, a partir da atuação de manifestações culturais originadas em diferentes 

elos das redes de sociabilidade e solidariedade surgidas nas irmandades negras da região 

urbana de Laranjeiras e nos quilombos do “campo negro” das matas próximas da cidade. A 

herança africana popular contrapõe-se à opulência econômica da tradição europeia da Atenas 

Sergipana e passa a ser determinante para a autodenominação de Capital da Cultura Popular, 

título utilizado pela atual administração municipal. Antes disso, faremos uma breve 

caracterização da cidade e do povoado quilombola na contemporaneidade. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, a população 

do município de Laranjeiras é estimada em 26.902 habitantes. Assim como no censo de 1872, 

os descendentes de escravos ainda são maioria deste total: cerca de 83% dos moradores  se 

autodeclararam pretos ou pardos. De acordo com o RTID do Incra, atualmente a economia de 

Laranjeiras sustenta-se nas atividades industriais (cimento, fertilizantes20, têxtil e usina 

açucareira), mineração (exploração de calcário), agricultura (cana de açúcar, coco, mandioca), 

pecuária (bovinos, suínos, muares e equinos) e avicultura (galináceos).  

A cidade vem apresentando uma melhora no índice de desenvolvimento humano 

municipal (IDHM): de 1991 a 2010, passou de 0,354, em 1991, para 0,642, em 2010. Em 

relação aos municípios brasileiros, Laranjeiras ocupa a 3259ª posição e entre os municípios 

sergipanos, a 10a posição. No entanto, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no 

Brasil, elaborado pelo PNUD, a vulnerabilidade social local apresenta índices preocupantes: 

em 2010, 64,07% da população aparece como vulnerável à pobreza e 37,65% do total dos 

laranjeirenses são pessoas de 18 anos ou mais que não possuem ensino fundamental completo 

e nem ocupação formal. Os índices de desigualdade também apontam que 42,71% da 

população é classificada como pobre, com renda igual ou inferior a R$140,00 mensais, ou 

																																																								
20 A Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen-SE) pertence à Petrobras e entrou em funcionamento em 
Laranjeiras em 1982. Desde o início de 2019 discute-se o fechamento da unidade de produção, que tem gerado 
protestos e pode resultar na extinção de cerca de 1.500 postos de trabalho direto, além de 5.000 empregos 
indiretos. 
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extremamente pobre, com renda igual ou inferior a R$70,00. Tais dados confirmam as 

questões levantadas pela historiadora Terezinha Oliva: 
É uma cilada que acompanha a grande desigualdade da sociedade brasileira e, no nosso 
caso, que acompanha a concentração de renda do estado de Sergipe, a pobreza do estado, 
da maioria da sua população... não se explica que uma sociedade pauperizada habite um 
estado com tantas riquezas minerais e tantos recursos a explorar, também não se admite o 
contrassenso de populações com uma riqueza cultural tão pujante vivam as condições de 
vida que essas populações vivem... culturalmente parece que essas populações ainda 
vivem muito os efeitos da situação de escravidão que 100 anos atrás existia, mas que 
predomina nos índices e nos níveis de vida, de cultura. (Depoimento em 25/09/2018)  

 

A partir de 2007, Laranjeiras passou a contar com um campus da Universidade 

Federal de Sergipe, previsto no Plano Nacional de Educação do Governo Federal de expansão 

das instituições de ensino superior público, que propôs a expansão das universidades federais 

de forma descentralizada, em cidades e regiões não atendidas pelo ensino superior público. O 

Campus Laranjeiras, também conhecido como ‘Campus das Artes’, começou a funcionar com 

a oferta dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Arqueologia, Dança, Museologia e Teatro, 

além de mestrado em Arqueologia. Funcionou provisoriamente por 2 anos numa unidade de 

ensino público, o Centro de Atenção Integral à Criança (Caic), até ser transferido em 2009 

para uma área situada no centro histórico, próxima ao antigo porto da cidade, conhecida como 

Quarteirão dos Trapiches, composto por seis edificações situadas na margem do Rio 

Cotinguiba que apresentavam avançado estado de arruinamento. As obras de restauração e 

adequação foram executadas através do Programa Monumenta, do extinto Ministério da 

Cultura (MinC), o maior programa já desenvolvido na política pública patrimonial brasileira 

para recuperação do patrimônio cultural urbano, visando o desenvolvimento econômico e 

social de 26 sítios históricos brasileiros protegidos pelo IPHAN. A proposta de implantação 

de uma unidade de ensino superior na cidade apareceu em 2000, na Oficina de Planejamento 

Participativo do Programa Monumenta, que contou com a participação de representantes da 

comunidade (COSTA, 2013).  

Campos (2014) menciona ações de pesquisa e extensão desenvolvidas pela Prefeitura 

de Laranjeiras em parceria com a unidade pública de ensino superior, tais como atividades de 

educação patrimonial, oficinas, cursos e outras, mas o papel da Universidade para o 

desenvolvimento de Laranjeiras parece ainda não ter sido incorporado como estratégia de 

desenvolvimento. O conhecimento produzido por pesquisadores e alunos pode ser capaz de 

urdir um modelo próprio de desenvolvimento para a cidade, numa cooperação 

interinstitucional em prol de uma inserção social que amplie os campos de possibilidades e de 

atuação das forças sociais para a dinamização da vida coletiva, mas segundo os próprios 
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docentes que atuam no Campus Laranjeiras, há falta de articulação dos cursos implantados 

com os anseios e necessidades locais, pois “não se tem notícia de ter existido um 

levantamento e discussão com a população sobre suas necessidades ou anseios 

mercadológicos profissionais” (SILVA et al, 2017, p. 17). Além disso, a arcaica conformação 

social local, marcada pela historicidade do elitismo e do conservadorismo que produziu um 

desenvolvimento mimético na região, urdiu um movimento de “expulsão” dos cursos de 

Teatro e Dança instalados no Campus Laranjeiras21, que poderiam atuar na potencialização 

das capacidades criativas locais para recodifica-las segundo os desafios contemporâneos, 

devido à expressiva ocorrência de representações populares de base cênica e corporal. 

Permanecem hoje em Laranjeiras apenas os cursos de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, Arqueologia e Museologia, e o mestrado em Arqueologia. Os cursos de Teatro e 

Dança passaram a ser ofertados no Campus São Cristóvão após vários incidentes na cidade 

que ameaçaram a integridade física e moral dos discentes. Silva et al (2017, p. 17) 

demonstram ainda como os resultados acadêmicos do Campus da UFS em Laranjeiras 

demonstram “desalinhamento pedagógico em relação a educação patrimonial e a pouca 

permuta entre o aprendizado disponibilizado no Campus e o repositório cultural local e a falta 

de cuidado na conservação e restauro das edificações”, bem como a “diminuta preocupação 

com a essência patrimonial/cultural que norteou a criação do Campus”. Portanto, cabe tornar 

efetivamente a ação da unidade de ensino superior instalada na cidade um “fator dinamizador 

da sociedade e propulsor do enriquecimento da vida dos homens e mulheres que a formam” 

(FURTADO, 1984, p. 61-62).  

Para caracterização da Mussuca na atualidade, tomaremos como base o RTID, 

produzido pelo Incra entre maio de 2011 e dezembro de 2012 e finalizado em 2016 como 

parte do processo de reconhecimento do território como remanescente das comunidades dos 

quilombos22. Devido a contatos com a comunidade desde o ano de 2006 em atividades 

profissionais23 e laços de amizade, complementaremos os dados com informações colhidas 

																																																								
21 Estudantes dos cursos de Teatro e Dança do Campus Laranjeiras foram vítimas de roubos, atentados e 
ameaças, que culminaram com a transferência dos cursos para o Campus São Cristóvão. Para mais informações, 
ver https://revistaforum.com.br/estudantes-interior-de-sergipe-sofrem-perseguicao-politica/. Acesso em 
15/07/2019. 
22 No processo de titularidade junto ao Incra, de número 54370.000781/2006-57, estão incluídas no RTID as 
localidades conhecidas como Mussuca, Cedro, Balde e Burundum. Estas não apresentam limites claramente 
definidos, mas integram a totalidade do território quilombola indicado no documento. Os registros históricos 
apontados no estudo indicam relações de parentesco entre os moradores das localidades desde a primeira metade 
do século XX. Ressaltamos que nosso foco concentra-se na localidade cujas expressões culturais são mais 
proeminentes, a Mussuca. 
23 Meu primeiro contato com as manifestações culturais da Mussuca foi no final dos anos 1990, através do 
Grupo São Gonçalo, mas minha primeira visita à comunidade ocorreu em 2006, num trabalho para o portal 
Overmundo (http://www.overmundo.com.br/overblog/copa-na-mussuca-torcida-a-brasileira-1). 
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em observação aleatória, entre visitas a famílias amigas, rodas de samba de pareia e outros 

contatos em casas, bares e restaurantes da localidade. Salientamos que as bases de dados do 

IBGE não apresentam informações específicas sobre a comunidade, apenas do município. 

Declarações públicas da Secretaria Municipal de Igualdade Racial de Laranjeiras indicam que 

a Mussuca tem uma população de aproximadamente 2.000 moradores, apontada como maior 

concentração demográfica entre os povoados de Laranjeiras24.  

Quatro associações civis de direito privado foram criadas pelos moradores para defesa 

de interesses coletivos, sendo a mais antiga a Associação de Desenvolvimento Comunitário 

dos Povoados Mussuca e Balde (ADCPMB). Fundada na década de 1980, foi responsável 

pela solicitação do reconhecimento da titularidade fundiária junto ao Incra, por isso hoje é 

conhecida como Associação Quilombola. Atualmente é presidida por Cleide dos Santos, 

moradora da Mussuca e guarda relações de parentesco por afinidade com Grupo São Gonçalo: 

é madrinha do atual Patrão, Neilton Santana.  

Devido a divergências entre lideranças comunitárias, foi criada uma outra organização 

em 2003, a Associação de Pescadores, Agricultores e Amigos da Mussuca (APAAM), que 

direciona sua atuação para a defesa de direitos e seguridade social de pescadores e catadoras 

de mariscos. Sua fundadora, Marizete dos Santos, da APAAM, também desempenhou durante 

muitos anos a função de líder do Grupo Samba de Pareia e foi eleita vereadora de Laranjeiras 

em 2016. Atualmente, por força do mandato parlamentar, está oficialmente afastada das 

atividades da associação e vem defendendo as demandas da Mussuca junto à Câmara de 

Vereadores e gestores municipais.  

Nestas duas organizações comunitárias, a liderança feminina e as relações com os 

grupos culturais mais destacados ressaltam o protagonismo feminino local e a extensão da 

ação cultural para o plano político na comunidade. Atribui-se a essas organizações algumas 

conquistas sociais, como o calçamento das ruas com paralelepípedos, o transporte escolar 

municipal e a obtenção de direitos previdenciários.  

Em 2008, foi criada a Associação Zumbi dos Palmares (AZP), voltada para os 

moradores do Cedro, e em 2012, a Associação dos Pescadores do Povoado Cedro (APPD). 

Estas são dirigidas por homens e não demonstram proximidade com as expressões culturais 

locais. O associativismo em defesa de interesses comunitários demonstra a existência de 

atividade política, que Furtado (2008, p. 119) entende como “condição necessária para que se 

																																																								
24 https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/dezembro/municipios-de-laranjeiras-se-e-mesquita-rj-sao-os-
mais-novos-entes-federados-que-aderiram-ao-sinapir. Acesso em 10/04/2019. 
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manifeste a criatividade no plano institucional, vale dizer, para que se inovem as formas 

sociais de maneira a reduzir as tensões geradas pela acumulação”. 

O RTID confirma algo que pode ser facilmente observável: a precariedade de serviços 

públicos. O exemplo mais claro está na unidade de saúde da família da Mussuca, que oferece 

apenas atendimento ambulatorial: foi reformada recentemente, mas encontra-se fechada e, por 

isso, tem sido alvo de vândalos e furtos.  

             Imagem 22: Posto de saúde da Mussuca passou por reforma, mas foi abandonado pela gestão municipal. 
(Foto: Diego diSouza, 2019) 

 

Em relação aos estabelecimentos públicos de ensino, existem duas escolas de ensino 

fundamental na Mussuca, uma municipal e outra estadual. Para cursar o ensino médio, os 

jovens tem de se deslocar até a sede do município de Laranjeiras utilizando um serviço 

público de transporte escolar.  

A distribuição de energia elétrica para iluminação pública e domiciliar é realizada pela 

empresa Energisa mas, segundo o RTID, algumas moradias não têm acesso à rede. A grande 

maioria das casas da Mussuca dispõe de energia elétrica, cujo fornecimento pode ser 

considerado recente, implantado na década de 1970. Há fornecimento de água pela 

Companhia de Saneamento de Sergipe, mas um sistema de abastecimento gratuito realizado 

pela prefeitura oferece água, sem custos; contudo, a água não é tratada. Não há serviço de 

telefonia fixa e a cobertura do sinal das operadoras de telefonia celular é deficiente. Serviços 
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de internet são oferecidos por 3 provedores, via rádio. A maior parte das casas na comunidade 

é de alvenaria, embora algumas poucas de taipa ainda possam ser encontradas, localizadas nas 

proximidades do rio ou locais de plantação. Há moradias que foram construídas através de  

iniciativas de combate à pobreza rural desenvolvidas pelo poder público estadual em parceria 

com a ADCPMB.  

A jazida de pedra calcária localizada dentro da área indicada como integrante do 

território quilombola continua despertando interesses econômicos, devido a sua utilização na 

indústria de cimento. Uma indústria localizada nas proximidades da Mussuca já extrai a 

matéria prima para sua produção e há projeto para instalação de uma unidade de produção 

industrial na área indicada pelo Incra para titulação. Para tanto, o Grupo Brennand, de 

Pernambuco, já adquiriu 3 propriedades para extração do material. Existem 14 solicitações 

para exploração de calcário e outros minerais no território quilombola tramitando no 

Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM). Segundo o RTID, a retirada de 

calcário para a produção de cimento provoca erosão laminar, que gera um desgaste do solo de 

difícil recuperação. As chuvas que retiram a cobertura superficial e provocam a queda da 

fertilidade do solo dificultam o desenvolvimento e a manutenção de cobertura vegetal. O 

Incra alerta que a continuidade da exploração do calcário tende a ocasionar um aumento do 

processo erosivo. A existência de jazidas minerais com alto valor imobiliário tende a 

dificultar a titulação do território. Cabe associar este tipo de atividade econômica, portanto, às 

formas predatórias de crescimento econômico, que “privilegiam minorias e relegam a massa 

da população à miséria, abrindo o caminho para catástrofes ecológicas” (FURTADO, 2019, p. 

79). Ademais, a Mussuca também carece de investimentos em saneamento básico, o que 

compromete a questão ambiental.  

 

3.1 Apontamentos sobre a cultura laranjeirense 

Com base nas Setes Teses sobre a cultura brasileira, enunciadas no ensaio Que 

somos? (FURTADO, 2012), gerado a partir de conferência proferida por Celso Furtado no I 

Encontro Nacional de Política Cultural, realizado em Belo Horizonte em 1984, passamos a 

delinear uma série de apontamentos sobre a cultura laranjeirense. Tendo como referência 

fundadora “a formação do Brasil como nação e como sistema de cultura” (FURTADO, 1984, 

p. 17), evidenciaremos o subsistema surgido no território sergipano que possibilitou a 

constituição de uma identidade cultural que se estabelece a partir da catequese católica e da 

exploração da mão de obra escravizada para trabalho nos engenhos e canaviais que atuaram 

para garantir a manutenção dos interesses do Estado português e da burguesia mercantil 
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europeia. O discurso racional, no qual “o cálculo econômico, que transforma a natureza e o 

próprio homem em fatores de produção, reforçava a visão racional do mundo exterior e era 

por esta legitimado” (FURTADO, 1984, p. 18). É nesta perspectiva que os capitais da 

atividade mercantil europeia financiaram unidades produtivas e a importação de africanos 

escravizados para viabilizar a ocupação agrícola do Brasil como um todo. Neste contexto, a 

mundialização da cultura europeia foi possibilitada pelos avanços tecnológicos da época, 

materializados em barcos aptos a atravessar grandes oceanos, instrumentos de navegação e 

referenciais cartográficos que possibilitam a abertura de novas rotas marítimas e terrestres que 

ampliam as linhas de navegação intercontinentais e o alcance da cultura europeia.  

Propõe-se que a reflexão sobre a identidade laranjeirense se constitua, pela ótica 

furtadiana, como ponto chave para pensar no desenvolvimento alimentado pela criatividade 

do povo e como meio de satisfazer seus anseios mais autênticos, pelo prisma dos fins 

substantivos, de redução das desigualdades sociais, a fim de alcançar a “homogeneização da 

nossa sociedade e abrir espaço à realização das potencialidades de nossa cultura” 

(FURTADO, 2012, p. 33). Ainda que as elites locais, ocupantes dos maiores espaços de poder 

público e financeiro, permaneçam se guiando pela lógica dos meios, sobretudo a dos grupos 

financeiramente privilegiados, cabe ao pensamento crítico “projetar luz sobre os desvãos da 

história, onde se ocultam os crimes cometidos pelos que abusam do poder” (FURTADO, 

2012, p. 34).  

 

1. Os portugueses não ocuparam de imediato as terras entre os rios Real e São Francisco onde 

hoje localiza-se o estado de Sergipe. Como apontado no capítulo segundo, até a chegada de 

missionários e militares, no último quartel do século XVI, povos nativos negociavam 

livremente com franceses no território sergipano, que também abrigava africanos que fugiam 

do trabalho forçado nas lavouras de cana e engenhos situados ao sul do rio Real e ao norte das 

águas do rio São Francisco. Estado, Igreja e burguesia se unem para dominar os povos que 

poderiam ajudar a tornar a colônia portuguesa economicamente viável. A dominação dos 

povos indígenas pela catequese ou pela escravização - ainda que com resistências - atendeu às 

necessidades do trabalho com os rebanhos de gado e com as lavouras de subsistência, 

sobretudo aquelas voltadas para a produção da farinha de mandioca. Natureza e povos 

autóctones tornam-se fatores de produção e instrumentalizam a instalação da civilização 

branca e cristã em Sergipe. A incorporação da matriz alimentar da mandioca por parte dos 

colonos evidencia a exploração de recursos de toda ordem, inclusive culturais. A confluência 
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de culturas influenciou a sobrevivência, o comportamento, os modos de vida e a atividade 

econômica em Sergipe.  

 

2. A necessidade de implantação de unidades de produção de açúcar no território sergipano, 

devido às condições favoráveis de solo, clima e vias de escoamento da produção, impulsiona 

a utilização de africanos para trabalho escravo nos engenhos na região do Cotinguiba. 

Laranjeiras, com sua posição privilegiada pela proximidade com vias fluviais de acesso ao 

mar, destaca-se na produção açucareira. Para atenuar os conflitos nas relações entre diferentes 

grupos sociais europeus, africanos e indígenas, coube à Igreja Católica difundir e sedimentar 

valores que ajudaram a estabelecer a exploração econômica. Os templos cristãos atuavam 

como espaços de mediação do capitalismo que se instala na região, difundindo modos de vida 

civilizatórios e visões de mundo hegemônicas. É certo que a minoria branca de Laranjeiras 

teve peso considerável na formação da cultura laranjeirense, devido ao poder senhorial e às 

funções de mando exercidas no controle administrativo. Todavia, a vultosa produção 

açucareira da cidade só foi possível devido à considerável quantidade de negros escravizados 

que, somados aos escravos de ofício e domésticos, formavam o enorme contingente de negros 

na cidade, o mais expressivo de todo o território sergipano, segundo o Censo de 1872. Mesmo 

isolada de suas matrizes culturais, esta população vai deixando marcas significativas nas 

práticas culturais locais, apesar da hegemonia dos valores europeus e cristãos irradiados a 

partir dos templos erguidos pelos capitais acumulados na produção açucareira a partir do 

século XVIII.  

 

3. A produtividade dos engenhos da “Bahia de Sergipe” fez com se intensificasse a ocupação 

do núcleo urbano de Laranjeiras, que se estabelece como o principal de Sergipe no início do 

século XIX. A acumulação do excedente permite a adoção de padrões de consumo europeu 

pelas elites e gera uma efervescência cultural baseada em valores, bens e produtos culturais 

importados. Os espetáculos de outras terras que mobilizavam famílias prósperas, políticos, 

comerciantes e intelectuais descritos por Dantas (2018) assemelham-se aos acontecimentos 

culturais marcantes “na vida de toda uma geração”, citados por Furtado (2012, p. 39) como 

sinais da modernização dependente. A aquisição dos “bens de civilização” que 

desembarcavam no porto da cidade moldou hábitos eruditos de uma elite que também tinha 

papel de destaque na definição dos destinos da Província. Para assegurar a sustentação de toda 

essa opulência era necessário garantir produtividade nas unidades de produção através da 

exploração crescente do trabalho escravo. A sociedade escravista passa a aceitar a 
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incorporação das matrizes africanas às celebrações católicas como estratégia para conter os 

anseios de liberdade dos escravizados. Uma das estratégias de resistência à dominação se 

configura em torno das expressões culturais que incorporam matrizes africanas a ritos 

católicos. Senhores e clérigos se viram obrigados a consentir e incorporar traços culturais de 

matriz africana em ritos católicos para conter os ânimos revoltosos que se disseminam na 

região, ainda que pairasse um certo temor quanto aos levantes de negros. As classes 

dominantes endossam as expressões culturais populares em espaços institucionalizados, mas 

restringem os batuques através dos códigos de posturas. A crítica da imprensa local a estas 

manifestações populares na passagem do século XIX para o século XX (DANTAS, 2013) 

expõem o “distanciamento entre elite e povo” (FURTADO, 2012, p. 38) distintivo da vida 

cultural na modernização dependente.   

 

4. Na sequência da decadência econômica decorrente do fim da escravidão e da mudança da 

capital sergipana para Aracaju, é pelo passado próspero que se rememora a Atenas Sergipana 

a partir dos anos 1930. No plano nacional, cresce o interesse da intelectualidade e do poder 

público pela valorização da memória e enaltecimento de expressões culturais das camadas 

populares, marcadamente de matriz africana, ainda que muitas vezes numa perspectiva 

evolucionista, de hierarquização de graus de desenvolvimento étnico e cultural (DANTAS, 

1988). A década de 30 é marcada por controle simbólico, recodificações e reutilizações 

operadas de modo a legitimar o poder do Estado através da assimilação das origens populares. 

Os folguedos tradicionais de Laranjeiras atuavam como forma de aceitação social dos negros 

e veiculação de valores da sociedade branca pela via da religião, “como elementos de 

ratificação da ordem e da legitimação social” (DANTAS, 1988, p. 229) para sancionar um 

espaço subalterno para os negros, numa espécie de apologia domesticadora das matrizes 

africanas. Indicativos de “pureza” e “mistura” dos centros de culto afro-brasileiros na cidade 

escamoteavam valorações ideológicas de controle social para permitir ou proibir seu 

funcionamento. O mito da democracia racial e a perseguição são faces da mesma moeda, 

cunhada ideologicamente na força da tradição para justificar as diferenças de classe, como 

estratégia de dominação. 

 

5. Nos anos 1970, as culturas populares e as matrizes africanas passam a dar sentido 

pragmático ao patrimônio de pedra e cal. As brincadeiras e folguedos de traços sagrados e 

profanos dão nova significação ao “museu a céu aberto” durante as Festas de Reis, 

transformadas no Encontro Cultural respaldado pela intelectualidade e com amparo das elites 
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políticas que comandam os destinos da cidade. Emerge uma nova vocação para Laranjeiras, a 

essa altura estagnada pelo esvaziamento econômico acentuado pela crescente urbanização da 

capital. No contexto nacional de políticas públicas que integravam valorização do patrimônio 

histórico e folclore na perspectiva do turismo, as matrizes africanas das brincadeiras 

populares que reinterpretam histórias e sistemas simbólicos por meio de danças, cores e 

ritmos ganham novos estudos e projeção. O passado de pedra e cal das construções históricas 

ganha status de patrimônio nacional no final do século XX, fortalecido pela incorporação das 

tradições populares à identidade cultural laranjeirense.   

 

6. Ecos das reivindicações nacionais do movimento negro paulatinamente aglutinam forças 

em Sergipe e abrem caminho para o reconhecimento da representatividade histórica da 

resistência à escravidão na cidade. O quilombo mítico retratado no embate entre negros 

fugidos e caboclinhos a serviço dos brancos passa a materializar-se simbolicamente em uma 

comunidade rural encravada nas matas onde outrora se esconderam os negros fugidos dos 

engenhos da Cotinguiba, até então aparentemente isolada das celebrações urbanas, por meio 

da ludicidade de seus ritos comunitários.  A resistência cultural da Mussuca sedimenta o 

autorreconhecimento étnico e sua visibilidade em ambientes acadêmicos e institucionais, 

amplificando os anseios comunitários de desenvolvimento e inclusão. No século XXI, o lugar 

que antes habitado e frequentado por “uma família só”, vai ampliando vínculos, recebendo 

novos apoios e estreitando laços de cumplicidade com pesquisadores, artistas e apreciadores 

de suas manifestações tradicionais, que se multiplicam e se fortalecem à medida em que as 

lideranças comunitárias e culturais percebem seu potencial de inserção social e política. O 

capital cultural da comunidade possibilita a conquista de novos espaços de interlocução, pois 

suas criações apontam para uma autonomia criativa que demonstra representatividade e obtém 

respaldo em políticas públicas referenciadas na memória e na identidade. Contraditoriamente, 

bandas que atraem grandes multidões e que necessitam de investimentos vultuosos em 

estruturas de som, luz e logística passam a ocupar espaço privilegiado na alocação de recursos 

para a realização da Festa de Reis, agora transmutada em Encontro Cultural. Embora se 

valham das matrizes populares históricas como plataforma de visibilidade de suas gestões na 

esfera municipal, as elites políticas perseveram no fortalecimento da indústria da cultura 

como instrumento da modernização dependente, alheias à descaracterização cultural da massa 

popular, ainda que uma classe média intelectualizada demonstre sensibilidade com as 

identidades culturais de origens populares. O embate entre diferentes estratos sociais é 
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perpassado por estratégias de submissão e sobrevivência, mediadas por distintos interesses e 

traços culturais.  

 

3.2  Reconhecimento e patrimonialização 

Ao incorporar a dimensão antropológica da cultura presente na Declaração do México 

sobre Políticas Culturais (1982), a Constituição Federal de 1988 estabelece, no seu artigo 216, 

que o patrimônio cultural brasileiro é constituído por “bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Considerando o primeiro 

marco legal sobre patrimônio cultural no Brasil, o Decreto-lei de 1937, que destacava a 

conexão com “fatos memoráveis quer pelo seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico”, percebe-se uma expansão da compreensão do patrimônio cultural 

pela vinculação também com a memória, a identidade, as “formas de expressão” e “os modos 

de criar, fazer e viver”. Isto se consolida na formulação do conceito de patrimônio cultural 

imaterial (PCI), presente no Decreto no 3.551, de 2000. Como destaca Maria Laura Viveiros 

de Castro Cavalcanti (2008, p. 12), tal conceituação envolve “os saberes, os ofícios, as festas, 

os rituais, as expressões artísticas e lúdicas, que, integrados à vida dos diferentes grupos 

sociais, configuram-se como referências identitárias na visão dos próprios grupos que as 

praticam”. Na complementação desta concepção, uma resolução do Iphan, de 2006, articula as 

expressões culturais com processos dinâmicos de construção de identidades sociais que 

perpassam múltiplas dimensões sociais, econômicas e políticas e dão forma a criações 

culturais que expressam identidades culturais e sociais, originando bens culturais de natureza 

imaterial que embasam “práticas produtivas, rituais e simbólicas que são constantemente 

reiteradas, transformadas e atualizadas, mantendo, para o grupo, um vínculo do presente com 

o seu passado” (CAVALCANTI, 2008, p. 12). Tais processos dinâmicos apontam para o 

reconhecimento da diversidade cultural como elemento de inclusão cultural e para 

constatação de seus efeitos sociais. Neste sentido, a noção de PCI pressupõe “favorecer não só 

processos de desenvolvimento que integram as diferentes camadas e grupos sociais, como 

também produtores de expressões culturais que importa a todos conhecer e valorizar” 

(CAVALCANTI, 2008, p. 13).   

 No conjunto de instrumentos das políticas culturais relacionadas ao PCI no Brasil, a 

utilização do conceito de referência cultural reflete uma busca pela construção de sentidos nas 

identidades de um território construídas a partir de “práticas, expressões e conhecimentos que 

são referências para grupos e segmentos sociais” (CAVALCANTI, 2008, p. 20) e não apenas 
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os marcos monumentais e evidências históricas produzidas pelas elites intelectuais, ainda que 

possam envolver “edificações associadas a certos usos, a significações históricas e a imagens 

urbanas, independentemente de sua qualidade arquitetônica ou artística” (CAVALCANTI, 

2008, p. 21). Neste sentido, a metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais 

(INRC) do Iphan instrumentaliza a identificação de marcos de identidade a partir da consulta 

dos habitantes de uma região como forma de subsidiar a formatação de políticas públicas 

voltadas para identificação e produção de conhecimento sobre bens culturais de natureza 

imaterial, num trabalho realizado em 3 etapas: levantamento preliminar, identificação e 

documentação (CAVALCANTI, 2008).  

Por conta do tombamento do conjunto arquitetônico de Laranjeiras pelo Iphan, em 

1996, foi realizada a etapa de identificação do INRC em Laranjeiras, como atividade de 

extensão do Campus da UFS na cidade, na qual foram apontadas as referências culturais do 

município a partir da visão de sua população, apresentados como subsídios sistematizados 

para a definição de políticas de preservação do patrimônio cultural. Neste processo, foram 

indicados 62 bens culturais de natureza imaterial, nas categorias de: a) celebrações, b) 

edificações, c) formas de Expressão, d) lugares, e e) ofícios e modos de fazer (BRENDLE et 

al, 2013). Do total de bens apontados pelo trabalho, 15 estão relacionados ao Povoado 

Mussuca, nas categorias edificações (Casa de Farinha de Seu Laurindo, Igreja Senhor São 

Pedro da Ilha, Terreiro Pai Aculano e Terreiro São Lázaro), formas de expressão (Drama de 

Nadir, Reisado de Nadir, Samba de Coco, Samba de Pareia, São Gonçalo do Amarante e 

Teatro Amigos da Cultura Mussuquense), lugares (Fazenda Ilha) e ofícios e modos de fazer 

(conhecedor de ervas, fabricação de vassoura, pescaria, rezadeira e produção de farinha).  

As políticas culturais de âmbito municipal em Laranjeiras, notadamente de 2008 a 

2013, incorporaram ferramentas de gestão que acionaram a participação dos atores culturais 

locais, a exemplo do Conselho Municipal de Políticas Culturais e das Conferências 

Municipais de Cultura. Nesta mesma perspectiva, a elaboração do Plano Municipal de 

Cultura, a criação do Fundo Municipal de Cultura, a criação do Sistema Municipal de Cultura 

e a adesão ao Sistema Nacional de Cultura representaram um avanço na gestão cultural na 

esfera pública municipal (CAMPOS, 2014). Infelizmente, as mudanças no comando da gestão 

provocaram uma descontinuidade em tais práticas e instrumentos de gestão. Durante o 

Simpósio do ECL de 2019, as reclamações de agentes culturais e de membros do Conselho 

foram recorrentes em relação ao esvaziamento de tais instâncias participativas da política 

pública de cultura na atual gestão municipal.  
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No contexto político de implementação de políticas culturais participativas e 

inclusivas, foi instituído na cidade, através da lei municipal 909 de 2009, o registro oficial 

Mestre dos Mestres da Cultura, que reconhece “as pessoas naturais, os grupos e as 

coletividades dotados de conhecimentos e técnicas de atividades culturais cuja produção, 

preservação e transmissão sejam consideradas, pelos órgãos indicados nesta Lei, 

representativas de elevado grau de maestria, constituindo importante referencial da Cultura 

Laranjeirense”. Tal reconhecimento implica na comprovação e relevância do saber ou do 

fazer, no reconhecimento público e na sua efetiva transmissão, bem como da comprovação de 

residência, domicílio e atuação no município há pelo menos 20 anos.  

Além do caráter simbólico do título de “Tesouro Vivo da Cultura”, que é registrado 

em livro específico, os beneficiados têm prioridade na tramitação de projetos submetidos aos 

certames públicos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura e direito a apoio 

financeiro. No caso das pessoas físicas (mestres), trata-se de um benefício mensal de até dois 

salários mínimos concedido caso seja comprovada carência econômica. No caso dos grupos, é 

concedido auxílio financeiro em cota única para manutenção das atividades do grupo. As 

coletividades não são contempladas com benefício financeiro e ainda não há nenhum registro 

desta categoria na lei municipal. Esta política pública tem como meta o reconhecimento e 

valorização de mestres e grupos da cultura popular, de modo a possibilitar a continuidade da 

difusão de conhecimentos tradicionais e contribuir para a identificação, o fortalecimento e a 

divulgação das manifestações culturais da cidade.  

Sete mestres foram reconhecidos pela iniciativa: Mestre Deca, do Cacumbi, Zé 

Rolinha, da Chegança e do Lambe-sujo, Dona Efigênia, do Guerreiro Nova Geração, Dona 

Maria, do Samba de Coco da Mussuca, Mestre Sales, do São Gonçalo da Mussuca (já 

falecido), e Dona Nadir, que comanda um grupo de Reisado e canta no São Gonçalo e no 

Samba de Pareia. Mestre Demar foi reconhecido como mestre no entalhe em madeira e é o 

único entre os beneficiados que não lidera grupo folclórico na cidade. Entre os grupos, quatro 

já foram reconhecidos: Cacumbi, Samba de Pareia, Reisado de Dona Ivete e Taieira. O 

reconhecimento do poder público municipal de mestres e manifestações culturais da Mussuca 

se destaca neste contexto, com 3 mestres (Seu Sales, Dona Maria e Dona Nadir) e um grupo 

cultural (Samba de Pareia). De modo geral, percebe-se uma predominância de manifestações 

de matriz afro-brasileira e que, como destacam Britto e Prado (2015, p. 350), “a 

patrimonialização dos tesouros vivos também contribuiu para gerar reconhecimento e 

autonomia identitária, especialmente na valorização de identidades quilombolas”.  
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 O governo estadual também promoveu iniciativas de reconhecimento simbólico dos 

mestres da culturas populares da Mussuca, através da outorga da Medalha do Mérito Cultural 

Tobias Barreto, instituída pela Lei Estadual 2.55 de 21/11/1985 e destinada a personalidades e 

entidades atuantes na cultura. Dona Nadir e Mestre Sales foram agraciados com a 

condecoração, em 2009 e 2015, respectivamente. No plano federal, o Prêmio Culturas 

Populares, que oferece premiação em dinheiro para iniciativas de cultura popular e tradicional 

em todo o Brasil por meio de seleção pública, já agraciou a ação cultural de Dona Nadir 

(2007), do Samba de Pareia (2008) e do Grupo São Gonçalo (2009).  

A consagração dessas expressões culturais pelo poder público estabelece-se de modo 

que  
as representações dialógicas da cultura, os fragmentos de África existentes na Mussuca, 
dentre outros lugares de Sergipe, são permanências de diferentes passados que se 
agruparam às representações culturais de outros e outros tempos para, num processo de 
(re)invenção – repetição-com-diferença–, emergir no tempo presente, como elementos 
culturais monumentalizados. (BRITTO & PRADO, 2015, p. 349) 
 

 
 

O reconhecimento da expressividade das práticas culturais da Mussuca também tem 

inserido a comunidade em circuitos de difusão artístico-cultural de alcance nacional. Através 

do Serviço Social do Comércio (SESC), seus grupos vêm se apresentando em outros estados.  

No biênio 2017/2018, o Samba de Pareia viajou por todo o Brasil com o Projeto Sonora 

Brasil, considerado o maior projeto de circulação musical do país, dentro do tema “Na Pisada 

dos Cocos”. Em 2019, o Sesc São Paulo convidou o Grupo São Gonçalo para participar do 

Imagem 23: D. Nadir, tesouro vivo da cultura 
de Laranjeiras que inspira obras audiovisuais 
e estudos acadêmicos, desfilando com o 
Samba de Pareia durante o ECL.  
(Foto: Diego DiSouza, 2017) 
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ciclo Percursos da Tradição - Encontros, Trocas e Aprendizados com a Cultura Popular 

Tradicional, através do qual foram realizadas apresentações e rodas de conversa em 8 de suas 

unidades do estado, dentro da proposta de difundir a memória cultural de povos tradicionais 

que compõem a identidade nacional.  

 
Imagem 24: Grupo São Gonçalo em uma das unidades do Sesc-SP, durante apresentação do Projeto Percursos da 

Tradição. (Foto: Vanessa Soares, 2019) 
 

Entretanto, nem sempre tal reconhecimento traduz-se em tratamento digno por parte 

do poder público municipal em seu principal evento cultural, o Encontro Cultural de 

Laranjeiras, que é aberto oficialmente em um acontecimento público cuja lógica guarda certa 

semelhança com a celebração da proclamação da lei que extinguiu a escravidão no Brasil, 

como veremos a seguir.  

Sharise Amaral encerra sua obra sobre liberdade e escravidão no Vale do Cotinguiba 

comentando a comemoração da abolição em Laranjeiras, ocorrida em 20 maio de 1888. 

Afinal, se as ideias progressistas eram defendidas por uma intelectualidade abolicionista nos 

jornais locais, como indicamos no capítulo 2, nada mais natural que os laranjeirenses 

entrassem na onda de comoção nacional de festejos que “incluíram batuques, bailes, 

solenidades, recitais de poesias, passeatas, foguetórios, missas e o que demais existia a título 
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de celebração” (AMARAL, 2012, p. 332). Com base na conclamação do jornal O 

Laranjeirense para a marche aux flambeaux (passeata das luzes), a autora demonstra como a 

hierarquização social, classista e racista moldava a “festa da liberdade”. O nome em francês 

dado à celebração já dá indícios claros de “qual parte do povo deveria ser o principal sujeito 

do festejo” (AMARAL, 2012, p. 333). Tais sinais evidenciam-se quando o jornal registra que 

o trajeto teria início no “paço da municipalidade”, provavelmente a sede administrativa do 

poder público local, e chegaria às ruas onde habitavam as comunidades de africanos e 

crioulos somente no final do percurso, numa “tentativa de evitar que todo o evento se 

transformasse em um popular festejo de libertos” (AMARAL, 2012, p. 333). O ordenamento 

do povo na “marche” também priorizava a elite branca dividindo os participantes em duas 

alas: à frente da celebração, uma banda com maestro precederia os “cavalheiros” e atrás deles, 

os pretos da banda dos barbeiros25 seguiriam à frente dos ex-escravizados. Não foi possível 

para a autora confirmar se a programação seguiu à risca tal ordenamento, mas seu 

planejamento expõe a separação do “povo em duas alas, através de uma linha de cor, renda e 

título”, evidenciando “o lugar social que as elites reservavam para a ala preta do povo” e 

dissociando “os ex-senhores de seu passado, sem, contudo, dissociar-se do negro a 

escravidão, transformando-o em um cidadão de segunda categoria” (AMARAL, 2012, p. 

333).  

Considerando que a memória coletiva molda diferentes expressões da cultura popular 

em Laranjeiras, conformando, materializando e ressignificando tensões sociais e resistências à 

opressão, é possível que a alvorada festiva da festa do Lambe-sujo de Laranjeiras relacione-se 

com a comemoração do 20 de maio de 1888, já que “representa para o contexto festivo a 

libertação dos escravos pela princesa Isabel, filha do imperador dom Pedro II, através da Lei 

Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, extinguindo a escravidão no Brasil” (SANTOS, 

2011, p. 85). Mesalas Santos descreve que, no raiar do dia da festa, as ruas da cidade são 

tomadas por adolescentes, adultos, idosos e crianças, que “na maioria são negros da própria 

localidade, semialfabetizados, moradores tanto da área urbana como dos povoados vizinhos e 

de diversas profissões: pedreiros, feirantes, garis, músicos, vigilantes, policiais; há também 

desempregados, que formam outra maioria entre os participantes” (SANTOS, 2011, p. 84). 

Ao som de instrumentos de percussão, “os cânticos entoados com força e vibração pelos 

tocadores, além de atrair mais pessoas ao local, proporciona um clima de euforia entre os 

presentes e informa à cidade, ainda recolhida, que naquele dia ela será tomada pelos negros” 

																																																								
25 “O exercício da profissão de barbeiro por africanos era comum em diversos locais do Brasil, assim como o 
padrão dos barbeiros possuírem uma banda de música” (AMARAL, 2012, p. 333). 
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(SANTOS, 2011, p. 85). A partir do comando de Mestre Zé Rolinha, chefe dos Lambe-sujos, 

ecoam nas ruas ladeadas pelo casario colonial os versos que fazem referência à abolição da 

escravidão no Brasil e deixam transparecer a lúdica vontade de poder: “Tava capinando, a 

princesa me chamou / Alevanta nêgo, cativeiro se acabou: / Samba nêgo, branco não vem cá, / 

Se vier, pau há de levar!” (SANTOS, 201, p. 85). 

Como Sharise Amaral não encontrou relato da celebração efetivamente ocorrida no 20 

de outubro de 1888, é possível que a lacuna nos registros oficiais tenha sido, na prática, uma 

forma de promover o esquecimento diante de um “levante” de negros na cidade para celebrar 

a liberdade. Arriscamos interpretar a “alvorada” do Lambe-sujo como uma recriação, ou uma 

revanche histórica, montada coletivamente por meio de uma ancestralidade imemorial das 

camadas populares, tendo em vista que não encontramos indícios de que a “alvorada festiva” 

da encenação popular laranjeirense aconteça em outros lugares onde a Dança do Quilombo é 

praticada.  

Por outro lado, a análise da autora para a marche aux flambeaux nos parece bem 

semelhante ao tradicional cortejo da abertura oficial do Encontro Cultural de Laranjeiras, no 

qual autoridades dos poderes públicos municipais, estaduais e federais, majoritariamente 

brancas e de classes altas, caminham à frente dos grupos de cultura popular mais importantes 

da cidade e do estado, formados majoritariamente por pretos e mulatos oriundos dos estratos 

sociais populares.  

Em 2019, o prefeito Paulo Hagenbeck não manteve esta tradição e seguiu caminhando 

com a comitiva de autoridades em meio aos grupos. Aparentemente, por conta de seu enorme 

atraso para chegar à concentração do cortejo na porta da prefeitura (o “paço da 

municipalidade” da marche aux flambeaux), que estava previsto para se iniciar a partir das 

19h do dia 11 de janeiro, sexta-feira. A “marche” do ECL só foi iniciada após sua chegada, às 

21h e, como boa parte dos brincantes que dela participam tem idade avançada, o cansaço 

acabou fazendo com que muitos sentassem nas calçadas para esperar o gestor. Alguns foram 

embora, pela fadiga ou por terem outros compromissos. A insatisfação era visível nas feições 

dos brincantes. Dona Nadir da Mussuca, de 72 anos, não conseguiu acompanhar o cortejo e 

sentou-se em uma das praças enquanto o restante do grupo seguia caminhando, dizia estar 

cansada por ter acompanhado o grupo Samba de Pareia Juvenil no cortejo que tinha 

acontecido à tarde. Ao chegar na praça onde foi realizada a solenidade, a mestra sentia fome – 

e provavelmente não era a única -, pois todos estavam aguardando o início do cortejo desde 

antes de 19h e o lanche dos grupos só começou a ser distribuído após a chegada de todos ao 

destino final do cortejo, depois das 22h.  
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Ainda no mesmo ato, somente as autoridades foram convidadas a subir no palanque 

onde seria realizada a solenidade de abertura oficial e nenhum representante das 

manifestações tradicionais da cidade foi convidado a fazer uso da fala. O mesmo havia 

acontecido dias antes, na abertura do simpósio do evento, que foi realizado no auditório do 

Campus da UFS em Laranjeiras no dia 10 de janeiro. Embora suas práticas lúdicas 

justifiquem a existência do ECL, os brincantes têm sido relegados a uma posição inferior na 

hierarquização social e cultural do evento e tratados como cidadãos de segunda categoria, 

como pudemos observar em suas duas últimas edições e em diversas outras que já 

presenciamos. Mais adiante daremos outros exemplos da posição inferiorizada das 

manifestações tradicionais, apesar do discurso do prefeito exaltando os 22 grupos folclóricos 

da cidade que participariam do ECL.  

Uma apresentação do Grupo São Gonçalo da Mussuca estava prevista para acontecer 

após a solenidade, mas o atraso e o cansaço dos integrantes fez com que o líder do grupo 

decidisse desistir da apresentação, atitude apoiada pelos demais membros. No ano anterior, 

houve reclamações por parte de D. Nadir quanto ao tratamento recebido pelos grupos de 

Laranjeiras no ECL. No final de janeiro de 2018, entrevistamos D. Nadir da Mussuca, pois 

havia sido divulgado um vídeo numa rede social que mostrava o momento em que o som de 

seu microfone foi silenciado ao final de uma apresentação no ECL daquele ano26. Na época, 

procuramos D. Nadir e gravamos entrevista para que ela dissesse aquilo que planejava quando 

o som de seu microfone foi silenciado. Na entrevista, ela deu a entender que o corte em sua 

fala advinha do fato de ter reclamado do tratamento dado aos grupos culturais da cidade, num 

depoimento que revela as contradições das políticas culturais ligadas às manifestações 

tradicionais:  
... o meu grupo, que é da terra, nascido e criado aqui dentro, eu pedi 3 mil reais de cachê, 
me ofereceram 2 mil, assim mesmo descontado, pra pagar com 2, 3 meses... (...) O 
Encontro Cultural começou não foi com banda [referindo-se às bandas de sucesso que se 
apresentam nos grandes palcos do evento27], foi com a cultura, quer dizer, pras bandas é 
500, 400 mil reais, cento e poucos mil reais, e a gente que faz a cultura, vai pagar quanto? 
(...) Dividindo, não dá nem 100 reais pra cada menina [referindo-se ao seu grupo de 
Reisado, formado por jovens e adolescentes de sua família].” (D. Nadir, depoimento em 
janeiro de 2018) 28 
 

No mesmo depoimento, também foi relatado um acontecimento constrangedor para o 

Grupo São Gonçalo da Mussuca no ECL de 2018, quando convidado a se apresentar para o 

																																																								
26 Registrado pela pesquisadora Alexandra Gouveia Dumas, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=Hf3sI4d8yLs. Acesso em 12/01/2018. 
27 Em 2019, apresentaram-se Harmonia do Samba, É o Tchan e Cavaleiros do Forró, entre outras atrações. 
28 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=RPdMw9E6lzg. 
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então Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, num clube comunitário da cidade. Depois de 

esperarem por horas até a chegada do Ministro, D. Nadir e as esposas de integrantes que 

acompanhavam o grupo foram colocadas para fora do salão onde aguardavam a chegada do 

Ministro de maneira considerada como rude: “falaram: todo mundo pra fora porque o 

Ministro vai chegar e não pode ter ninguém aqui” (D. Nadir, depoimento em janeiro de 2018). 

O tratamento foi considerado racista: “porque o Ministro é branco e a gente é negro... foi uma 

humilhação”.  Os integrantes deixaram o local antes da chegada da autoridade federal, em 

represália. Antes de divulgar o depoimento da mestra, mostrei-o a Neilton, patrão do São 

Gonçalo, que confirmou o ocorrido.  

O reconhecimento do poder público municipal, portanto, não condiz com o tratamento 

dispensado aos grupos. O pagamento pela participação no evento, além de muito inferior ao 

de outros artistas, sempre é realizado com grande atraso. No ano de 2019, o Grupo São 

Gonçalo “oficial” só recebeu em abril. Os grupos mirim e juvenil, somente em junho. O 

pagamento referia-se à participação no evento realizado entre 10 e 13 de janeiro. Os agentes 

da cultura popular estão presentes na logomarca da atual administração municipal e ornam o 

título de “Capital da Cultura Popular”, mas isso não se traduz na real valorização do seu fazer 

cultural.  

 
 

3.3 Criatividade cultural  
 

A modernização dependente de Laranjeiras, marcada pela identificação cultural e 

ideológica da burguesia local com a civilização industrial europeia, entra em colapso com a 

decadência da “Atenas Sergipana”. A modernidade laranjeirense reforçou “tendências 

atávicas de nossa sociedade ao elitismo e à opressão social” (FURTADO, 2012, p. 30), 

inerentes ao sistema escravocrata de produção, mas não conseguiu neutralizar totalmente os 

modos de resistência cultural dos negros da cidade. Seu processo histórico de formação foi 

marcado por uma formação social moldada por práticas produtivas estabelecidas por 

princípios de exploração mercantilista dos sistemas produtivos, nos quais a escravização teve 

Imagem 25: Logomarca utilizada pela 
Prefeitura Municipal de Laranjeiras na 
divulgação do ECL 2019.  
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papel fundamental e condicionou modos de vida e relações sociais excludentes, nos padrões 

da civilização industrial do século XIX.  

Na periferia da cidade, o acervo cultural de uma comunidade afrodescendente manteve 

relações com suas matrizes culturais mais profundas, raízes africanas que potencializaram 

uma criatividade comunitária e geraram uma visibilidade social da Mussuca, indutora da 

satisfação de necessidades coletivas, como as casas populares da comunidade, o fornecimento 

de energia, o calçamento e a participação em processos políticos. Suas expressões artístico-

culturais são elementos distintivos da identidade regional e reconhecidas por instâncias de 

Estado como representações simbólicas do povo sergipano em processos de 

patrimonialização. Entretanto, a organização em associações e participação em espaços 

deliberativos e consultivos ainda não se  materializa numa criatividade política que viabilize 

avanços em todos os campos da vida social.  

Quando os quilombolas do “campo negro” da confluência dos rios Sergipe e 

Cotinguiba disseminaram ideais de liberdade em confrontos e desafios ao poder senhorial, 

importunaram estruturas de dominação e reprodução do poder reproduzidas através de 

gerações. As raízes míticas do subconsciente coletivo enriqueceram as vidas de novas 

gerações de negros que lá cresceram em torno de uma visão comunitária de mundo, moldando 

formas de subsistência material e espiritual como meios de existência física e cultural. Como 

não tinham acesso aos “bens de civilização”, os negros trataram de fortalecer seus próprios 

meios de expressão, valorizando seus fins como instrumentos de solidariedade e 

sociabilidade. À semelhança do espaço de sociabilidades das irmandades católicas de Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito, os negros fugidos e libertos que ocuparam as matas da 

Fazenda Ilha estabeleceram uma rede de solidariedade e de sociabilidades por meio de 

práticas comunitárias. Já as formas sociais de base artístico-cultural lastrearam relações 

sociais que viabilizaram oportunidades de participação social e política.  

Esta criatividade favoreceu a valorização de práticas sociais que moldaram uma 

invenção cultural, cristalizada na noção da Mussuca como um quilombo. Deste modo, os 

anseios por liberdade da população escravizada fundamentaram a identidade cultural local, na 

qual o território é lócus de uma inventividade que explora ritos e celebrações como elementos 

de unidade social, de pertencimento e de identificação da comunidade com questões nacionais 

e universais, como a igualdade de direitos, o combate ao racismo, a diversidade cultural e a 

inserção social. O gentílico “mussuquense”, presente na denominação de uma das referências 

culturais do INRC de Laranjeiras (Teatro Amigos da Cultura Mussuquense), demonstra a 
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força da identidade cultural da comunidade, tendo em vista que não se conhece outro povoado 

em Sergipe que tenha um adjetivo toponímico específico.  

A engenhosidade das expressões artístico-culturais da comunidade rompe com parte 

de uma lógica estrutural perversa e “desinvisibiliza” os quilombolas, despertando o interesse 

de intelectuais e artistas, que se tornam aliados dos anseios de inserção social da comunidade. 

Uma leitura de base furtadiana nos leva a perceber a cultura mussuquense como fruto de uma 

criatividade que se alimenta da sua identidade cultural para impulsionar a comunidade na 

direção do desenvolvimento, a partir do prestígio sociocultural modelado pela ação de mestres 

e brincantes.  

Ainda que provavelmente o culto a São Gonçalo tenha sido introduzido junto aos 

negros dos antigos engenhos como meio de difusão dos valores civilizatórios do cristianismo, 

foi transformado em elemento distintivo da comunidade pela incorporação de matrizes 

culturais africanas e ressignificado como elemento de integração comunitária, estabelecendo e 

consolidando laços de pertencimento e coesão social. A recriação da dança ritual estabelece-

se como elemento destacado da identidade cultural regional, transferindo-se do plano 

espiritual para o político sem que isso comprometa sua aura devocional e seu papel como elo 

de sociabilidade, pois o grupo de dançadores mantém sua participação em ritos e celebrações 

comunitárias.  

Os devotos de São Gonçalo incorporaram traços africanos a um instrumento de 

dominação do catolicismo, recriando-o a partir de matrizes culturais africanas e produzindo 

uma expressão ritual própria, que passa a operar como elemento de identificação com agentes 

externos e proporciona visibilidade social, já que a Mussuca passou a existir para os “de fora” 

a partir dos anos 1970, quando o São Gonçalo passa a participar da Festa de Reis de 

Laranjeiras e do ECL. No entanto, nos primeiros relatos etnográficos não há associação do 

rito a uma identidade quilombola. É o Samba de Pareia, fundamentado em celebrações e 

práticas sociais coletivas, que estabelece conexão direta com o passado escravista e provoca a 

identificação da comunidade com as questões identitárias que se estabelecem com mais ênfase 

na sociedade brasileira a partir dos anos 1990, na esteira do reconhecimento de Zumbi dos 

Palmares e da noção de identidade comunitária como remanescente de quilombo presente nos 

cantos de D. Nadir.  

Seja na “visita à parida” por conta do nascimento de uma criança na localidade ou nas 

performances externas, entendemos que o Samba de Pareia promove uma mediação interna 

que vai paulatinamente promovendo a auto assimilação da identidade quilombola. 

Possibilidades e anseios de desenvolvimento comunitário propostos a partir da Constituição 
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de 1988 permeiam a adesão da comunidade à ideia do autorreconhecimento, pela via da 

certificação da Fundação Cultural Palmares (BOMFIM, 2014) e, mais tarde, pelo 

requerimento da titulação fundiária junto ao Incra.   

Em Criatividade e Dependência, Celso Furtado chama a atenção para o fato de que o 

historiador grego Heródoto, ao recitar em praça pública passagens da história das guerras 

pérsicas, criava uma consciência crítica sobre o patriotismo fanático dos gregos, pois induzia 

ao conhecimento sobre o rico patrimônio cultural dos bárbaros. De modo similar, as 

expressões artístico-culturais da Mussuca propiciaram a emergência de uma consciência 

crítica que passa a valorizar as manifestações de matriz africana, num processo em que 

mestres e brincantes desempenham o papel de militantes pelo desenvolvimento local através 

de cantos e danças, em sintonia com um contexto nacional de valorização da identidade afro-

brasileira. As danças e ritos comunitários da Mussuca têm sido estrategicamente adaptados às 

demandas locais e têm atuado para influenciar a opinião pública a respeito de sua existência. 

A capacidade criativa, portanto, introduziu novos valores culturais ao repertório local, 

indicando uma propensão ao desenvolvimento, pois “a rigor, é quando a capacidade criativa 

do homem volta-se para a descoberta dele mesmo, empenha-se em enriquecer o seu universo 

de valores, que se pode falar de desenvolvimento” (FURTADO, 2019, p. 77).  

As práticas culturais da Mussuca, como a Dança de São Gonçalo, o Samba de Pareia e 

o Samba de Coco podem ser interpretadas como meios “de acesso à existência intelectual, 

afetiva, moral e espiritual”, preconizados na Declaração Universal sobre a Diversidade 

Cultural (2002), pois possibilitam que a comunidade propague suas singularidades enquanto 

grupo social. A notoriedade e visibilidade de tais práticas proporcionam novas possibilidades 

de inserção social, como a participação na vida cultural e artística do estado de Sergipe e do 

Brasil.  
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No espectro político, a eleição da ex-coordenadora do Samba de Pareia, Marizete dos 

Santos, como vereadora evidencia a relevância social das manifestações culturais e sua 

capacidade de aderência a contextos de participação política. A indicação do líder do Grupo 

São Gonçalo, Neilton Santana, para o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial 

de Laranjeiras, como representante da juventude oriunda de etnia historicamente excluída, 

também aponta para o reconhecimento da representatividade da comunidade junto ao poder 

público. O colegiado tem caráter consultivo e sua finalidade é propor, em âmbito municipal, 

políticas de promoção da igualdade racial com ênfase na população negra, com propósito de 

combater o racismo, o preconceito, a discriminação racial e reduzir as desigualdades raciais, 

inclusive no aspecto econômico-financeiro, social, político e cultural. Numa declaração para 

matéria do extinto Ministério dos Direitos Humanos, cujas funções foram absorvidas pelo 

atual Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, é à Mussuca que a secretária 

municipal de Igualdade Racial se refere para salientar a representatividade da população negra 

no município29.  

Os agentes da cultura popular da comunidade vêm fazendo pontes entre a 

comunidade, a intelectualidade e instâncias dos poderes públicos. Quando Seu Paulino leva a 

Mussuca para a Festa de Reis, em 1972, abre diálogo com o saber acadêmico e com a 

																																																								
29 https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2018/dezembro/municipios-de-laranjeiras-se-e-mesquita-rj-sao-os-
mais-novos-entes-federados-que-aderiram-ao-sinapir. Acesso em 10/04/2019. 

Imagem 26: O Patrão do São Gonçalo, Neilton, 
trabalha como professor de língua portuguesa em 
escola particular de Laranjeiras e representa a 
juventude negra no Conselho Municipal de 
Igualdade Racial 
(Foto: Irineu Fontes, 2019) 
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sociedade. O Patrão que o sucede no comando do São Gonçalo, Seu Sales, cria versões 

juvenil e mirim do mesmo grupo, e assim tenta garantir não apenas a continuidade do rito, 

mas também a participação da comunidade em um maior número de eventos externos 

(BOMFIM, 2014). Dona Nadir, com seu canto e performance artística, conquista ainda mais 

visibilidade entre pesquisadores e artistas, inspirando produções acadêmicas, musicais e 

audiovisuais. Em 2019, o mais recente filme documentário de curta-metragem sobre a mestra 

da cultura popular da Mussuca foi premiado em festival na Índia30. O Patrão do São Gonçalo, 

Neilton Santana, tem procurado ampliar seus espaços de ação cultural e recentemente foi 

selecionado por edital público para representar a cultura popular sergipana numa ação do Sesc 

Nordeste. Considerando a visão furtadiana do desenvolvimento como “via de acesso a formas 

sociais mais aptas para estimular a criatividade humana e para responder às aspirações de uma 

coletividade” (FURTADO, 1984, p. 70), entendemos que a criatividade cultural da 

comunidade tem possibilitado a expressão de seus anseios e seu reconhecimento social. 

 
                Imagem 27: Grupo São Gonçalo mirim em evento no Campus UFS Laranjeiras.  
                                                    (Foto: Marcelo Rangel, 2019) 
 

Ainda que os desejos de liberdade da população escravizada tenham fundamentado 

uma espécie de autonomia cultural na Mussuca, sua criatividade comunitária padece de um 

certo atrofiamento, pois há manutenção de valores identitários, mas ainda é preciso avançar 

																																																								
30 https://www.f5news.com.br/entretenimento/filme-sergipano-e-premiado-em-festival-de-cinema-na-
india_56443/, Acesso em 15/07/2019. 



	 136 

na ampliação do campo das possibilidades de concretização das potencialidades humanas que 

gerem o desenvolvimento local. Furtado ressalta que em lugares onde trabalhadores e 

assalariados em geral não chegaram a engendrar uma força social de modo a permitir que 

“lutassem eficazmente para participar dos frutos da acumulação e do progresso técnico, pode-

se dizer que o capitalismo abastardou-se e conduziu a formas disfarçadas de servidão” 

(FURTADO, 2008, p. 128). Percebe-se que a expressividade simbólica da comunidade 

quilombola se destaca, mas persiste uma relação de dependência e clientelismo com o poder 

local – e não por coincidência, as lideranças políticas que comandam Laranjeiras fazem parte 

de famílias que enriqueceram através da economia açucareira consolidada por meio da 

exploração de mão de obra escrava.  

A ecologia sociocultural da economia açucareira formou e solidificou estruturas de 

dominação da população negra, na qual a racionalidade instrumental de práticas sociais e 

produtivas produziu a continuidade da exploração da mão de obra dos moradores da Mussuca, 

através do controle do acesso à terra e dos meios de produção. Mesmo após a abolição, os 

senhores (da terra e do poder político) relegaram a sobrevivência da comunidade à ação 

predatória da sua acumulação capitalista, seja pelo trabalho de conversão das matas em pastos 

na cessão temporária de terras ou pela extração mineral voltada para o crescimento urbano da 

capital e para a produção industrial de cimento. A análise dos agentes sociais, suas condições 

de vida e sua inserção na sociedade de classe revela que o paternalismo do capitalismo 

industrial tenta frear a titulação das terras da Mussuca por mecanismos jurídico-burocráticos 

que tentam “inibir a identidade coletiva e a solidariedade política do negro, que é polidamente 

mantido em seu lugar” (DANTAS, 1982, p. 213). 

A participação histórica das elites locais no comando da gestão pública municipal 

esclarece a predominância da lógica economicista, voltada para interesses de grupos 

privilegiados, como no caso da exploração de recursos minerais no território quilombola, sem 

que tenha sido perceptível uma homogeneização social ou uma perspectiva de 

desenvolvimento “a partir de uma visualização dos fins substantivos que desejamos alcançar e 

não da lógica dos meios que nos é imposta do exterior” (FURTADO, 2012, p. 33). Ainda 

assim, a criatividade cultural da Mussuca aponta para um “desenvolvimento fundado no 

fortalecimento das matrizes históricas de nossa cultura” (FURTADO, 2012, p. 51), já que as 

expressões artístico-culturais permeiam avanços sociais, mesmo que incipientes, e viabilizam 

espaços de participação e organização política.  

A criatividade mussuquense apresenta-se como uma energia que se vale da matriz 

cultural africana para promover um alargamento do leque de possibilidades de expressão, pois 
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a circulação da produção cultural da Mussuca tem sido capaz de provocar diálogos criativos 

no círculo de produção artística local, ampliando o repertório simbólico referencial sergipano. 

A participação de D. Nadir da Mussuca em apresentações musicais eruditas, como no 

concerto da Orquestra Sinfônica de Sergipe (ORSSE)31, e em trabalhos em parceria com 

artistas sergipanos e estrangeiros32 é um exemplo de como as referências culturais da 

comunidade podem ser capazes de oferecer alternativas às produções simbólicas dominantes, 

atuando como “impulso criador de novos valores culturais” (FURTADO, 2008, p. 112).  

 
                                     Imagem 28: D. Nadir da Mussuca em concerto da ORSSE, em 2014. 

                                                (Foto: Diego diSouza) 
 

As bases para a construção do conceito afrocentrado de desenvolvimento apresentadas 

por Lacerda & Silva (2018) destacam uma cosmovisão africana, na qual a singularidade do 

indivíduo é construída no âmbito coletivo. Os agentes de transformação social da Mussuca 

enquadram-se nesta ótica, pois operam a partir de ritos, ritmos e celebrações que organizam e 

expressam significados coletivos de expressão e de atribuição de sentido à vida, dando forma 

processual a uma rede de significados políticos, econômicos, sociais e artísticos.  Estão 

ligados a uma criatividade comunitária, na qual “a interdependência e a inter-relação entre 

tudo e todos são desejadas, pois a harmonia do todo depende da harmonia das partes” 

(LACERDA & SILVA, 2018, p. 299). 

Pensar a Mussuca na contemporaneidade implica em imaginar que os limites de seu 

território extrapolam contornos físicos ou geográficos, pois alcançam um campo simbólico de 

																																																								
31  Registro audiovisual disponível em https://www.youtube.com/watch?v=HuqS-K6shEM. Acesso em 
15/07/2019. 
32 Ver making of de "Brincantes da Mussuca" (Jefferson Gonçalves/ Dona Nadir) by Anavantou! feat. Dona 
Nadir:”https://www.youtube.com/watch?v=tIuxXGEMXFA.  Acesso em 15/07/2019. 
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usos e valores de natureza cultural. Cientes do poder de sua criatividade cultural, seus agentes 

reverberam um pertencimento “até onde a comunidade reconhece sua influência, o seu 

exercício de poder. Nesse sentido, a territorialidade se apresenta no esforço coletivo em 

manter e ter definido o seu território e a terra na base de sua coletividade” (LACERDA & 

SILVA, 2018, p. 297). As habilidades dos mussuquenses com os recursos naturais presentes 

no território quilombola se transmutam em conhecimentos etnobotânicos33 e na culinária dos 

restaurantes localizados na comunidade, especializados em peixe e mariscos, que são 

identificados como melhores do que aqueles situados no centro histórico de Laranjeiras.  

As relações produtivas, espaciais e sociais de base comunitária ressaltadas no RTID da 

Mussuca apontam para os fundamentos de uma “cosmovisão holística com olhar biocêntrico, 

onde comunidade e natureza fazem parte de um todo em harmonia” (LACERDA & SILVA, 

2018, p. 300), em um território simultaneamente concreto e simbólico, geográfico e cultural. 

O grande desafio para o desenvolvimento local envolve manter e fortalecer princípios de 

fraternidade, equidade, justiça social e ambiental, pois a perspectiva dominante de 

desenvolvimento se sustenta na manutenção da exploração, na viabilização de privilégios e no 

lucro de uma minoria, um processo cuja origem remonta ao apogeu da “Atenas Sergipana”.  

Para estancar o processo de subdesenvolvimento da Mussuca, entendemos ser 

necessário desnudar as forças políticas e culturais do processo histórico e compreender como 

as estruturas de poder públicas e privadas atuaram na manutenção das lógicas de interesses do 

grande capital, de modo a “importunar diuturnamente as estruturas e coalizões tradicionais de 

dominação e reprodução do poder” (BRANDÃO, 2013, p. 239).  

A diversidade cultural da Mussuca, resultante de interações das matrizes culturais 

africanas com formas de dominação, meios de produção de subsistência e com a natureza, 

pode ser compreendida a partir da noção de seres humanos que constroem, ainda que não sem 

conflitos, uma harmonização com o ambiente em que vivem, passando a transforma-lo para 

avançar em direitos sociais e em transformações econômicas. Com base em processos 

criativos que ampliaram sua capacidade de ação, o desenvolvimento da comunidade, ainda 

que incipiente e perpassado por carências e desigualdades, resulta das ações e valores que os 

mussuquenses acrescentaram ao seu patrimônio simbólico e espiritual, a partir de seu próprio 

contexto cultural e sua ancestralidade.  

 

																																																								
33 Ver KLANK (2014), Estudo Etnofarmacológico e Avaliação de Atividade Antinociceptiva de Plantas 
Medicinais da Comunidade Quilombola Mussuca, Laranjeiras/SE, dissertação de mestrado em Desenvolvimento 
e Meio Ambiente/UFS. 
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Considerações finais 

 
A noção de cultura como conjunto de obras e criações artísticas, relacionada apenas a 

parâmetros filosóficos e educacionais e ao patrimônio histórico e artístico fundamentava 

padrões civilizatórios orientados por interesses econômicos ou políticos que geravam 

fragilidades em identidades culturais consideradas inferiores. Numa compreensão mais 

ampliada de cultura, abrangendo também modos de vida, de existência e expressões 

espirituais, as noções de identidade cultural e de diversidade cultural passam a referenciar 

busca por soluções para conflitos e tensões políticas, étnicas e sociais.  

Considera-se que a cultura é motivadora de sentidos para independência, soberania e 

identidade de um grupo social, possibilitando a apreensão de anseios espirituais, de acesso à 

informação e de capacidades de aprendizado e comunicação. Neste sentido, políticas de 

desenvolvimento e de cooperação internacional para o desenvolvimento têm incorporado a 

compreensão de diferentes modos de vida e expressões culturais tradicionais como meio de 

promoção de uma coesão social calcada no livre intercâmbio e circulação de ideias, 

expressões, obras, bens e serviços culturais.  

Bases econômicas, políticas e simbólicas da cultura relacionam-se a modos de 

produção, reprodução, controle e subordinação das sociedades. Deste modo, torna-se 

necessário articular história, economia, política, sociedade e cultura para a compreensão da 

organização social e de como processos culturais organizam e expressam significados 

coletivos de expressão comunitária e de atribuição de sentido à vida. Os contextos culturais 

das sociedades originam processos criativos que possibilitam acrescentar (ou não) ações e 

valores ao nosso patrimônio material e espiritual, gestados em meio a inventividades 

intencionais relacionadas a conjunturas históricas. A análise do desenvolvimento de um 

determinado grupo social ou sociedade deve, portanto, levar em conta processos históricos e 

sistemas culturais locais, pois estes permitem a compreensão de transformações, formas de 

permanência e reprodução social, tendo em vista que sistemas simbólicos, hábitos e costumes 

impactam e são impactados por noções hegemônicas de progresso econômico, político e 

social. 

A ideia de desenvolvimento remete a critérios econômicos, melhoria de condições de 

vida, liberdades de ordem política, econômica e social, níveis de educação e respeito ao 

exercício da criatividade e aos direitos humanos, constituindo-se como uma forma de 

enriquecimento intelectual, afetivo, moral e espiritual. Consequentemente, investigar o 

desenvolvimento envolve escrutinar conflitos e dinâmicas que permeiam sistemas de 
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dominação, seus estratos sociais e modos de legitimação e reprodução, assim como os modos 

de ocupação de espaços de atuação, decisão e controle. Análises conjunturais geradas a partir 

do estudo das formações das sociedades apresentam-se como ferramentas de problematização 

das relações entre países e regiões, centro e periferia, em quadros sociais, econômicos, 

políticos e culturais.  

As identidades culturais têm papel central na alimentação do potencial criativo de 

grupos sociais periféricos, econômica e socialmente excluídos de padrões de consumo e 

modos de vida, sendo virtualmente essenciais para a promoção de um desenvolvimento que 

contribua com criatividade própria para o sistema global de cultura. Para reverter e suscitar 

ações estratégicas para prevenir e desconcentrar poder e acumulação, torna-se necessário 

interpretar desigualdades e heterogeneidades em sistemas produtivos, estratificações sociais, 

expressões culturais e distribuição espacial em contextos institucionais e históricos. 

Estratégias de desenvolvimento que mobilizam a riqueza cultural de uma sociedade podem 

legitimar padrões civilizatórios renovados, capazes de forjar novos patamares de 

homogeneidade social e um enriquecimento cultural marcado pela apropriação de avanços 

tecnológicos e pela legitimação de estratégias de ruptura dos impasses do 

subdesenvolvimento.  

A criatividade se alimenta das identidades culturais dos povos e os impulsiona para 

um desenvolvimento, apresentando-se como a energia que se vale da riqueza cultural para 

promover autonomia e fomentar ações e decisões que dirimem heterogeneidades sociais por 

meio do reconhecimento da memória social e de um patrimônio cultural comum, capaz de 

nortear um desenvolvimento que transcenda parâmetros econômicos e promover o 

alargamento das possibilidades e oportunidades, ou seja, as transformações sociais capazes de 

desarticular mecanismos sociais e estruturais de manutenção de desigualdades motivadas por 

especificidades históricas. Tais condicionantes estruturais, sedimentados por relações de 

dominação e poder, apresentam-se como limitadores da criatividade, influenciando a 

amplitude de ação e de interpretação do mundo, dos valores de uma sociedade e sendo, 

portanto, cerceadores de liberdades humanas. Ainda que em níveis baixos de acumulação 

material, a criatividade cultural sedimenta uma inventividade que é capaz de atuar sobre a 

memória coletiva e impulsionar transformações sociais, geradas por processos de invenção de 

valores, comportamentos e estilos de vida a partir da produção e circulação de repertórios 

simbólicos. 

A realidade social brasileira, com suas especificidades históricas e culturais, 

fundamenta-se em processos produtivos cuja lógica instrumental de exploração de recursos 
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naturais, humanos e técnicos visava a acumulação material e a manutenção de sistemas de 

poder. Fundamentados em valores e padrões de consumo “modernizadores” ou 

“civilizatórios”, estabeleceram-se estilos de vida pautados pela incorporação do progresso 

técnico via consumo das elites, sem modificar os processos produtivos. A relação de 

subordinação com os grandes centros - e no caso do nordeste, uma dupla subordinação, 

mediada por polos regionais nacionais - tende a perpetuar-se porque está inscrita na 

tecnologia e na formação de processos econômicos e sociais, estilos de vida e padrões de 

cultura do sistema global de acumulação de capital. O consumo imitativo imposto pela 

civilização industrial sedimenta processos civilizatórios lastreados pela dependência cultural, 

impondo aos sistemas culturais das periferias uma incorporação neutra que desarticula 

identidades culturais.  

A força criativa do povo brasileiro pressupõe o aprofundamento do processo de 

democratização e a redução das heterogeneidades a partir da criatividade popular, de modo a 

alimentar uma nova síntese cultural brasileira e a invenção de um modelo próprio de 

desenvolvimento, que seja capaz de ampliar o campo das possibilidades, ativar forças sociais, 

dinamizar a vida coletiva e transformar estruturas sociais legadas por séculos de dependência. 

No Brasil colônia, a região onde localiza-se o estado de Sergipe era considerada 

perigosa tanto por conta de ataques protagonizados pelas populações indígenas e por abrigar 

africanos fugidos dos engenhos das capitanias vizinhas. A ocupação pelos portugueses foi 

iniciada quando jesuítas e militares foram enviados para catequizar indígenas, que também 

foram escravizados para trabalho agrícola, serviços públicos e como contingente militar para 

o controle de escravos fugidos e nativos rebeldes. Graças à pecuária e às roças de mandioca, 

Sergipe fornece principalmente gado e farinha para Bahia e Pernambuco, funcionando como 

economia auxiliar e ponto de apoio entre as duas capitanias.  

Devido ao solo, às condições climáticas e às vias pluviais que permitiam o acesso ao 

mar, a região do Vale do Cotinguiba chegou a destacar na economia açucareira. Laranjeiras, 

seu mais expressivo núcleo urbano, se consolidou nesse contexto devido ao avanço da 

produção, facilmente escoada pelo porto, pois sua localização na região próxima ao encontro 

dos rios Cotinguiba e Sergipe, adjacente ao litoral, era propícia para o transporte de 

mercadorias da época. Os nativos não se adaptaram à escravização e ao trabalho na produção 

de açúcar, que se estabelece devido à escravização de africanos. Assim, como principal 

produtor de açúcar da região, Laranjeiras tinha a mais numerosa população escravizada de 

Sergipe e torna-se seu principal núcleo produtor de açúcar, sendo por isso chamada de “Bahia 

de Sergipe”, residência de influentes políticos, comerciantes e intelectuais.  
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A mão de obra escravizada garantiu a pujança econômica mesmo com a proibição do 

comércio internacional de escravos. A cidade continuou recebendo africanos que chegavam 

ilegalmente ao país, bem como negros escravizados nascidos em outras regiões brasileiras e 

chegou a ter um dos mais elevados índices de concentração da população escrava de toda a 

província. A atividade econômica de Laranjeiras origina tensões, revoltas e resistências que 

geram a constituição de redes de solidariedade em torno de escravizados e são a gênese de 

diversas práticas sociais e culturais. O sofrimento ocasionado por maus tratos e doenças 

provocadas por má alimentação, excesso de trabalho e espancamentos, bem como as 

restrições impostas aos negros cativos, geravam insatisfação e revolta que provocaram o 

surgimento de uma rede de solidariedade, cujos elos perpassavam irmandades católicas, 

grupos de escravos em fuga que se alojavam nas matas da região e até mesmo as senzalas.  

Quando fugiam do trabalho escravo, os negros agrupavam-se em pequenos grupos e 

alojavam-se nas matas próximas às senzalas e engenhos, praticando assaltos e furtos que 

garantiam sua sobrevivência. O apoio de negros libertos e assenzalados, comerciantes, 

lavradores assalariados e donos de sítios garantia-lhes interações sociais e comerciais e 

proteção contra perseguições.  

Incentivados por padres e senhores, os negros organizaram-se em irmandades 

religiosas católicas, que estabeleceram-se como espaços de sociabilidades, ascensão e 

notoriedade social. Nelas, promovia-se ajuda mútua entre pessoas no cativeiro e livres, ou 

entre indivíduos de diferentes etnias e condições sociais, mesmo sem parentesco. Nas festas 

religiosas, era permitido expor matrizes culturais africanas e os escravizados podiam também 

desfrutar da companhia de companheiros que estavam em outros engenhos. 

A circulação de mercadorias e capitais em Laranjeiras gerou uma efervescência 

cultural marcada pela influência da Igreja e o surgimento de uma intelectualidade ligada às 

classes dominantes. A movimentação da vida social foi ditadas por padrões oriundos das 

metrópoles, difundidos em perspectiva civilizatória através de bens de consumo e atividades 

artísticas elitizadas. Mas a aristocracia branca dependia da mão de obra da população negra e, 

por isso, teve de conviver com as referências culturais africanas de escravizados e libertos 

transformadas em danças e folguedos relacionados a rituais católicos.  

A opulência da economia açucareira de Laranjeiras manteve a convivência trivial 

entre padrões culturais europeus e populares, mas a cidade entra em decadência com a 

proibição da escravidão e o deslocamento das atividades mercantis e administrativas para a 

nova capital, Aracaju. A valorização do legado histórico da cidade e de celebrações populares 

forjadas por influências africanas convive com perseguições a práticas religiosas afro-
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brasileiras. Mediações culturais entre esferas sagradas e profanas, políticas e sociais 

estabelecem reconfigurações de conflitos e consensos com o poder público e camadas 

populares. Novos diálogos com a sociedade são estabelecidos pela compatibilização de 

políticas culturais com potenciais turísticos, por meio da valorização do folclore, do 

artesanato e do patrimônio arquitetônico.  

A incorporação crescente de referências africanas ao repertório cultural da histórica 

Laranjeiras amplia significados e transforma sentidos de práticas lúdicas e comunitárias. A 

formação demográfica e os conflitos sociais locais redimensionam manifestações populares 

moldadas por ritmos, cantos e bailados inspirados em tradições dos negros escravizados na 

cidade. Tradições e celebrações de uma comunidade da periferia da cidade, situada nos 

arredores de uma antiga propriedade rural da sociedade escravocrata, ganham visibilidade 

diferenciada. A Mussuca, com seus ritos e práticas comunitárias, antes estabelecidas como 

estratégias de sobrevivência e subsistência, passa a viabilizar possibilidades de reversão da 

marginalização social. A atuação de seus agentes culturais molda ações políticas por meio da 

valorização da memória e da construção de uma identidade comunitária, esboçando assim 

uma autonomia cultural modelada por uma expressividade criativa carregada de conteúdos 

simbólicos e ideológicos reconfigurados ao longo do tempo. Pela via das suas expressões 

culturais, a Mussuca consegue reconhecimento e inserção social, a despeito das diferentes 

faces do racismo estrutural brasileiro.  

O patrimônio de pedra e cal de Laranjeiras, resultado da racionalidade instrumental 

que norteou a expansão da economia açucareira, foi erguido pela força de trabalho de 

africanos escravizados, cujos descendentes ainda hoje representam a maioria da população da 

cidade. Uma cultura secular de dominação, na qual a exploração humana vai da escravização 

à precarização do trabalho assalariado, conduz a índices de desigualdade e vulnerabilidade 

que atestam o abismo social estabelecido por um modelo de desenvolvimento que prioriza o 

lucro de uma minoria em detrimento de interesses coletivos.  

Os padrões de consumo e hábitos culturais europeus, adquiridos no processo de 

modernização dependente, não se coadunam com valores e ritos dos estratos populares. É   

através da cultura popular, sobretudo de matrizes africanas, que a cidade de Laranjeiras e o 

povoado Mussuca se firmam no ideário local e se projetam para além de limites geográficos. 

Manifestações culturais originadas em diferentes elos das redes de sociabilidade e 

solidariedade, surgidas a partir das irmandades negras da região urbana de Laranjeiras e de 

uma comunidade de descendentes de escravos estabelecida em área próxima a antigos 

engenhos, na região das matas onde se escondiam negros que se rebelavam contra os maus 
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tratos dos brancos escravocratas, refletem a resistência social e cultural de negras e negros, 

originando danças, cores e ritmos que são incorporados ao repertório simbólico local e 

estadual.  

O povoado Mussuca, apontado como o de maior concentração demográfica de 

Laranjeiras, destaca-se não apenas pela originalidade de suas tradições, mas pela capacidade 

de converter este potencial em estratégia de inserção social e conquistas de direitos coletivos. 

Sua criatividade, fundamentada na expressividade simbólica, suscita o protagonismo de 

agentes de mudança que estendem a ação cultural para o plano político. O reconhecimento da 

resistência à escravidão proporciona inserção institucional, acadêmica e artística e passa a 

fundamentar anseios de desenvolvimento e inclusão da comunidade, que segue ampliando 

vínculos que legitimam suas demandas e ressignificam sua existência.  

Assim, a força física dos corpos negros que movia engenhos de açúcar dá lugar a uma 

inventividade expressiva que se vale de políticas públicas voltadas para a valorização da 

memória e da identidade para conquistar espaços de interlocução com diferentes agentes 

sociais, políticos e artísticos através de suas criações culturais. Como um engenho criativo, a 

Mussuca reafirma, transforma e atualiza bens e valores culturais para reconstruir laços e 

vínculos com o passado e o presente. Entre avanços e retrocessos, seus agentes culturais 

perseveram buscando estratégias de reconhecimento de suas demandas e oportunidades de 

atuação em processos e dinâmicas políticas e institucionais. Contudo, ainda que esta 

engenhosidade cultural tenha ampliado a capacidade de ação da Mussuca e seus moradores, é 

preciso que estes continuem desafiando o poder senhorial, ocupando espaços de poder, não 

permitindo que sua produção cultural seja apropriada por elites políticas e econômicas que 

vêm perpetuando a desigualdade social na região em torno da manutenção de estruturas 

arcaicas de dominação.  

A complexidade dos temas abordados neste estudo suscita frentes de investigação 

distintas no campo acadêmico. Uma das possibilidades envolve o aprofundamento das 

discussões sobre processos de dependência produzidos a partir das interfaces entre cultura, 

comunicação e economia, bem como das interpretações sobre as relações centro-periferia e a 

análise de processos de desenvolvimento e subdesenvolvimento. A análise de processos, 

espaços e agentes de mediação estabelecidos em torno da produção artístico-cultural 

relacionada às manifestações tradicionais da cultura popular brasileira também se apresenta 

como campo fértil de análise.  

Enquanto objeto de investigação científica, a Mussuca já demonstrou ser um 

manancial de pesquisa em variadas áreas do conhecimento. A lista de estudos relacionados à 



	 145 

comunidade consultados e indicados ao longo desta dissertação ainda pode ser acrescida de 

mais títulos34 e outros ainda estão sendo finalizados35. Os resultados aqui mencionados 

somam-se a muitos que abordam a comunidade em diferentes aspectos. Todavia, há que se 

incentivar a produção de pesquisas protagonizados pelos próprios moradores da comunidade. 

Considerando que ao pesquisador-trabalhador cabe o desafio de buscar legitimação social e 

acadêmica mobilizando competências cognitivas e comunicativas de mediador social para 

uma luta epistemológica que produza resultados práticos de transformação da sociedade 

(BOLAÑO, 2015), entendemos ser necessário que os moradores da Mussuca assumam um 

protagonismo na produção de conhecimento científico, para que possam identificar e 

sistematizar, numa perspectiva endógena, fins e meios para que a criatividade local gere 

novas formas de ver e atuar no mundo contemporâneo. O engenho criativo da Mussuca 

precisa ser instigado a ampliar a dimensão dos saberes populares e produzir conhecimento  

que possa apontar caminhos para que a comunidade decida sobre seus destinos a partir de 

suas próprias matrizes culturais. Entendemos que a criatividade de seus agentes precisa ser 

motor de um desenvolvimento que não coisifique ou explore a cultura popular de forma 

predatória e sim pela via da ampliação de possibilidades de sua produção simbólica, material 

e científica, como desafio e oportunidade de tornar o campo negro de Laranjeiras um terreno 

fértil para o desenvolvimento.  

O princípio da exploração capitalista que empobrece a vida a partir da distorção da 

relação entre homem e natureza, “no qual a exploração de recursos não renováveis está 

subordinada a interesses privados” (FURTADO, 2008, p. 222) segue prevalecendo na 

Mussuca e na cidade de Laranjeiras. Os atuais indicadores da desigualdade social sinalizam 

que a instalação de outra fábrica de cimento na cidade, no território quilombola da Mussuca, 

tende a produzir mais heterogeneidade, por seguir o modelo de desenvolvimento que ameaça 

a qualidade do ar, do solo, das águas e dos recursos naturais indispensáveis à sobrevivência 

humana sem produzir o desenvolvimento justo. Princípios de fraternidade e de justiça social e 

ambiental precisam estar estrategicamente equilibrados social e culturalmente com modos de 

produção, acumulação, conservação ambiental e equidade que possam garantir diretos sociais 

																																																								
34 Ver LIMA, Maria Batista (2001), Mussuca - Laranjeiras, Lugar de Preto mais Preto: Cultura e Educação nos 
Territórios de Predominância Afrodescendente Sergipanos; FRANÇA, Evanilson Tavares de (2013), Escola e 
cotidiano: um estudo das percepções matemáticas da comunidade quilombola Mussuca em Sergipe; 
BARBOSA, Rosane de Assis (2014), Memória de um lugar: danças e festejos na  produção do patrimônio em 
Mussuca e Laranjeiras/SE.  
35  A exemplo de SILVA, Jonathan Rodrigues, CORPO-PAREIA: O jeito de corpo da mulher negra quilombola 
da Mussuca. Uma análise dos corpos que sambam e processos do corpo para cena 
(https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/programa/noticias_desc.jsf?lc=pt_BR&id=1055&noticia=349703251,  
acesso em 12/08/2019)  
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e melhorias na qualidade de vida, ou seja, a sobrevivência digna de grupos sociais tão 

significativos para a diversidade cultural de Sergipe e do Brasil.  
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