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RESUMO

O artigo que apresentamos traz como objetivo refletir sobre os processos históricos e sociais que culminaram (e
continuam a fazê-lo) com a arquitetura de uma mentalidade moderna (ocidental) capaz de entronar determinado tipo
de pensamento em detrimento de diversas outras formas de ser e estar no mundo, ainda que tais formas, em dada
comunidade, seja capaz de construir relações mais harmônicas com a contextura sociocultural e ambiental. Como
resultado desse comportamento (promotor de um saber único, monocultural) tem-se o desenho de linhas abissais
(SANTOS, 2009) que asseguram a visibilidade de uns e a invisibilidade de outros. Buscamos também, a partir dessa
concepção e nesse cenário, entender as alocações destinadas aos quilombos e aos quilombolas.

Palavras-chave: Pensamento ocidental moderno. Quilombos/Quilombolas. Pensamento pós-abissal

ABSTRACT

The article aims to reflect on historical and social processes that culminated (and continue to do so) with the
architecture of a modern (Western) mentality, which is capable of enthralling a certain type of thought in detriment of
several other ways of being in the world. Such forms, in a given community, are capable of building more harmonious
relations with the socio-cultural and environmental contexts. The design of abyssal lines (SANTOS, 2009), that ensure
visibility of some and invisibility of others, comes as a result of this behavior (promoter of a unique and monocultural
knowledge). We intend, from this conception and in this scenario, to understand the allocations destined to quilombos
and quilombolas.

Keywords: Modern ocidental thinking. Quilombos/Quilombolas. Post abyssal thinking

I Quilombo: semantizações e ressemantizações
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Talvez o melhor modo de iniciar essa reflexão/discussão habite uma análise – ainda que breve! – dos sentidos
conferidos a quilombo (e, por consequência, a quilombolas) ao longo da história deste país. A compreensão de
quilombo como território de resistência e, por conseguinte, de preservação da cultura africana parece ser ponto
pacífico nas construções conceituais de pesquisadores que se debruçam sobre o tema. Segundo Almeida (2002, p.
47), a definição de quilombo atribuída pelo Conselho Ultramarino inseria a fuga em sua construção: “toda habitação de
negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se
achem pilões nele”. As ressemantizações seguintes, de acordo com Arruti (2008), vão preservar a fuga no seu corpo
conceitual, assegurando a simbiose entre a definição e a repressão à qual os quilombos estiveram submetidos: “Neste
contexto, afirmar a existência de um quilombo significava apenas identificar um objeto de repressão, sem que isso
necessitasse ou implicasse qualquer conhecimento objetivo sobre tal objeto” (ARRUTI, 2008, p. 04).

A definição do termo (quilombo) encontrava-se/encontra-se imbricada pelos interesses em jogo e pelo desejo de
reprimir o povo negro. O sentido atribuído a quilombo se convertia, portanto, em mais uma ferramenta ideológica de
desarticulação, fragilização, marginalização, perseguição e punição dos/as escravizados/as. Urgem, à vista disso,
discussões/reflexões dos sentidos atribuídos no passado e dos que são impingidos em nossos dias.

Se durante o Brasil colônia e império os sentidos atribuídos a quilombo sofreram algumas alterações, durante a
República as ressemantizações abrangiam desde o entendimento de quilombo como espaço de resistência cultural,
quando Nina Rodrigues (2008, p. 90) afirma tratar-se de um retorno à “barbárie africana”, passando pelo sentido de
resistência política e chegando ao entendimento de resistência negra.

Em se tratando de resistência cultural, e com base em Arruti (2008), essa ressemantização é posta em prática desde
1905, “quando Nina Rodrigues, pela primeira vez, caracterizou Palmares como uma forma de persistência da África no
Brasil” (ARRUTI, 2008, p. 05). Para o defensor da política de branqueamento (Nina Rodrigues), a formação de
quilombos representava retrocesso e obstáculo ao desenvolvimento do país. Aliás, não apenas a formação de
quilombos obstava o avanço, a presença do próprio negro em território brasileiro já era motivo suficiente para garantir
o atraso.

Como é possível depreender, as definições conferidas a quilombo e, em razão disso, a quilombolas, guardam em si a
relação quase embrionária entre fuga e resistência. Entretanto, as pesquisas de O’Dwyer (2002) demonstram a
grande diversidade de possibilidades de formação de quilombos, que, obviamente, passavam pelos movimentos
insurrecionais ou rebelados, mas, em todos os casos, “[consistiam]/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” (O’DWYER, 2002, p. 19).

Na atualidade, a relação fuga-resistência não se faz presente nos documentos oficiais do país. No entanto, o foco na
resistência à opressão nutre os dispositivos legais de modo contundente. A Lei 4.887/2003[i] considera os
remanescentes das comunidades quilombolas como “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” (Art. 2º, [grifos nossos]). Recorre-se a essa mesma
definição na Resolução CNE/CEB N.º 08/2012. O Programa Brasil Quilombola (PBQ) lembra que a Associação
Brasileira de Antropologia (ABA) define comunidades quilombolas “como ‘grupos que desenvolveram práticas de
resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos num determinado lugar’” (BRASIL,
2004, p. 10 [grifos nossos]).

Como se constata, inicialmente compreendido como habitação de negros fugidos, segundo disposição do Conselho
Ultramarino, ainda no século XVII, esses espaços de resistência vão sendo ressignificados, segundo as práticas
discursivas (FOUCAULT, 1996) que em determinado período histórico configuram as práticas sociais e as ações
políticas. Assim é que, enquanto no Brasil colonial e no Brasil império as semantizações de quilombo limitavam-se à
existência de negros fugidos, sem um conhecimento mais profundo do objeto alvo da repressão, durante a República,
esses espaços sofrem nova ressemantização passando a ser concebidos como locais de resistência cultural, de
resistência política, ou de resistência negra. Aliás, esta última ressemantização é operada “pelo movimento negro que,
somando a perspectiva cultural ou racial à perspectiva política, elege o quilombo como ícone da ‘resistência negra’”
(ARRUTI, 2008, p. 06).
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II Os quilombos, os quilombolas e as linhas abissais

De qualquer sorte, mesmo simbolizando as lutas políticas dos movimentos negros na contemporaneidade – ou talvez
por isso mesmo –, quilombos e quilombolas são alocados – e aqui estamos conscientemente convocando Foucault
(2013)[ii] –, de acordo com o pensamento abissal moderno, e imiscuindo-nos pela definição de Santos (2009), “do
outro lado da linha” desse pensamento. Antes, contudo, de prosseguir com esse enquadramento (ainda que
reconheçamos a miserabilidade dessa expressão), consideramos imperativo fazer uma rápida abordagem sobre o
conceito (abissalidade do pensamento ocidental moderno) desenvolvido pelo professor português Boaventura de
Sousa Santos. Para este, o pensamento ocidental moderno caracteriza-se como abissal porque

Consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que estas últimas
fundamentam as primeiras. As distinções invisíveis são estabelecidas por meio de linhas
radicais que dividem a realidade social em dois universos distintos: o “deste lado da linha”
e o “do outro lado da linha”. A divisão é tal que “o outro lado da linha” desaparece como
realidade, torna-se inexistente e é mesmo produzido como inexistente (SANTOS, 2007, p.
71).

Obviamente, o professor português refere-se ao pensamento ocidental hegemônico – e isso ele faz questão de
explicitar em sua publicação (SANTOS, MENESES, 2009) na qual, em nota de rodapé, expõe o reconhecimento da
existência de outras formas de pensamento ocidental moderno; mas, segundo ele, essas outras formas são
marginalizadas ou suprimidas. Entretanto, especificamente em relação à forma moderna hegemônica de pensamento,
Santos destaca que a fundamentação da visibilidade da realidade que se encontra “deste lado da linha” é ancorada na
invisibilidade da realidade que compõe “o outro lado da linha”. E essa invisibilidade busca assegurar, de fato, o
desaparecimento, a inexistência da realidade “do outro lado da linha”: [e] “inexistência significa não existir sob
qualquer modo de ser relevante ou compreensível” (idem, ibidem). Trata-se de apagamento epistemológico, cultural,
social, de criação e inventividade de uma outra realidade – é a tentativa de exclusão plena.

Um exemplo dessa distinção, que implica inexistência do outro (simbólica, social – exceto como elemento de
exploração, material e humana – o que, aliás, assegura a visibilidade da realidade “deste lado da linha’), é fotografado
por Santos (2009) e refere-se à tensão entre os paradigmas regulação e emancipação sociais (que caracterizariam a
realidade “deste lado da linha”) e, “do outro lado da linha”, apropriação/violência. Esses dois paradigmas,
regulação/emancipação e apropriação/violência, que demarcaram o Velho Mundo, quando uma divisão cartográfica
entre metrópole e colônia era a regra, mantem-se na contemporaneidade, ainda que as lutas pela independência
territorial tenham alcançado algum êxito. No atual cenário, a divisão é operada notadamente através da exclusão
cultural e cognitiva, o que culmina (ou conduz a) com a exclusão social, exclusão das pessoas. Portanto, faz-se
necessária a construção de um pensamento pós-abissal para a superação da situação atual, que poderia forjar-se
numa ecologia de saberes.

Uma palavra mais, cremos/defendemos, ainda pode ser dita sobre as consequências do forjamento de um
pensamento ocidental hegemônico que se sustenta no erguimento de muralhas, as quais separam os de cá e os de lá
(para os de cá, legislações e garantias; para os de lá, negação e inexistência). Ainda que estejamos num momento no
qual o pensamento contemporâneo põe em questão a identidade (HALL, 2009) e o sujeito, aflora aos olhos (aos
nossos pelo menos), observando as consequências da abissalidade desse pensamento ocidental moderno
(hegemônico), a total negação do Outro (de suas potencialidades, de seus modos de ser e estar no mundo – convém
trazer à baila que esse Outro é múltiplo). E essa negação traz como corolário, além do apagamento das produções
simbólicas, a morte física dos indivíduos.

No que tange especificamente às comunidades quilombolas, tentando, a partir da divisão denunciada por Boaventura
de Sousa Santos, localizá-las, nesse cenária mundial contemporâneo, operamos tomando por base algumas
características estruturais do pensamento hegemônico da modernidade ocidental. À vista disso, destacamos: a) ainda
que existam concretamente, sua co-presença é automaticamente recusada (negada, denegada) – aliás, a exclusão
social e cultural (negação aos bens materiais e simbólicos) é fator preponderante nessa divisão; b) a dicotomia
apropriação/violência é o paradigma que sustenta as práticas direcionadas às comunidades quilombolas: o que se
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visualiza principalmente nos processos de luta para assegurar o direito pelas terras; c) é palpável as tentativas de
apagamento das culturas distintivas dos quilombos, cujos elementos se encontram na base dos processos de
(re)constituição identitária, e que justifica inclusive suas lutas por reconhecimento; d) a partir do currículo das escolas
(mas não só) constata-se o espetáculo da valorização do conhecimento científico concomitante com a negação dos
saberes tradicionais (e a exclusão dos saberes incontestavelmente provoca a exclusão dos sujeitos); e) as pesquisas
de campo e bibliográficas demonstram contundentemente uma negação da humanidade dos descendentes dos
africanos escravizados em solo brasileiro, a saber: 1) ausência de políticas sociais, 2) falta de reconhecimento e
valorização dos saberes tradicionais, 3) retardo ou negação do direito sagrado à terra, 3) formas dispersas de
violência física e/ou simbólica.

Entretanto, um olhar imbuído por uma investigação mais apurada revelará que a exclusão das comunidades
quilombolas ganha certa especificidade por algumas razões. Num primeiro momento, ela se delineia a partir da
bipartição sociedades metropolitanas/territórios coloniais; visto que a instalação de quilombos se efetua a partir da
escravização dos povos africanos nas regiões colonizadas – ter-se-ia, então, uma alocação de segundo grau: os
quilombolas habitam o outro lado da linha de uma região situada no outro lado da linha. Mas, encerraria por aí

Se observarmos que, mesmo nesses espaços marginalizados, o racismo se imiscui de modo covarde, porém
frequente, e que, de acordo com Oracy Nogueira (2006), ao contrário do que se efetiva nos Estados Unidos da
América (EUA/USA), onde ele (o racismo) se consubstancializa pela origem dos estadunidenses, em terras brasilis é a
marca que lhe confere contornos: se revela “[...] em relação à aparência, isto é, quando toma por pretexto para as
suas manifestações os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o sotaque” (p. 292). Como os quilombolas,
via de regra, compõe o que Munanga (2004) classifica como negros indisfarçáveis, o que ecoa a tese de Nogueira (op.
cit.), há, parece-nos, uma terceira linha (abissal) e, por consequência, uma terceira alocação daqueles
espaços/tempos (quilombos) e desses sujeitos. A exclusão se configura, por conseguinte, pela imposição de novas
fronteiras e por engrossar as linhas de marginalização: socioeconômica, cultural, política – dos sujeitos e de suas
formas de vida.

III Caminhos possíveis: possibilidades pós-abissais

A reversão do cenário brevemente apresentado em linhas anteriores requer necessariamente a adoção de estratégias
de resistência que passam obrigatoriamente por construção de uma contra-narrativa ou, no dizer de Silva (2003), por
uma narrativa subordinada de resistência, as quais “são vistas em contraposição às formas literárias dominantes que
buscam fixar o Outro colonizado como objeto da curiosidade, do saber e do poder metropolitanos”. Essa outra
narrativa (melhor seria, essa narrativa outra), alicerçaria e alinhavaria todos os espaços/tempos onde/quando as
práticas sociais e culturais se corporificassem. Comporia, portanto, os projetos de estado e de governo (segurança,
educação, saúde, economia, ações sociais etc.), as produções artísticas (ou não) dos meios de comunicação, as
práticas curriculares (de escolas públicas e privadas) – toda e qualquer ação na qual o conhecimento (entendido como
os modos de ser, fazer e sentir) se façam presentes.

Mais do que uma contra-narrativa, a proposta é imprimir uma ecologia de saberes, nos termos que lhe são conferidos
por Boaventura de Sousa Santos (2009): 1) partindo da compreensão de conhecimento como interconhecimento; 2)
adotando o entendimento de conhecimento como práticas que possibilitam ou impedem a intervenção no mundo real;
3) preferindo as “formas de conhecimento que garantam a maior participação dos grupos socais envolvidos na
concepção, na execução, no controle e na fruição da intervenção” (SANTOS, 2009, p. 51); 4) destronando a
monocultura implantada pela ciência moderna.

Essa postura, já de início (e sabemos que não é fácil, mas é necessária, ainda que a tensão entre os modos de
compreensão e relacionamento com o mundo apresentem-se constitutivamente), ressignifica o olhar construído em
relação ao Outro e aos modos como esse Outro constrói sua existência. Consequentemente, e de modo contínuo,
contribuir-se-ia para a extinção da exclusão cognitiva (mais uma vez, recorrendo a Santos) – o que, por sua vez,
colaboraria com a reversão da exclusão social.

Uma maneira outra, entendemos, de desconstrução dessas linhas abissais, desenhadas pelo pensamento ocidental
moderno, encontra-se em filosofia presente em território/pensamento que, do ponto de vista da divisão denunciada por
Santos (2009), habita o “outro lado da linha’. Estamos aqui nos referindo à África (e reconhecemos a amplitude de sua
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multiplicidade) e à filosofia Ubuntu.

Segundo o filósofo sul-africano Mogobe Bernard Ramose, “Botho, hunhu, ubuntu é o conceito central da organização
social e política da filosofia africana, particularmente entre as populações falantes das línguas Bantu[iii]. Ele consiste
no princípio de compartilhamento de cuidado mútuo” (RAMOSE, 2009, p. 169). Nascimento (2014) assinala que
Ubuntu traz como significado “humanidade para todos”, é a “filosofia do nós” e ilustra sua defesa com uma experiência
vivida no continente negro, que repetiremos aqui, apesar de sua dimensão:

Quando estive na África do Sul visitei uma comunidade de etnia Zulu. Lá conheci pessoas,
assisti a uma apresentação de danças e pude presenciar alguns costumes, o principal
deles era o de fazer as coisas coletivas sempre da forma mais simples e em grupo, nunca
uma pessoa só, como quando, no almoço, usei as mãos para levar os alimentos à boca,
sentado no chão junto com outras pessoas em volta de um belo tecido colorido onde foram
postas as comidas. Tudo muito alegre, solidário, suave e lindo. Já quase na hora de voltar
para o hotel onde eu estava hospedado, como havia naquela comunidade muitas crianças
e elas gostavam de futebol, propus a elas uma brincadeira para eu me despedir, uma
corrida em que a criança que chegasse em primeiro lugar ganharia uma bola como prêmio.
Elas imediatamente toparam. Então organizei as linhas de partida e a chegada. Todas as
crianças se posicionaram na linha de partida e o combinado era que quando eu desse o
sinal elas começariam a correr e direção à linha de chegada. Com tudo pronto, dei a
partida e as crianças iniciaram a corrida. Curiosamente para mim, elas correram juntas e
chegaram juntas na linha de chegada. Como achei aquilo diferente, eu lhes perguntei
porque fizeram isso, ou seja, porque saíram, correram e chegaram juntas. Uma delas me
respondeu: É Ubuntu, senhor, somos cada uma e cada um de nós porque nos fazemos e
fazemos tudo juntos. O senhor não percebeu que tudo que fizemos hoje, fizemos juntos
Meus olhos transbordaram de emoção. Nunca uma experiência me afetou tão fortemente.
Ubuntu, ternura e constituição comum do comum. Pretinhosidade (NASCIMENTO, 2014, p.
01).

A co-presença sugerida e defendida por Santos (2009), já apresentada em linhas anteriores parece angariar aqui, a
partir da filosofia Ubuntu, contornos mais robustos. Aliás, talvez seja mais coerente afirmar que, nessa filosofia
(Ubuntu), os contornos, as fronteiras angariam um sentido novo, tornam-se bastante porosas, sensivelmente
permeáveis, já que, como sublinha Ramose (2009, p. 139), “O ubuntu é, ontologicamente, um -dade e não um -ismo
[que lida com fixações de ideias e de práticas absolutas ou imutáveis]. Enquanto tal [enquanto -dade], o Ubuntu está
epistemologicamente orientado em direção à construção de um conhecimento que é, na sua essência,
não-dogmático”. As cosmovisões baseadas no -ismo carregam em seu bojo um absolutismo dogmático; são estáticas,
fechadas em si mesmas.

As populações falantes de bantu devem permanecer abertas a cooperar com todos os
seres humanos do mundo que estejam determinados a substituir o dogma mortal do
fundamentalismo econômico pela lógica frutífera do -dade, preferindo a preservação da
vida humana através da colaboração à busca estrita do lucro (RAMOSE, 2009, p. 139).

Pauta-se, por conseguinte, no compartilhamento de cuidado mútuo; representa um estado particular do ser e de
tornar-se – estar em movimento (princípio do ser): envolve ação passada, o que está ocorrendo e aponta para uma
ação que será implementada e/ou para um estado futuro do ser. Parte da compreensão de que as forças da vida não
têm proprietário e se manifestam de diversos modos e através de conteúdos e formas também diversas.

Nesta perspectiva, a humanidade de cada sujeito somente encontra sentido a partir da afirmação da humanidade do
Outro, o que é essencial para a sustentação equânime da vida humana, vez que todos os seres humanos são vistos
necessariamente como sujeitos (cujo valor é intrínseco a si mesmo) e jamais como objetos. Por essa via, o respeito a
si passa obrigatoriamente pelo respeito ao outro; por outro lado, a depreciação a um outro ser humano é, ao mesmo
tempo, uma autodepreciação.
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Outra conclusão que se relaciona embrionariamente com a anterior diz respeito às relações entre os seres humanos
como elemento indispensável à humanidade de todos: “Isto não deve ser pensado como significando que as relações
com a, assim chamada, natureza física ou com o meio ambiente em geral não são relevantes. Nem quer dizer que o
grupo é primordial e, portanto, superior ao indivíduo” (RAMOSE, 2009, p. 170). O elemento fulcral nesse entendimento
é a complementariedade entre sujeito e comunidade, vez que através das relações sociais as potencialidades dos
indivíduos podem ser reveladas (e também ocultadas).

A cosmovisão africana, presente na filosofia Ubuntu, assim nos parece, aponta e possibilita a construção de uma nova
maneira de ser e estar no mundo e de se relacionar com o outro ser humano e com o ambiente. E o faz sem negar a
importância da produção de valores materiais; porém, refuta qualquer comportamento que posicione um bem qualquer
(seja ele material ou simbólico) acima da vida humana: o ser humano é visto, sim, como um provedor de valores, mas
é também, e primeiro, um valor em si mesmo. Esse entendimento se faz presente no seguinte aforismo “Feta kgomo o
tshware motho” (“quando uma pessoa enfrenta uma escolha entre a riqueza e a preservação da vida de outro ser
humano, ela deve optar pela preservação da vida”). É nessa direção que visualizamos a desconstrução das linhas
abissais impostas pelo pensamento moderno ocidental. Outras certamente podem existir.

[i] A legislação em destaque “regulamenta o procedimento para 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” (EMENTA).
[ii] De maneira ainda mais concreta, o problema do local ou da alocação se propõe para os homens em termos
demográficos. E este último problema da alocação humana não é simplesmente a questão de saber se haverá espaço
suficiente para o homem no mundo – problema que é, afinal, bem importante –; mas é também o problema de saber
quais relações de vizinhança, qual tipo de armazenamento, de circulação, de identificação, de classificação dos
elementos humanos deve ser adotado preferencialmente, nesta ou naquela situação, para atingir este ou aquele fim.
Estamos em uma época em que o espaço se apresenta a nós sob a forma de relações entre alocações” (FOUCAULT,
2013, p. 114).
[iii]De acordo com Slenes (s/d), o Bantu representa um conjunto de línguas no qual constam as de Rebolo, Angolas e
Congos. Esse agrupamento foi efetuado por um grupo de linguistas, a partir de pesquisas de Johann Moritz
Rugendas, ainda no século XIX.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Os quilombos e as novas etnias. In: O’DWYER, Eliane Cantarino. Quilombo:
identidade étnica e territorialidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002.

ARRUTI, José Maurício Andion. Quilombos. In: Raça: Perspectivas Antropológicas. ABA/ Ed. Unicamp/EDUFBA,
2008. Disponível em < http://docslide.com.br/docume nts/arruti -jose-quilombos-55a0ba996387d.html>. Acesso em 26
de junho de 2016

BRASIL. Lei N.º 4.887, de 20 de novembro de 2003. Disponível em < http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm>. Acesso em 26 de junho de 2015.

_____. Programa Brasil Quilombola: comunidades quilombolas brasileiras – regularização fundiário e políticas
públicas. Disponível em . Acesso em 18 de julho de 2016.

_____. Resolução CNE/CEB N.º 08/2012, de 20 de novembro de 2012. Disponível em . Acesso em 25 de junho de
2016.

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996.

FOUCAULT, Michel. De espaços outros. Estud. av., 2013, vol.27, no.79, p.113-122. ISSN 0103-4014. Disponível em
< http://www.scielo.br/pdf/ea/v27n79/v27n79a08.pdf>. Acesso em 24 de junho de 2017.

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/alocacao_dos_quilombos_e_dos_quilombolas_no_espacotempo_do_pensam.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.6-7,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



HALL, Stuart. Quem precisa de identidade In: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Identidade e diferença: a perspectiva
dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Belo
Horizonte: Autêntica, 2004.

NASCIMENTO, Alexandre do. Ubuntu como fundamento. UJIMA – Revista de Estudos Culturais e Afrobrasileiros.
Número XX, Ano XX, 2014.

NOGUEIRA, Oracy. Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem: sugestões de um quadro de
referência para a interpretação do material sobre relações raciais no Brasil. Tempo Social, revista de sociologia da
USP, v. 19, n. 01. 2006.

O’DWYER, Eliane Cantarino. Quilombo: identidade étnica e territorialidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002.

RAMOSE, Mogobe. B. Globalização e Ubuntu. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (org.).
Epistemologias do sul. Coimbra: Edições Almedina AS, 2009.

RODRIGUES, Nina. Os africanos no Brasil. São Paulo: Madras, 2008.

SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (org.). Epistemologias do sul. Coimbra: Edições Almedina
AS, 2009.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In:
SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (org.). Epistemologias do sul. Coimbra: Edições Almedina
AS, 2009.

SILVA, Tomaz Tadeu da. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.).
Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

_____. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

SLENES, Robert W. “Malungu, ngoma vem1”: África coberta e descoberta do Brasil. Revista USP, s/d.

[1] A legislação em destaque “regulamenta o procedimento para 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” (EMENTA).

[1] De maneira ainda mais concreta, o problema do local ou da alocação se propõe para os homens em termos
demográficos. E este último problema da alocação humana não é simplesmente a questão de saber se haverá espaço
suficiente para o homem no mundo – problema que é, afinal, bem importante –; mas é também o problema de saber
quais relações de vizinhança, qual tipo de armazenamento, de circulação, de identificação, de classificação dos
elementos humanos deve ser adotado preferencialmente, nesta ou naquela situação, para atingir este ou aquele fim.
Estamos em uma época em que o espaço se apresenta a nós sob a forma de relações entre alocações” (FOUCAULT,
2013, p. 114).

[1]De acordo com Slenes (s/d), o Bantu representa um conjunto de línguas no qual constam as de Rebolo, Angolas e
Congos. Esse agrupamento foi efetuado por um grupo de linguistas, a partir de pesquisas de Johann Moritz
Rugendas, ainda no século XIX.
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