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RESUMO

Intenciona-se discutir os aspectos de memória e patrimônio imaterial presentes em uma comunidade
quilombola localizada no município de Santa Luzia do Itanhy, sul de Sergipe. A Rua da Palha está
situada na região com a menor renda per capta do Estado, sendo o desenvolvimento desta
comunidade intimamente ligada aos processos de pesca de mariscos, que tem nas mulheres
marisqueiras as fontes de perpetuação da cultura e da atividade econômica. Essa cultura, porém,
encontram-se em um momento de transição, pois deseja-se perpetuar a herança, mas, ao mesmo
tempo, almejando um futuro diferente às próximas gerações. Sob esse ponto de vista, as questões de
gênero impõem-se como fontes de intensos questionamentos acerca dos sentidos construídos no
corpo da mulher negra quilombola.

ABSTRACT

It is intended to discuss the aspects of memory and intangible heritage present in a quilombola
community located in the municipality of Santa Luzia do Itanhy, south of Sergipe. Rua da Palha is
located in the region with the lowest per capita income in the state, and the development of this
community is closely linked to the processes of shellfish fishing, which has in seafood women
sources of perpetuation of culture and economic activity. This culture, however, is in a moment of
transition, because it is desired to perpetuate the heritage, but at the same time, aiming for a different
future for future generations. From this point of view, gender issues impose themselves as sources of
intense questions about the senses constructed in the body of quilombola black women.

Keywords: Genre. Intangible Heritage. Memory. Shellfish. Quilombola.

RESUMEN

Su objetivo es discutir los aspectos de la memoria y el patrimonio inmaterial presente en la
comunidad quilombola ubicada en el municipio de Santa Luzia do Itanhy, al sur de Sergipe. Rua da
Palha se encuentra en la región con el ingreso per cápita más bajo del estado, y el desarrollo de esta
comunidad está estrechamente relacionado con los procesos de pesca de mariscos, que tienen en las
mujeres de mariscos fuentes de perpetuación de la cultura y la actividad económica. Sin embargo,
esta cultura se encuentra en un momento de transición, ya que se desea perpetuar el patrimonio, pero
al mismo tiempo, con el objetivo de un futuro diferente para las generaciones futuras. Desde este
punto de vista, las cuestiones de género se imponen como fuentes de preguntas intensas sobre los
sentidos construidos en el cuerpo de las mujeres negras quilombolas.

Palabras-clave: Género. Memoria. Patrimonio Inmaterial. Pescados y mariscos. Quilombo.
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1. INTRODUÇÃO

No presente texto buscamos refletir acerca da questão de gênero como componente essencial para
compreender a cultura da comunidade quilombola da Rua da Palha, localizada no município de Santa
Luzia do Itanhy, no sul do Estado de Sergipe, e seus processos de transformação na
contemporaneidade. O nome da localidade foi dado devido às construções domiciliares que
utilizavam predominantemente a palha e tinham como base estrutural, a taipa.

A pesquisa nesta comunidade realizou-se durante 04 anos, sendo contemplada por dois editais, que
proporcionaram apoio para uma significativa coleta de dados, além de construir uma relação direta
dos pesquisadores com a população integrante. A metodologia utilizada consistiu de observações em
diversos espaços da comunidade, entrevistas semiestruturadas, acompanhamento nas atividades
diárias, realização de filmagens e diálogo direto com os líderes e responsáveis pela disseminação da
cultura local.

O Território Quilombola Luziense localiza-se a 80 km da capital do Estado, Aracaju. Esse território
possui seis comunidades, são elas: Botiquim, Cajazeiras, Crasto, Pedra Furada, Pedra D’Agua, Bode,
Rua da Palha e Taboa. Na comunidade da Rua da Palha são cadastradas cerca de 400 famílias.

Certificada desde 2008 pelo INCRA constituía-se como posse dos portugueses no território hoje
denominado Sergipe, e tem sua história contada em cartas dos jesuítas Inácio Tolosa e João Salônio.
Açúcar, coco e madeira foram produtos que uniram a comunidade da Rua da Palha, além de suas
marisqueiras, com o trabalho repassado pela oralidade, que teve como benefício à proximidade do rio
Piauí (FELDENS; NASCIMENTO; SANTOS, 2012, p. 4).

Inicialmente, pretendemos esclarecer aspectos referentes ao quilombo, sua origem, seus objetivos,
representações, história e desafios contemporâneos. Faremos também, uma breve discussão acerca
do significado de patrimônio imaterial e de memória, realizando reflexões sobre o direito a terra e a
necessidade de pensarmos a luta pela a existência e resistência da cultura quilombola.

Diversos avanços foram feitos no Brasil para garantir a perpetuação desse patrimônio e dessa
memória, porém muitos desafios ainda se fazem presentes na realidade destas comunidades. A
representação da mulher negra põe-se em discussão então, para pensar a dimensão cíclica da diáspora
africana e o contexto de desvantagem histórica em que está inserida.

A divisão das atividades materiais de sobrevivência por gênero, a vontade de preservar os
conhecimentos adquiridos e de repassá-los às novas gerações, a constituição de um escopo social e
cultural de identificação com a sua tribo, seu povo, sua nação. Todos esses aspectos ligam-se a
questão do gênero feminino, já que são as mulheres as principais responsáveis pelo cultivo e
disseminação dos costumes e tradições locais, e convivem atualmente com outras opções de renda,
gerações mais conectadas com a vida urbana e globalizada, êxodo intenso da comunidade, problemas
de saúde devido a atividade laboral, dentre outros desafios.

As marisqueiras ou “cantadoras” são mulheres que tem como papel catar/cantar o aratu – marisco
habitante do mangue, ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho, zona
úmida característica de regiões tropicais e subtropicais - como fonte de sustento e alimentação da
comunidade. Elas são as principais provedoras da casa.

Essa forte presença feminina na pesca de aratu e pequenos crustáceos produziu uma comunidade
com homens ou muito idosos e já doentes, ou filhos de catadoras, que permanecem na comunidade
apenas até os 18 anos. Homens adultos são minoria.

Com o passar do tempo, a pesca pode até não ser mais a principal atividade econômica, porém
observa-se que ela permanecerá sendo uma atividade que culturalmente produz identidade para o
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coletivo. A história e a cultura do cultivo de aratu foram perpetuadas através de suas práticas de
memória, rituais que envolvem profundamente os sujeitos, tempos e espaços, procedimentos,
técnicas, utensílios, cantos, danças, festas, vestimentas, comidas, que compõem essa espécie de ritual
histórico.

As expressões ritualísticas das marisqueiras se configuram como rituais de pesca e produzem
memória, não estando atreladas apenas a uma religião ou misticismo, mas a um conhecimento
ancestral. As mulheres da Rua da Palha vivem no mangue e praticam a pesca do aratu.

Os homens, quando não trabalham fora da comunidade, geralmente catam o caranguejo, que segundo
eles, são mais agressivos que o aratu. Essas estratificações e divisões de gênero foram ficando mais
claras para nós, na medida em que seguíamos com a pesquisa empírica. Esses conhecimentos
desconhecidos em sua origem fazem parte dos saberes comuns, e evidenciam a preservação dos
valores identitários desta comunidade.

Reúnem-se então, para pescar os aratus, para viver a cultura do mangue, dos negros, do povo do
nordeste brasileiro. Essas atividades são transmitidas de geração para geração e corresponde a
principal forma de sustento das famílias.

Percebe-se, porém, na contemporaneidade, o ciclo de mudanças e transições que se instauram entre
as gerações da Rua da Palha, potencializadas pelo sistema capitalista moderno, por outras
oportunidades laborais que surgem, pela diminuição dos limites entre a comunidade rural e o meio
urbano, pelo acesso a outros bens e serviços, pelo aumento da escolarização dos jovens etc.

Esses e outros fatores estabelecem uma nova dinâmica e proporcionam novos desejos e olhares para
as atividades de sustento da comunidade, assim como a ampliação de suas referências culturais. A
transmissão geracional, portanto, encontra-se em um período de adaptações e transições, tendo em
vista os deslocamentos provocados por novas situações que se apresentam.

2. O QUILOMBO E SUAS REPRESENTAÇÕES

O quilombo refere-se ao local de refúgio dos escravos fugidos de engenhos e fazendas, durante o
período colonial e imperial no Brasil, onde se instalavam e viviam em “liberdade”, geralmente no
meio rural, e junto a outros negros refugiados passavam a formar uma comunidade. Com a abolição
em 1888, juntaram-se aos fugidos também os escravos libertos, aumentando o número de famílias
que ali se encontravam. Esse termo vem sendo constantemente repensado e “(re)semantizado”, tendo
em vista a pluralidade inerente a estas comunidades (O’DWYER, 1995).

O quilombo realizou-se como movimento de agrupamento em vários países colonizados, porém com
diferentes características e diferentes nomenclaturas. O que configura realmente o quilombo são as
experiências de vida, as práticas cotidianas de resistência, sua autonomia e continuidade histórica
enquanto comunidade, a manutenção e a perpetuação destes modos de existência.

[...] embora tal termo expresse várias ideias, de alguma forma nos remete às
origens de uma luta de resistência à escravidão e, fundamentalmente, à
construção e reconstrução permanente de uma identidade étnica; e como
sabemos, a salvaguarda de um bem material ou imaterial só tem sentido se
esse patrimônio for reconhecido pela comunidade, se estiver relacionado ao
sentimento de pertença desse grupo e incluso na sua dinâmica sociocultural
(PELEGRINI, 2008, p. 149).
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Contemporaneamente, portanto, o termo quilombo não se refere a resíduos ou
resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação
biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população
estritamente homogênea. Da mesma forma, nem sempre foram constituídos a
partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem
em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência na
manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos e na
consolidação de um território próprio (ABANT, 1994, p. 01).

É preciso atentar-se para a construção histórico-social dessa identidade étnica, buscando não
estarmos sujeitos a um ideal ilusório de uma valorização repentina de povos que, historicamente,
foram e continuam sendo marginalizados. É necessário visualizar os efeitos das produções
discursivas, da materialização dos dispositivos de controle dos corpos e compreender como foram
sendo construídos.

Em 1978, consolida-se enquanto instituição de enfrentamento ao racismo o MNU - Movimento
Negro Unificado, que denuncia o mito da democracia racial na sociedade brasileira. Denuncia
também a opressão presente na Educação, na Comunicação Social, nas políticas econômicas, nas
leis, no sistema prisional. As décadas de 80 e 90 representaram um deslocamento de paradigmas,
principalmente devido as mudanças que ocorreram nos centros de difusão cultural – da Europa para
os Estados Unidos – valorizando uma diferenciação étnica que ali se encontrava latente. Junto a esse
panorama ampliou-se a realização de estudos e teorias pós-coloniais e das abordagens pós-modernas,
que tendem a concentrar-se nos questionamentos das verdades morais soberanas e na exaltação da
diferença.

Nesse sentido, alguns avanços foram sentidos tanto por parte da população negra, como da
população indígena. A Constituição Brasileira de 1988[i] garantiu aos quilombolas o direito de
herdar as terras ocupadas por seus antepassados, além do reconhecimento de sua cultura como
patrimônio cultural da nação. Em 2012, o Conselho Federal de Educação aprovou um Programa
Nacional para Educação Quilombola, direcionado a escolas destas comunidades.

Observa-se, porém, a enorme dificuldade no reconhecimento das terras quilombolas e uma intensa
resistência de bancadas políticas e econômicas com interesses obscuros. Até o ano de 2003, a
competência para titulação territorial (identificação e delimitação dos territórios), na esfera federal,
era da Fundação Cultural Palmares, que certificou mais de três mil comunidades. Após o Decreto
4.887 de 2003, essa competência passou a ser do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA).

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins
deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição,
com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas,
com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à
opressão histórica sofrida. § 1º Para os fins deste Decreto, a caracterização
dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada mediante
autodefinição (BRASIL, 2003).

O direito assegurado no Decreto 4887/03 atualmente encontra-se ameaçado, tendo em vista um
pedido entregue ao Supremo Tribunal Federal em 25 de junho de 2004, pelo atual partido
Democratas (DEM), que solicita a inconstitucionalidade do decreto e a paralisação do andamento dos
processos para titulação de terras quilombolas no INCRA, além da ameaça aos já titulados. A relação
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do quilombola com a terra perpassa muito mais do que apenas a sua posse, mas também sua
identidade.

É importante perguntar-se o que se encontra invisibilizado nas relações de disputa destas terras, quais
interesses estão em jogo quando refere-se à ocupação e demarcação dos quilombos. Frutos da
exploração e marginalização histórica da população negra, ainda nos dias de hoje, são atacados e
mortos.

No ano de 2017, saltou de um para treze, o número de mortes de líderes que atuavam em conflitos
agrários em comunidades quilombolas do Brasil, conforme reportagem da Folha de São Paulo em 20
de agosto de 2017[ii]. O racismo parece crescer na mesma linha exponencial e a lentidão no processo
de reconhecimento das terras acaba por facilitar a ocorrência de violência contra os quilombolas.

2.1. O patrimônio imaterial do quilombo

Numa perspectiva valorativa, o patrimônio cultural do país foi definido como
conjunto de bens de natureza material e imaterial (tomados individualmente
ou em sua totalidade) portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Entre tais
bens se incluem: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as
criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos,
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
sítios de valor histórico, urbanístico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico (PELEGRINI, 2008, p. 152).

Por patrimônio imaterial compreende-se aquilo que transcende as limitações dos espaços geográficos
e temporais, aquilo que está para além da matéria. Esse patrimônio é cultural, pois representa os
valores que aquela comunidade/sociedade atribui a conhecimentos muito específicos.

São noções ou referenciais que todos ali presentes entendem, mesmo que não saibam suas origens ou
explicações “científicas”. A divisão entre o material e o imaterial, porém, é ilusória, já que mesmo
nos valores e referenciais culturais encontram-se inscritos corpos materiais daqueles atores e agentes
implicados.

Além de compreender a luta por suas terras, é necessário compreender a luta dos quilombolas pelo
direito de ser e existir no Brasil. A inserção destes sujeitos na sociedade brasileira, de início, já é
desigual. Historicamente copiando modelos europeus ou americanos, qualquer cultura
não-eurocentrada, no Brasil, acaba por ser vista como primitiva ou estrangeira.

O Decreto de nº 3.551, de 04 de agosto de 2000[iii], instituiu o registro de bens culturais de natureza
imaterial que constituem o patrimônio cultural brasileiro e criou o “Programa Nacional do
Patrimônio Imaterial”, que através de livros de registros repassam essas documentações aos órgãos
de conservação competentes. Os meios para conservação ou “tombamento” desses patrimônios
imateriais ainda encontram dificuldades práticas, tendo em vista a valorização de conteúdos técnicos
de órgãos como, por exemplo, o IPHAN. A ênfase, portanto, continua sendo nos processos culturais
Ocidentais/eurocentrados.

Admite-se que os contínuos processos de transformação social e a
globalização, por um lado viabilizam “um diálogo renovado entre as
comunidades”, mas, por outro, suscitam a “intolerância” e condições de
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desenvolvimento díspares que repercutem na “deterioração, desaparecimento
e destruição do patrimônio cultural imaterial”, porque a maior parte das
comunidades ou minorias étnicas carece de meios eficazes para a promoção
da salvaguarda de seus bens culturais (PELEGRINI, 2008, p. 165).

É esse diálogo entre patrimônio/bem imaterial e contemporaneidade que buscamos assinalar nesta
breve reflexão. Apesar dos mecanismos criados ao longo dos anos em várias frentes, os quilombos
ainda não são contemplados e valorizados em sua totalidade, em sua memória, força e poder de
resistência. A indústria da cultura no âmbito da economia globalizada impõe novas problemáticas a
serem enfrentadas pelas próximas gerações do quilombo.

2.2. O feminino no quilombo: as marisqueiras e a Rua da Palha

A representação do feminino no quilombo da Rua da Palha nos convida a perceber a dimensão
cíclica da diáspora africana – elas são as filhas do tempo. Conservam o modo primitivo de catar:
assoviando, cantando, jogando a linha...o aratu é curioso, sobe a superfície para pegá-la. Acredita-se
no canto e no feminino.

O ritual exige paciência e espera: dentro do mangue, cada dia é um dia diferente. Intensamente
relacionadas ao natural, as marisqueiras obedecem ao ciclo da maré, fazendo sempre a sua vontade.
Quando a maré enche, é hora dos barcos saírem do cais; quando começa a baixar, elas vão
retornando a terra firme...

As mulheres do quilombo são capazes de assumir múltiplas funções e por sua condição, sofrem um
entrelaçamento de fatores, uma tripla opressão: de raça, de gênero, de classe social. Os fortes traços
matriarcais da cultura quilombola demonstram o papel fundamental da mulher na preservação dos
direitos culturais e no autosustento da comunidade.

Para Rago (2008), a imagem da mulher negra é construída a partir da racialização do corpo
selvagem, incivilizado. O contexto escravagista brasileiro perpetuou e legitimou uma imagem
dualista dessa mulher: entre a cuidadora do lar e o símbolo/objeto sexual.

Definitivamente, a mulher negra no Brasil encontra-se em posição de desvantagem histórica: muitas
estão abaixo da linha da pobreza, com dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, com altas
taxas de analfabetismo, criando filhos sem auxílio de um companheiro etc. Os processos de racismo
e o sexismo produzem variados efeitos negativos na mulher negra brasileira.

[...] o gênero é, como afirmado, um meio de decodificar a educação e de
compreender as relações sociais complexas de aprendizado entre os
quilombolas na atualidade, como também em sua história, uma vez que a
mulher negra e quilombola vive toda forma de discriminação e subjetivação e
se vê parte de um contexto que se modifica no curso de suas relações sociais
(BERG; VESTENA, 2014, p. 399).

No texto “Para as meninas quilombolas a hashtag não chega” (2015), Djamila Ribeiro discute acerca
das denúncias de trabalho e exploração sexual infantil de jovens negras da comunidade quilombola
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Kalunga, em Cavalcanti (GO), em 2014. Sua reflexão baseia-se não só na comparação da
notoriedade que se deu a esse caso em detrimento do que ganham casos de crianças brancas,
ressaltando, porém, a sistemática vulnerabilidade que crianças negras e pobres dessas comunidades
vivenciam, muitas vezes em troca de alimento. Convém salientar a importância de um olhar
interseccional para contemplar políticas que protejam a intensa violência sofrida.

O sistema matriarcal do quilombo não esconde, porém, a imensa solidão da mulher negra. Isso se dá
através de um processo histórico contínuo de desumanização que reflete-se na dificuldade de
estabelecer-se romanticamente enquanto mulheres casadas ou no gigantesco número de famílias onde
se é mãe solteira, tendo a figura masculina abandonado por algum motivo a família. Isso resulta
diretamente na imagem representativa e nos exemplos gerados para as meninas negras, que seguem
sendo sexualizadas e objetificadas, sem um reconhecimento saudável dentro de um relacionamento.

Essas representações deturpadas frente à mídia brasileira estimula o turismo sexual predatório e
impacta diretamente a construção dos relacionamentos, fazendo com que, pela mulher negra, se
possa despertar apenas o desejo, mas nunca o amor/respeito/companheirismo, sentimentos empáticos
que são gerados quando reconhecemos outros entes como humanos.

[…] Mais que qualquer grupo de mulheres nesta sociedade, as negras têm
sido consideradas ‘só corpo, sem mente’. A utilização de corpos femininos
negros na escravidão como incubadoras para a geração de outros escravos era
a exemplificação prática da ideia de que as ‘mulheres desregradas’ deviam
ser controladas. Para justificar a exploração masculina branca e o estupro das
negras durante a escravidão, a cultura branca teve que produzir uma
iconografia de corpos de negras que insistia em representá-las como
altamente dotadas de sexo, a perfeita encarnação de um erotismo primitivo e
desenfreado (HOOKS, 1995, p. 469).

As mulheres do quilombo sentem todas essas estratificações em suas vidas, seus contextos, suas
lutas. Sem escola, sem afetividade e sem muitas oportunidades, lançam mão do que aprenderam com
suas mães e outras mulheres da comunidade pra seguirem reforçando suas memórias.

Optamos por destacar brevemente exemplos de algumas das mulheres da Rua da Palha, sendo elas as
principais responsáveis por repassar oralmente a tradição e memória da comunidade, os saberes
populares ali constituídos.

A primeira delas é Dona Maria. Mãe de quatorze filhos, sendo sete mulheres, trabalhou no mangue
desde muito cedo e criou todos os filhos a partir dele. Aprendeu com sua mãe a pescar, tirar sururu,
ostra, cantar para o aratu. Ocupa um lugar hierárquico na comunidade e na questão de gênero. É uma
mulher idosa, com muitas doenças graves, que evidenciam o desgaste sofrido durante toda a vida por
sua atividade laboral insalubre. Seu sistema articular, devido ao longo tempo que passou na umidade
do mangue, é muito prejudicado.

Suas pernas inchadas também evidenciam várias queimaduras: como não havia acesso a repelentes,
costumavam passar querosene na pele para se proteger dos insetos. A questão da saúde da mulher
negra/quilombola é um ponto a ser aqui destacado, tendo em vista as lacunas relacionadas à sua
situação de vulnerabilidade.

Salete é uma das filhas de Dona Maria. Seu tempo é muito corrido e seu dia, muito agitado. É a
varredora oficial da Rua da Palha, recebendo um pequeno salário da prefeitura para manter o local
sempre limpo. Acorda às 3 horas da manhã para varrer a rua; às 5 horas vai para o mangue, onde fica

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/_memoria_e_transicoes_no_quilombo_da_contemporaneidade.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



até o turno da tarde.

No retorno para casa, ela limpa, quebra, descasca e vende o aratu. Á noite ainda vai para a escola
estudar. Salete representou para os pesquisadores a figura de força selvagem do mangue, seus
entrelaçamentos e seus horizontes. Muito vaidosa, nunca renuncia a sua feminilidade. Apesar de
também ter aprendido com a mãe suas habilidades no mangue, sonha com um futuro diferente para
os seus filhos, simpatizando com a realidade urbana.

Observamos então, uma forte tendência dos filhos das marisqueiras optarem por atividades diferentes
de suas mães, evidenciando uma proporção imensa de êxodo e uma diminuição na atividade
pesqueira. O próprio capitalismo contemporâneo estimula esse processo de saída do meio rural.
Além das opções por trabalhos menos insalubres, existe uma média de maior escolaridade, de estudo
até o 2º grau, e da possibilidade de transporte para a cidade mais próxima.

Os efeitos dos discursos étnicos dominantes fazem-se fortemente presentes quando focaliza-se essa
situação: grande parte da próxima geração da Rua da Palha sairá do quilombo para dedicar-se a
atividades laborais urbanas, sem ligação direta ou indireta com suas memórias culturais ou
identidade ancestrais. Provavelmente, após se instalarem no meio urbano, lá permanecerão.

2.3. A perpetuação da memória quilombola na contemporaneidade: entre a manutenção da
tradição e as perspectivas de mudança

Após repensar algumas problemáticas relativas ao gênero, principalmente, relacionadas às mulheres
negras, buscamos aqui alguns entendimentos acerca da memória. A memória definida enquanto
dispositivo inscrito na história, lugar de emergência de uma verdade ou de uma estrutura de verdade.
Um “não-saber” que conhece, uma permanente interação entre o vivido, o aprendido e o transmitido.
Essa memória está presente nos habitantes da Rua da Palha, que mesmo sem saber a definição
acadêmica de quilombo, descrevem-na em sua forma simbólica.

O lugar da memória no quilombo nega o mito da passividade feminina contido nos discursos
moralistas que pretendem perpetuar a ausência da mulher em espaços da vida política, social e
cultural do país. Esse silenciamento pretende invisibilizar a mulher em diversos âmbitos, atribuindo a
ela sempre um papel de subalternidade.

A memória do quilombo é constantemente alvo de tentativas de apagamento cultural, de
esquecimento simbólico e político. Por ilustrar as contradições do sistema estrutural brasileiro, os
negros ainda hoje estão reféns de uma série de dispositivos que mantêm o aprisionamento de sua
cultura e ancestralidade. Esses dispositivos encontram-se mesclados com as políticas econômicas que
separam o quilombo do meio urbano, com as perspectivas de melhoria de vida através da educação
universal, com as oportunidades de trabalho na “cidade grande” para os seus filhos: aspectos
concernentes às dinâmicas percebidas nas mudanças de geração da Rua da Palha. O ciclo da
memória quilombola das marisqueiras estreita-se ao encarar as mudanças, desejos e expectativas que
não eram as de suas mães ou avós para com os descendentes.

As cantadoras de aratu hoje encontram-se nessa encruzilhada: responsáveis pelas memórias, desejam
mantê-las, porém, almejam um futuro diferente daquele que tiveram. Dito isso, resta-nos o grande
abismo entre tradição e adaptação aos contextos contemporâneos.

Vive-se no quilombo, portanto, uma atualização na identidade social do grupo, que além das
pendências fundiárias também sofrem com os mecanismos de passagem dos sistemas e dos
acontecimentos. Os jovens quilombolas se reconhecem na cultura, mas não nas mesmas condições
que a geração de seus pais (VALENTIM; TRINDADE, 2011).
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O processo de transmissão dos conteúdos culturais, principalmente relacionados à cultura da pesca
no sustento e renda da comunidade, sofre um afrouxamento, sendo o “saber-fazer” algo adaptado aos
contextos e necessidades atuais. As relações de gênero, porém, principalmente aquela da relação mãe
e filha, já se modificaram.

Entendemos que a pesca do aratu na Rua da Palha nunca morrerá, pois o alimento é nutritivo e seria
utilizado pelo menos como refeição dos que ali residem. Enquanto houver mangue, haverá
marisqueira. Porém, a cultura da pesca, a perpetuação dela para as outras gerações, a memória do
quilombo como comunidade autossustentável, o canto feminino para o aratu e os rituais que daí se
derivam deparam-se com todas as problemáticas da contemporaneidade.

As comunidades tradicionais das sociedades pré-capitalistas conseguiam transmitir suas heranças
culturais de forma mais generalizada e espontânea. A partir da Modernidade e da legitimação de seus
ideais, a oposição entre tradição e progresso perde seu caráter apenas temporal, ganhando também
um aspecto espacial (entre o rural e o urbano).

O que ocorre a partir da Modernidade é a radicalização do pensamento individual, onde
relacionam-se e fazem-se presentes também nas comunidades tradicionais, as ideias de
civilidade/instrução/profissionalização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos neste texto suscitar reflexões essenciais para pensar o gênero na comunidade quilombola.
Inicialmente, foi preciso delimitar nosso objeto de estudo fundamental: as mulheres marisqueiras da
Rua da Palha. Essas mulheres realizam uma atividade econômica fundamental dentro da ideia de
auto-sustento da comunidade, além de serem as responsáveis pela transmissão oral da memória e das
práticas ancestrais da comunidade.

A identidade nomeada “quilombola” é um fato recente, tanto para os mais jovens quanto para os
mais velhos. Apesar de não saberem definir-se academicamente como quilombolas, os moradores da
Rua da Palha sabem de suas origens e histórias que estão na guardadas memória coletiva.

O lugar ancestral da mulher negra neste ambiente é então, de fundamental importância. Os fortes
traços matriarcais do quilombo evidenciam o papel crucial que ocupa a questão de gênero na
manutenção e preservação da comunidade. As mulheres negras do quilombo são as detentoras da
memória, responsáveis pela transmissão geracional.

São elas, porém, que convivem com a tripla opressão do racismo, do sexismo e de classe social. São
elas também que, na contemporaneidade, convivem com o desejo da perpetuação de sua
ancestralidade e, por outro lado, também almejam a mudança na vida de seus filhos e filhas.

Problemas de saúde pelo trabalho insalubre, melhores oportunidades e maior escolaridade,
diminuição das distâncias entre o rural e o urbano, ampliação das referências culturais, esses são
alguns dos fatores que transformam as situações de vida das marisqueiras e de suas famílias.

O racismo se constitui e opera essencialmente da mesma forma que o
sexismo, tanto no campo da discriminação, resultando em desigualdades
sociais estatisticamente mensuráveis, quanto no âmbito mais amplo,
efetuando de diversas maneiras, ora diretas, ora sutis, determinações e
condicionamentos às possibilidades e ás perspectivas de vida das pessoas e
dos grupos humanos envolvidos (NASCIMENTO, 2003, p. 66).
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Buscamos interrogar a representação do quilombo no Brasil, sua luta por garantias de continuidade e
melhoria de suas condições, tendo em vista sua representação enquanto patrimônio imaterial e
genético, que evidenciam a interdependência entre natureza e cultura. Foi intenção desta breve
argumentação, destituir algumas ideias ilusórias de “valorização étnica” ou de enaltecimento do
quilombo, de romantização desta comunidade jovem, de uma percepção de “congelamento do
tempo” na comunidade quilombola, ou de qualquer atitude que pareça automática ou óbvia.

Todos esses aspectos estão ligados aos acontecimentos históricos, às construções e desconstruções
permanentes que ocorrem no quilombo da Rua da Palha, no Estado de Sergipe, no Brasil e no
mundo. Prova disso é que, mesmo após uma série de dispositivos conquistados em forma de lei, na
tentativa de conservação do quilombo e de seus habitantes, ainda encontram-se ameaçados,
subjugados e influenciados pela cultura branca/civilizatória/urbana.

O reconhecimento destas comunidades perpassa o reconhecimento das mazelas sociais do país, um
dos últimos a dar fim a escravidão e um dos mais conservadores e difíceis em torno do
reconhecimento de identidades outras e da sustentação de políticas públicas reparadoras.

Deve-se ter ciência de que está havendo uma batalha. O campo da batalha é o
lar natural da identidade. Ela só vem à luz no tumulto da batalha, e dorme e
silencia no momento em que desaparecem os ruídos da refrega. Assim, não se
pode evitar que ela corte dos dois lados. Talvez possa ser conscientemente
descartada, mas não pode ser eliminada do pensamento, muito menos
afastada da experiência humana. A identidade é uma luta simultânea contra a
dissolução e a fragmentação; uma intenção de devorar e ao mesmo tempo
uma recusa resoluta a ser devorado (BAUMAN, 2005, p. 83).

Na formação de novas identidades devem-se reconhecer novos desejos, novas vontades, que
fazem-se tão importantes quanto o que é usual. Identidade étnica é aqui reconhecida como memória
coletiva, mas também como algo maleável e subjetivo. Compreender as transições mesmo do
quilombo é questionar como, mesmo sob um processo de submissão, é possível operar escolhas, criar
memórias novas, que agora cabem em um novo espaço-tempo.
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terras).
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Essa pesquisa foi realizada entre 2010 e 2014, sendo contemplada por dois editais: Edital Especial CNPq 20/12-Processo:
477463/2010-0 e Edital FAPITEC/SE/FUNTEC N. 13/2011-Processo: 019.203.03154/2011-1. As investigações resultaram
em um grande acervo, com narrativas de entrevistas, acervo fotográfico, vídeos etnográficos, textos publicados em periódicos
científicos e em sites de fundações e conselhos e produção de um documentário chamado “Mulheres da Rua da Palha”.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/_memoria_e_transicoes_no_quilombo_da_contemporaneidade.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.14-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio


