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mulher negra é um tanto mais intenso, 

porque a dose desse remédio diário se faz 

mais necessária pela possibilidade de se 

manter viva”. 
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RESUMO 

 

As comunidades quilombolas são caracterizadas pela preservação de uma cultura 

distinta da majoritária, mantendo uma relação com a terra que mais do que posse ou 

propriedade, é uma relação de identidade. É dentro dessas comunidades que as mulheres 

quilombolas têm sua vida marcada pelo preconceito, pela falta de oportunidades e pela 

resistência. Essa monografia teve como objetivo estudar as trajetórias de vida e de luta de 

mulheres que marcam a história das comunidades quilombolas da pampa brasileira. De 

forma específica, busquei conhecer quem são e como vivem as mulheres quilombolas da 

pampa; investigar os saberes e os trabalhos dessas mulheres; entender a importância das 

mulheres nessas comunidades e compreender as lutas enfrentadas por elas, bem como as 

suas estratégias de resistência. Para desenvolver este trabalho, foram realizadas entrevistas 

com duas mulheres quilombolas. Também foi utilizado o vídeo da participação de outras 

três quilombolas no evento V Encontro das Mulheres Quilombolas da Pampa. Ainda está 

presente neste trabalho os depoimentos de três mulheres quilombolas da comunidade 

Ibicuí da Armada, in memoriam. Através desta pesquisa refletimos sobre a vida das 

mulheres quilombolas da Pampa em torno de sua luta, suas reivindicações por direitos, as 

lutas em torno de políticas públicas, sobre as formas de luta anti-racismo e anti-sexismo, 

bem como as lutas das mulheres negras por equidade, que se desenvolve ao longo dos 

séculos. A pesquisa mostrou toda a força e determinação dessas mulheres quilombolas da 

Pampa, seus saberes e fazeres. Ficou registrado neste trabalho que a mulher negra 

quilombola da Pampa é empoderada, que luta pela sua visibilidade, luta pela sua 

comunidade, pelas suas raízes e por seu território.  

 

Palavras-chave: Luta.  Empoderamento. Resistência. Feminismo negro. 

 

 

 

  



 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Les communautés quilombolas se caractérisent par la préservation d'une culture 

distincte de celle de la majorité, en conservant une relation avec la terre qui, plus que la 

possession ou la propriété, c‟est une relation identitaire. C'est au sein de ces communautés que 

les femmes quilombolas ont leur vie marquée par les préjugés, le manque d'opportunités et la 

résistance. Cette monographie visait à étudier les trajectoires de vie des femmes qui marquent 

l'histoire des communautés quilombolas dans la pampa brésilienne. Plus précisément, j'ai 

essayé de découvrir qui sont les femmes quilombolas de la pampa et comment elles vivent ; 

d‟enquêter sur les connaissances et le travail de ces femmes ; de comprendre l'importance des 

femmes dans ces communautés ; et finalement de connaître les luttes auxquelles elles sont 

confrontées, ainsi que leurs stratégies de résistance. Pour développer ce travail, des entretiens 

ont été menés avec deux femmes quilombolas. Une vidéo de la participation d‟autres trois 

femmes quilombolas, lors de l'événement V Encontro das Mulheres Quilombolas do Pampa, a 

également été utilisée. Les témoignages de trois femmes quilombolas de la communauté 

Ibicuí da Armada sont toujours présents dans cet ouvrage, in memoriam. À travers cette 

recherche, nous avons réfléchi sur la vie des femmes quilombolas dans la pampa, autour de 

leur lutte, leurs revendications de droits, les luttes pour les politiques publiques, les formes de 

lutte contre le racisme et le sexisme et les luttes des femmes noires pour l'équité, mouvement 

qui se développe au fil des siècles. La recherche a dévoilé toute la force et la détermination de 

ces femmes quilombolas de la pampa, leurs connaissances et leurs pratiques. Dans ce travail 

on a pu constater que la femme noire quilombola de la pampa est autonomisée, qu‟elle se bat 

pour sa visibilité, pour sa communauté, aussi bien que pour ses racines et son territoire. 

 

Mots-clés : lutte ; autonomisation ; résistance ; féminisme noir. 
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01 INTRODUÇÃO 

 

Os quilombos foram uma forma de rebelião contra a condição de escravizados 

que serviu de resistência ao sistema escravista, o qual obrigava homens e mulheres 

trazidos da África a prestarem serviços forçados. Depois de séculos e de muitas 

transformações no Brasil, a resistência de negras e negros contra as desigualdades e a 

defesa da cultura do povo negro continuam vivos nas comunidades quilombolas. 

São muitas as Comunidades Quilombolas localizadas no Bioma Pampa. De acordo 

com Mazurana, Dias, Laureano (2017, p. 50), “a maioria das Comunidades Quilombolas 

está situada em locais de difícil acesso, como morros, serras e cerros”. Aproveitando que 

tais locais foram desprezados pelos assentamentos, os quilombolas usam o local como um 

ponto de refúgio e segurança. 

Os negros e as negras são centrais na formação do Brasil. Vindos da escravidão, 

eles e elas contribuíram com a cultura, crença, economia e tantos outros aspectos da 

formação do país. Os negros mesmo tendo contribuído tanto para a construção do Brasil, 

ainda são discriminados e negados. O fim da escravatura no Brasil não foi sinônimo de 

redenção para a população negra. A indiferença e o desprezo são adotados pelo Estado e 

por parte da sociedade brasileira para lidar no combate às práticas preconceituosas, 

resgatando seu passado de dominação e expondo as “feridas abertas” para uma sociedade 

que prefere esquecê-las. 

Os relatos textuais e fotográficos apresentados neste trabalho objetivam a 

possibilidade de mostrar para o público um pouco da minha história e da história dessas 

mulheres, negras, quilombolas, mães, trabalhadoras. A monografia nos estimula a refletir 

sobre o processo de busca pela autonomia e empoderamento, evidenciados na construção 

da identidade das mulheres negras. Trato sobre as diferenças e desigualdades entre gênero 

masculino e feminino, e também do Feminismo Negro, que traz uma discussão sobre raça, 

gênero e classe social, para que assim possamos compreender a posição ocupada pela 

mulher negra quilombola.  

O presente estudo busca colocar em evidência o papel das mulheres negras e suas 

trajetórias nas comunidades quilombolas. Pretendo abranger nesse trabalho a mulher negra do 

campo, lugar em que as pesquisas chegam pouco. Quero mostrar às pessoas que a mulher 
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negra nunca foi percebida como sexo frágil. Como bem explica Carneiro (2003), o mito da 

fragilidade feminina era direcionado às brancas, e como as negras trabalhavam como 

escravas, quitandeiras, prostitutas, etc., não entenderam quando as brancas feministas 

defenderam o direito de as mulheres trabalharem. 
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02 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral: 

Estudar as trajetórias de vida e de luta de mulheres que marcam a história das 

comunidades quilombolas da pampa brasileira.  

 

 

2.2 Objetivos específicos: 

- Conhecer quem são e como vivem as mulheres quilombolas da pampa; 

-Investigar os saberes e os trabalhos dessas mulheres; 

-Entender a importância das mulheres nessas comunidades; 

-Compreender as lutas enfrentadas por elas, bem como as suas estratégias de 

resistência. 
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03 JUSTIFICATIVA 

 

O meu interesse pela pesquisa surgiu através de uma conversa com minha 

orientadora, Cassiane, que me sugeriu este tema, o que muito me alegrou.  Me identifiquei 

com o tema por ser negra, mulher e ter passado por muitas discriminações raciais ao longo 

de minha vida.           

Nas apreciações de Ângela Davis, Sojourner Truth, Djamila Ribeiro, e de tantas 

outras mulheres, me identifiquei. É como olhar para dentro de mim, melhor perceber-me, 

reconhecer-me, reencontrar-me com minha ancestralidade, onde me ocupo do papel de 

mulher, negra, trabalhadora e mãe de família. Muitas vezes, como tantas outras mulheres 

nas mesmas condições, eu sofri discriminação racial e servi de piada para colegas brancos 

da minha escola. Lembro perfeitamente que por ter cabelo crespo, por muitas vezes, 

escutei de meus colegas: “lá vem a negra de cabelo duro”, que coincidentemente virou 

tema de música do autor Luís Caldas. Eu me sentia muito envergonhada na época. 

Esta era uma forma de racismo, preconceito que vem de um Brasil de séculos atrás. 

“O racismo é um problema atual e não apenas um legado histórico. Se o indivíduo não der 

atenção para suas atitudes, ele sempre estará contribuindo para a legitimação e reprodução 

do preconceito” (NUNES, 2016, p. 09). Este problema não é de hoje. É, sim, um processo 

histórico, social, acumulativo e adaptativo. Este tema está relacionado aos negros e negras, 

aos quilombolas e aos quilombos no Brasil e às desigualdades por raça, gênero e classe 

social. Durante a elaboração da monografia, também me interessei pelo Feminismo Negro, 

que traz uma discussão pautada na interseccionalidade. Assim, se torna possível 

compreender a posição ocupada pela mulher negra quilombola.  

O papel da mulher na comunidade não se resume apenas a ser dona de casa. Ela 

pode ter trabalho remunerado também, fazendo coisas para vender fora, bem como 

participar de reuniões e de várias atividades que possam vir a melhorar as condições de 

vida na comunidade. Ela pode fazer o que quiser. Entretanto, essas mulheres ainda sofrem 

com o preconceito, a invisibilização dos seus trabalhos e as violências.  

Encontramos a necessidade de maior aprofundamento no estudo das comunidades 

quilombolas da pampa, principalmente no que diz respeito às mulheres quilombolas. 

Precisamos conhecer como elas vivem e entender qual o papel que exercem, pois existem 
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poucos estudos sobre o papel da mulher quilombola, especialmente neste território. Esse é 

um tema necessário para dar visibilidade a essas mulheres e suas lutas.  
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04 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 Negros e negras na escravidão: resistência, luta e tabuleiro 

 

A Escravidão no Brasil começou no séc. XVI, durante o governo de Mem de Sá 

(CONRAD, 1975). Por mais de trezentos anos pessoas escravizadas trazidas forçosamente 

da África, bem como seus descendentes, trabalharam nas lavouras, campos e casas do 

Brasil. Conforme Meleu (2018), escravizados (as) durante três séculos, homens, mulheres 

e crianças deram sua vida ao Brasil, trabalhando duro em todos os setores da sociedade. 

Grande parte da riqueza do Brasil foi obtida por meio do trabalho escravo. A 

maior parte da mão de obra escrava era formada por negras e negros trazidos da África e 

seus descendentes. Junto com estes africanos vieram muitos costumes e tradições que 

influenciaram decisivamente o modo de ser, o comportamento e a cultura do povo 

brasileiro. Os (as) escravizados eram trazidos (as) da África em Navios Negreiros ou 

Tumbeiros, nos quais os negros viajavam em péssimas condições, acorrentados (as) e 

amontoados (as), expostos (as) a epidemias, vitimando muitos dessas embarcações 

(PEREIRA, AMORIM, PORTO, 2012).  

Os (as) escravizados (as) eram vendidos (as) como mercadorias. O trabalho era 

árduo e fatigante. Sob posse dos seus donos, os (as) escravizados (as) eram submetidos a 

uma dura jornada de trabalho e a castigos constantes, como as chibatadas e outras formas 

de tortura. Durante a noite, esses homens e mulheres ficavam em senzalas, onde comiam, 

bebiam amontoados sem nenhuma condição digna de um ser humano (PEREIRA, 

AMORIM, PORTO, 2012). 

As mulheres negras, em seu papel de escravizadas, desempenhavam o trabalho 

em tempo integral para seu dono. Além de trabalharem na lavoura e no campo, como os 

homens negros, atuavam nos serviços domésticos dentro da casa grande, eram abusadas e 

maltratadas pelos seus senhores. O sistema escravista definia o povo negro como 

propriedade (DAVIS, 2016). 

Segundo Davis (2016, p. 24) “as mulheres eram vistas, não menos do que os 

homens, como unidades de trabalho lucrativas, para os proprietários de escravos elas 

poderiam ser desprovidas de gênero”. Para os olhos de seu proprietário a mulher negra era 
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reprodutora, aumentando, assim, seus lucros; os filhos das mulheres negras eram tratados 

como animais que podiam ser vendidos com o propósito de ampliar a força do trabalho 

escravo. Uma vez que as escravas eram classificadas como “reprodutoras”, e não como 

“mães”, suas crianças poderiam ser vendidas e enviadas para longe, como bezerros 

separados das vacas (DAVIS, 2016). 

           O trabalho escravo, que era uma imposição a toda a população negra, representava 

para as mulheres negras trabalhar no mesmo ritmo dos homens e sofrer as mesmas 

punições, ao mesmo tempo em que eram sistematicamente violentadas e estupradas como 

forma de coerção por suas atitudes e ostentação do domínio dos seus senhores sobre seus 

corpos e vidas (DAVIS, 2016).  A postura dos senhores em relação às mulheres negras era 

explorá-las à condição de fêmeas reprodutoras, avaliando-as conforme sua fertilidade. 

 Pantoja (2008) mostrava a luta e a resistência das mulheres negras. Libertas ou 

alforriadas, como forma de sobrevivência e até mesmo para pagar a sua carta de alforria, 

essas mulheres atuavam como quitandeiras ou negras de tabuleiro e foram elas que 

transplantaram da África para o Brasil o comércio ambulante de tabuleiro.   

 Estas mulheres negras, depois de muitas lutas e poucas oportunidades, mesmo 

oprimidas pelas autoridades locais, muitas vezes de forma oculta, desenvolveram 

organizadamente a venda de produtos, contribuindo assim para resolver parte do 

abastecimento do país. De uma forma organizada, as negras de tabuleiro ou quitandeiras, 

como eram chamadas, vendiam variedades de produtos como: peixes, frutas, fumo, etc. 

Estas vendedoras ambulantes, com seus cestos de mercadorias, atiradas ao chão, em suas 

vestes coloridas, com turbantes e túnicas, deixaram um legado: a forma de comercializar 

os produtos e a maneira de barganhar, trazendo a historicidade da África que até hoje é 

usada no comércio do Brasil (PANTOJA, 2008). 

 

 

4.2 Ser negro e negra após a abolição no Brasil 

   

A partir de 1888, com a abolição da escravatura, as negras e negros não tinham 

para onde ir, nem oportunidades. Assim, a figura do negro (a) foi construída pelos brancos 

como seres preguiçosos (as) que não tinham vontade de trabalhar. Neste período, a 
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sociedade, os lugares e as oportunidades ainda reservavam um pensamento escravocrata. 

Até hoje, não foram criadas leis que combatessem este abismo social para assim inserir os 

negros na sociedade (PEREIRA, AMORIM, PORTO, 2012). 

 Aguilar (2018) mostra, a partir do contexto do município de Cruz Alta/RS, que o fim 

da escravidão foi marcado por um processo de luta entre a classe senhorial e a classe de 

trabalhadores libertos ou libertandos. Nessa disputa por poder, senhores buscavam manter as 

formas de dominação do período escravista e trabalhadores resistiam de diferentes formas à 

continuidade da dominação. 

 A violência das elites, a omissão do Estado e a racialização da sociedade, conforme 

Aguilar (2018), geraram marginalização e precarização para trabalhadores negros após o fim 

da escravidão. Essa autora chama a atenção para a continuidade dessa política de exclusão até 

a atualidade, o que precisa ser modificado (AGUILAR, 2018). 

 Nunca foi e não é fácil ser negro e negra no Brasil. É mentiroso o mito de democracia 

racial no Brasil mostrado por Gilberto Freyre. 

 

Quanto à miscibilidade, nenhum povo colonizador dos modernos, excedeu ou sequer 

igualaram nesse ponto os portugueses. Foi misturando-se gostosamente com 

mulheres de cor logo ao primeiro contato e multiplicando-se em filhos mestiços que 

uns milhares apenas de machos atrevidos conseguiram firmar-se na posse de terras 

vastíssimas [...] (FREYRE, 2006, p.70). 

 

Não temos e nunca tivemos as mesmas condições que a população branca no Brasil. 

Não existiu miscigenação pacífica no País. Pelo contrário, a mulher negra protagonizou a 

miscigenação de raças e a partir dos estupros dos senhores de engenhos, teve filhos mulatos, 

mistura de brancos e negros, como mostra Carneiro (2003). 

 A mulher, e mais precisamente a mulher negra, sofre desde a sua ancestralidade com 

a desigualdade de raça, classe e de gênero. Existe uma desigualdade cultural, em que o 

domínio da masculinidade oprime a imagem da mulher. Assim a mulher negra está na base da 

pirâmide brasileira, geralmente sofrendo preconceito por ser mulher, por ser negra e por ser 

trabalhadora.    

 A escritora e ativista negra Ângela Yvonne Davis é professora e filósofa socialista 

estadunidense. Depois de ser presa e julgada, Ângela foi inocentada de todas as acusações e 

libertada, alcançou notoriedade mundial na década de 1970 como integrante do Partido 
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Comunista dos Estados Unidos, e dos Panteras Negras, por sua militância pelos direitos das 

mulheres e contra a discriminação social e racial (CONCEIÇÃO, 2018). 

  Em uma de suas obras, Ângela Davis cita Sojourner Truth, mulher negra que foi uma 

abolicionista afro-americana e ativista dos direitos das mulheres e deixou seu legado na 

primeira Convenção Nacional pelos Direitos das Mulheres em Akron. Sojourner Truth estava 

entre as participantes e discursou sobre os direitos das mulheres, que, segundo ela, aspiravam 

ser livres não apenas da opressão racista, mas também da dominação sexista. Colocando em 

seu discurso o seu eu como mulher e como negra, ela se questiona sobre a visão que os 

homens têm da mulher branca e o porquê de ela não receber o mesmo tratamento (DAVIS, 

2016). O discurso de Sojourner Truth pode ser lido abaixo: 

  

Aqueles homens ali dizem que as mulheres brancas precisam de ajuda para subir em 

carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor 

lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a 

saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum! E não sou 

eu uma mulher? Com uma voz que soava como o eco de um trovão, ela disse: Olhe 

para mim! Olhe para o meu braço, e levantou a manga para revelar a extraordinária 

força muscular de seu braço. Arei a terra, plantei, enchi os celeiros, e nenhum 

homem podia se igualar a mim! Não sou eu uma mulher? Eu podia trabalhar tanto e 

comer tanto quanto um homem – quando eu conseguia comida – e aguentava o 

chicote da mesma forma! Não sou eu uma mulher? Dei à luz treze crianças e vi a 

maioria ser vendida como escrava e, quando chorei em meu sofrimento de mãe, 

ninguém, exceto Jesus, me ouviu! Não sou eu uma mulher?  Aquele homenzinho de 

preto ali, ele diz que as mulheres não podem ter os mesmos direitos do que os 

homens porque Cristo não era uma mulher. E de onde veio Cristo? (DAVIS, 2016, 

p. 72) 

 

A desigualdade por raça, gênero e classe social expressa nas palavras de Sojourner 

Truth é intensa no Brasil. Mesmo com o passar do tempo, mulheres e, principalmente as 

negras, ainda sofrem opressões. Em uma aula sobre o feminismo negro, Leal (2020) coloca 

que não é só o preconceito racial que a mulher negra sofre, é o machismo também. Segundo a 

autora, a mulher negra está em situação pior em relação aos homens negros e às mulheres 

brancas. 

Na figura abaixo, podemos ver um resumo da situação injusta vivenciada pelas 

mulheres negras em relação aos homens negros e aos homens e mulheres brancos no âmbito 

do trabalho no Brasil. 
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Imagem 01- Inserção da população negra no mercado de trabalho (DIEESE, 2019). 

  

 A pesquisa do IBGE, realizada em 2019, Levantamento Desigualdade sociais por Cor 

ou Raça no Brasil, mostra a desigualdade racial que vivemos no Brasil no âmbito do trabalho. 

O rendimento médio por hora trabalhada apresenta desigualdades de gênero e raça-etnia. 

Enquanto a média entre os negros é de R$ 11 para homens e R$ 10 para mulheres, para 

pessoas brancas é de R$ 19 para homens e R$ 17 para mulheres. A taxa de desocupação de 

mulheres negras é de 16,7% enquanto a de homens brancos, por exemplo, fica em 8,2%. Com 

referência à população total do país, os negros empregados com ensino superior estão na 

margem de 35,3% ao passo de 64,7% para os brancos (BRASIL DE FATO, 2020). 

No direito brasileiro, conforme Jales (2018), racismo é conceituado como 

qualquer ação ou omissão que impeça a pessoa de usufruir direitos simplesmente por 

causa da cor. No Brasil, o que existe é o contrário da democracia racial, é uma 

desigualdade histórica e injusta em que as principais vítimas são as mulheres negras e 

trabalhadoras. 
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4.3 As comunidades quilombolas da Pampa 

 

  Quilombo quer dizer esconderijo na mata, onde se escondiam as pessoas 

escravizadas que fugiam dos seus senhores (PEREIRA, AMORIM, PORTO, 2012). 

Atualmente, as Comunidades Quilombolas estão presentes em diferentes regiões do Brasil 

e continuam sendo símbolos de resistência do povo negro. “Com base na legislação 

brasileira atual, quilombolas são aquelas pessoas que vivem nas terras que eram 

denominadas quilombos” (PEREIRA, AMORIM, PORTO, 2012, P. 52). 

 

O termo quilombo é uma categoria jurídica usada pelo Estado brasileiro a partir da 

Promulgação da Constituição Federal de 1988, visando assegurar a propriedade 

definitiva às comunidades negras rurais dotadas de uma trajetória histórica própria e 

relações territoriais específicas, bem como ancestralidade negra relacionada com o 

período escravocrata. Nesse sentido, há outras terminologias para o termo quilombo, 

como Terras de Preto, Terras de Santo, Mocambo, Terra de Pobre, entre outros 

(INCRA, 2017, p 01.). 

 

 

De acordo com o INCRA, Artigo 2º do Decreto 4.887/2003, comunidades 

remanescentes de quilombos “são grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, 

com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 

ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”. 

Existe uma carência de informações sistematizadas das distribuições destas 

comunidades no território e não existem pesquisas direcionadas para investigar a questão. De 

acordo com informações disponibilizadas pela Fundação Cultural Palmares (FCP), atualizadas 

até 20/05/2016, o Brasil contava com 2.849 comunidades quilombolas, tendo a FCP emitido 

2.401 certidões (CONCEIÇÃO, 2016, p. 23). Existem muitas comunidades quilombolas 

localizadas no Bioma Pampa, a maioria delas está localizada em lugares de difícil acesso, 

onde seu maior desafio é a demarcação e obtenção de títulos de terra (MAZURAMA, DIAS, 

LAUREANO, 2017, p. 51).  
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As Comunidades Quilombolas da Pampa Brasileira conforme a EMATER (2019) são: 

 

MUNICÍPIO 
COMUNIDADE 

QUILOMBOLA 
MUNICÍPIO 

COMUNIDADE 

QUILOMBOLA 

Aceguá 
Tamanduá 

Pelotas 

Algodão 

Vila da Lata Alto do Caixão 

Alegrete Angico Cerrito Alegre 

Bagé Palmas Vó Elvira 

Caçapava do Sul 

Picada das Vassouras 

Piratini 

Fazenda da Cachoeira 

*Rincão dos Farias* Rincão do Quilombo 

*Rincão da Salete* Faxina 

Candiota Candiota Rincão do Couro 

Lavras do Sul 

Corredor dos Munhoz- 

Mantiqueira 
São Manoel 

*Vila dos Corvos**- S Nicanor Da Luz 

Santana do Livramento Ibicuí da Armada Brasa Moura 

São Gabriel 

Von Bock Raulino Lessa 

Cerro do Ouro Rio Grande Macanudos 

Caieira Santana Boa Vista Tio Dô 

Uruguaiana Rincão dos Fernandes São José do Norte Vila Nova 

Rosário do Sul 

Rincão da Chirca 

São Lourenço do Sul 

Boqueirão 

Rincão dos Negros – Picadas Coxilha Negra 

Arroio do Padre Sítio Novo Monjolo 

Arroio do Padre 

Vila Progresso Picada 

Santa Clara e Arredores Rincão das Almas 

Armada Torrão 

Bisa Vicente 

Tavares 

Vó Marinha 

Boqueirão Capororocas 

Cerro da Boneca Anastácia Machado 

Cerro da Vigília Turuçu Mutuca 

Cerro das Velhas 

Cachoeira do Sul 

Cambara 

Estância da Figueira Fundos do formigueiro 

Fávila Rincão do Irapuzinho 

Faxinal 

Formigueiro 

Maria Joaquina 

Filhos dos Quilombos Timbaúva 

Iguatemi Passo dos Maias 

Maçambique Passos dos Brum 

Manoel do Rêgo/Rincão Nova Palma Rincão do Santo Inácio 

Passo do Lourenço 

Restinga Seca 

Rincão dos Martinianos 

Canguçu Potreiro Grande 
Vó Fermina e Vó Maria 

Eulina 
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Cerrito 
Emília de Moraes São Miguel 

Lichuiguana 
Santa Maria 

Arnesto Penna Carneiro 

Jaguarão Madeira Recanto dos Evangélicos 

Morro Redondo Vó Ernestina 
São Sepé 

Ipê 

Pedras Altas 

Bolsa da Candiota Passos dos Brum 

Várzea dos Baianos TOTAL   

Solidão 31 81 

Fonte: Emater 2019, não publicado. 

 

Entre as comunidades da Pampa, está a comunidade do Ibicuí da Armada. Ela faz 

parte do terceiro distrito de Santana do Livramento, localizada a 55 km do perímetro 

urbano, sendo 10 km de estrada não pavimentada e de difícil acesso. Nessa comunidade 

vivem 30 famílias com aproximadamente quatro pessoas cada uma, e que dispõem apenas 

de 05 hectares de terra para plantio de sua sobrevivência. Outro meio de sobrevivência é a 

criação de gado e ovelha e artesanato em lã (COSTA, 2019).   

Conforme Costa (2019), o bem viver está presente no cotidiano da comunidade 

Ibicuí da Armada. Conforme Gudynas (2011), o bem viver critica a noção de 

desenvolvimento e incorpora a natureza na história, já que considera que não são somente 

os bens materiais que têm valor. O bem viver está na harmonia do homem e da mulher 

quilombola com a natureza, está em todas as formas de amor pelo próximo, pela água, pela 

biodiversidade. É uma alternativa de libertação do ser humano ao sistema atual, é a 

valorização do ser humano com a natureza, no qual o crescimento está baseado em 

inesgotáveis recursos naturais (COSTA, 2019).   

Essa relação de proximidade das pessoas como um grupo e com a natureza 

costuma ser característica dessa e de outras comunidades quilombolas da Pampa. O modo 

de vida nas comunidades quilombolas pode remeter ao bem viver, assim como outras 

perspectivas teóricas contrárias ao desenvolvimentismo, à lógica colonial e moderna que 

coloca o dinheiro acima da vida. 

A colonial-modernidade se refere a uma construção dicotômica que desvaloriza os 

saberes locais, propagando modelos externos e hegemônicos. Na colonial-modernidade, a 

partir da figura do homem branco e pai de família, é construído o „outro‟, considerado 

menos e, por vezes, despido de humanidade. Assim, a mulher é o outro, o negro é o outro, 

e ser o outro é utilizado para justificar as violências a que são submetidos (SEGATO, 

2011, 2016). 
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Ainda hoje, a maioria das comunidades quilombolas sofre com o difícil acesso, 

enfrentando dificuldades em relação à saúde, por causa da distância da região urbana, onde 

no período de chuvas se agrava mais. No caso da Comunidade Ibicuí da Armada, por 

exemplo, o transporte até a cidade é feito de ônibus que circula uma vez por semana 

dificultando a mobilidade dos moradores e moradoras. 

Na Comunidade Quilombola Ibicuí da Armada, segundo Costa (2019), 70% da 

população tem o ensino fundamental incompleto. Para complementar a renda da família, os 

quilombolas, que têm pouca terra para se manter, costumam trabalhar nas fazendas da 

região, onde os homens trabalham de peões e as mulheres de cozinheiras e empregadas 

domésticas. Essas pessoas também buscam outras ocupações para complementar a renda, 

como motorista, professoras, etc. (COSTA, 2019). 

Em busca de soluções para os problemas enfrentados, os representantes 

quilombolas se organizam e lutam por seus direitos e para que as políticas públicas 

cheguem até às comunidades. Nesse sentido, no V Encontro de Comunidades Quilombolas 

da Pampa, realizado na comunidade Ibicuí da Armada, em Santana do Livramento, no ano 

de 2019, foi construído coletivamente um documento para expressar a repulsa e o 

desrespeito sofrido pela população negra quilombola e retratar as lutas dessa população no 

Pampa (ver Anexo A). 

 

 

4.4 As mulheres negras nas comunidades quilombolas da Pampa 

 

O estudo sobre as mulheres negras nas comunidades quilombolas no Brasil é 

bastante restrito, demonstrando assim o histórico de desigualdades e opressões sofridas 

pelas mulheres quilombolas que contribuem de uma forma marcante para uma vida 

sustentável de suas comunidades, lutando contra a intolerância, o preconceito, a 

desigualdade e a falta de oportunidades. Elas são mulheres guerreiras que criam seus 

filhos, preservando as suas origens, e prezam pela sustentabilidade de suas comunidades 

(SOUZA, ARAUJO, 2014).  

A mulher negra brasileira ainda está algemada a um histórico de desigualdade, 

em que o domínio é masculino e branco. Mulheres negras, sejam rurais, quilombolas ou 
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urbanas, donas de casa ou educadoras, sobrevivem à opressão vivida pela masculinidade e 

pela sociedade branca (NUNES 2018). As mulheres quilombolas, netas e bisnetas de 

escravizadas, com suas falas que transmitem a história de horror vivida na escravidão, 

conhecem melhor do que ninguém o impacto do processo escravocrata na vida dos 

quilombolas (MORAIS, 2018). “A relação intrínseca do trabalho das mulheres 

quilombolas está ligada à lavoura, e a preservação do meio ambiente, construção de uma 

gestão ambiental dos recursos naturais para a sustentabilidade de suas comunidades” 

(MAZURANA, DIAS, LAUREANO, 2017, p. 81).  

Para Nunes (2019), as mulheres quilombolas são aquelas que estão na luta pelo 

seu território, que secretamente guardam a sua ancestralidade e seu conhecimento, 

constituem uma história, onde as mais jovens se direcionam aos trabalhos burocráticos, e 

as mais antigas contribuem com os seus conhecimentos, sua espiritualidade, divulgando 

histórias vividas em seus quilombos. Entendo que essas mulheres têm proximidade com a 

natureza e são heroínas negras.   

Na Pampa, as mulheres escravizadas sofriam violências desumanas, assim como 

em outros territórios. Na dissertação de Rodrigues (2012), encontrei um relato de Vera 

Macedo sobre a vida de sua tataravó, uma escrava doméstica de São Lourenço do Sul/RS, 

que nasceu em meados de 1830. A partir das memórias de Maria Lina, avó de Vera, ela 

recuperou um pouco de sua ancestralidade. A bisavó de Vera trabalhava fazendo velas. Ao 

retornar da missa dominical, a dona da fazenda encontrou uma escravizada fazendo velas e 

ficou furiosa, pois trabalhar o domingo era considerado pecado na religião católica. Ela 

pegou as velas que ainda não estavam secas pelos pavios e jogou na cabeça da escravizada, 

que saiu gritando de dor. As outras escravizadas a ajudaram, tirando as velas com pedaços 

de couro e cabelo junto. Essa mulher passou a ter cabelo apenas nas laterais da cabeça por 

conta das queimaduras (RODRIGUES, 2012). 

Esse relato é um dos poucos registros orais das crueldades a que foram 

submetidas as mulheres escravizadas da Pampa ao longo do tempo. Após o fim da 

escravidão, as descendentes dessas mulheres continuaram sofrendo diversos tipos de 

violência. Como exemplo, trago o relato de uma moradora do campo do município de 
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Alegrete/RS (COSTA, 2014, p. 132) sobre um homem branco, estancieiro, oriundo de 

família portuguesa que recebeu sesmaria
1
. 

  

Esse finado Aloísio, eu não conheci ele, mas eles contam a história de que ele tem 

filho perdido por tudo quanto é lugar. Porque ele pegava, naquele tempo tinha umas 

mulheres, unas morenas, negras velhas que lavavam na sanga, na beira de sanga, nos 

arroios. Lavavam pra fora. E dizem que ele rondava, quando via a morena velha, 

velhas, na época eram novas né, mulher nova. Dizem que ele via as mulheres 

lavando e ele vinha com a corda e laçava a mulher. Aí se a mulher queria gritar, 

dizem que ele dizia assim: “o tio Aloísio dá um capãozinho pra ti, fica quieta”. Dava 

uma ovelha, um capão pra comer né, pra ela ficar quieta e ficava com ela. Depois 

elas engravidavam. Ele teve um monte de filhos perdidos (Nomes fictícios). 

 

 

Esse caso relata na prática a dominação por classe, gênero e etnia que historicamente 

existe na Pampa. É necessário transformar essa realidade. 

Conforme Manzurana, Dias e Laureano (2017), as mulheres das comunidades 

quilombolas da pampa campeiam, e para complementar a renda familiar, elas fazem pão, 

rapadura, queijo. Além disso, “as comunidades também utilizam tecidos coloridos, 

retalhos e „fuxico‟ para confeccionar tapetes, colchas, roupas e bonecas negras, produtos 

da identidade quilombola que contribuem para a geração de renda” (MAZURANA, DIAS, 

LAUREANO, 2017, p. 54). A carne, o couro e o chifre são utilizados tradicionalmente 

para a confecção do pelego, xergão. Ainda assim, grande parte delas trabalha como 

empregada doméstica (MAZURANA, DIAS, LAUREANO, 2017). 

Muitas mulheres construíram e constroem a história das comunidades 

quilombolas da Pampa. Encontramos em Rosa, Sant‟Anna e Ferreira (2019) um dos 

únicos registros sobre histórias de vida, memórias e trabalhos de mulheres quilombolas na 

pampa. Nesse caso, as autoras trabalham com o universo das comunidades quilombolas do 

município São Lourenço do Sul. Através de uma metodologia inovadora, elas reúnem as 

mulheres em rodas de diálogos durante a realização de oficinas de bonecas negras. A ideia 

partiu de Adriana da Silva Ferreira, quilombola da comunidade Coxilha Negra, bonequeira 

e então graduanda em Educação do Campo na FURG. 

                                                 
1
 Conforme Farinatti (2007), sesmaria era uma área de cerca de 13000 hectares doadas pela Coroa Portuguesa A 

partir da primeira metade do Séc. XVIII até a primeira metade do Séc. XIX no território da fronteira que hoje 

corresponde ao Brasil. 
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Adriana conta que se identificou a partir de um pedido de sua sobrinha para que 

confeccionasse uma boneca para ela, então teve a ideia de confeccionar uma boneca negra. 

Vendo a alegria da sobrinha em se identificar com a cor da boneca, difícil de encontrar, 

com a ajuda de uma educadora, Adriana colocou em prática seu sonho de repassar o saber 

de fazer bonecas negras para mulheres quilombolas (ROSA, SANT‟ANNA, FERREIRA, 

2019). 

O artigo destaca a força das mães ou avós das entrevistadas, que costumavam 

utilizar plantas medicinais e serem parteiras de campanha. Nesse sentido, Eva Maria 

Soares Furtado Mourão, no Quilombo Rincão das Almas, relembra a mulher forte que foi 

sua mãe: 

 

Ontem eu tava me lembrando porque a minha mãe às vezes não tinha o que colocar 

no prato e não tinha semente. Ela ganhava cozinhadinha de batata, da casca ela 

enterrava dali nascia uma batatinha bem pequena e ai ela tirava mudinha. Daí outra 

que minha mãe se tornou benzedeira, parteira, nesse Rincão ela foi parteira da 

maioria, benzedeira, a sinhá dela que chamava, benzia encalho de quebrante, ela já 

atendia as mulheres no parto, já benzia e batizava e tudo que eu aprendi, aprendi 

com ela, muita coisa, como ervas de chá, meu avô era bugre, era índio, fui 

aprendendo. Então, a gente aprendeu a criar os filhos com os quilombolas que se 

dizem, com sacrifício, com sacrifício pra criar os filhos. Às vezes não tinha 

alimento, minha mãe me ensinou muito alimento, ontem eu me lembrando coisa 

antigas com batata doce, às vezes ela dizia: “hoje não tem pão”, tinha que tomar café 

com batata doce, ou café com mandioca pra deixar bolacha assim ela fazia pros 

irmão mais mocinho e nos passava a batata e mandioca pra deixar pros mais 

pequeno. Ai ela saia a trabalhar na granja, cortar arroz e eu ficava com meus 

irmãozinhos pequenininhos.  (Entrevistada Eva Maria Soares Furtado Mourão em 

ROSA, SANT‟ANNA, FERREIRA, 2019, p. 156-157.) 

 

Esse estudo também traz outros elementos importantes sobre as mulheres quilombolas 

da pampa, como a importância das mulheres como lideranças nas comunidades e a 

desvalorização dos trabalhos realizados por elas. Devido à pequena área de terra que a família 

geralmente possui, elas precisam buscar trabalho temporário em outras propriedades 

agropecuárias ou na cidade (ROSA, SANT‟ANNA, FERREIRA, 2019).   
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4.5 Desconstruindo a invisibilidade de raça e de gênero através do feminismo negro 

 

 O Conceito de feminismo negro cabe bem para entender a realidade das mulheres 

quilombolas da pampa. Para refletir a inseparabilidade e a situação de opressões sofridas pelas 

mulheres negras, Kimbelé Crenshaw, defensora dos direitos civis americanos e uma das 

principais estudiosas da teoria crítica da raça, criou o termo interseccionalidade (LEAL, 

2020). Utilizando este conceito, o feminismo negro trata não só do preconceito da mulher, ou 

do negro, mas particularmente sobre a opressão, e a falta de oportunidade da mulher negra 

(Leal, 2020). 

  A ação e a determinação é o que diferencia o feminismo negro do feminismo, que 

muitas vezes, liderado pela supremacia da mulher branca, nem se quer pensavam em incluir a 

mulher negra em suas lutas. O feminismo negro trata do problema da mulher e da negra. 

 As mulheres negras, ainda sofrendo as consequências da escravidão que dominou o 

Brasil por mais de 300 anos, pouco participaram destes movimentos (RIBEIRO, 2016). Para a 

escritora Cynthia Sarti, a independência feminina teve classe e cor, pois muitas mulheres 

negras permaneciam ocupando residências e cuidando dos afazeres domésticos para que as 

brancas de classes mais altas pudessem circular no espaço público. Ou seja, enquanto 

mulheres brancas lutavam pelo direito ao voto e ao estudo, as mulheres negras batalhavam 

para poderem existir (RIBEIRO, 2016). 

 Conforme Leal (2020), pelo encontro de opressões, as mulheres negras não se 

tornaram súditas de si mesmas. As suas objetividades são objetivadas a partir do que o outro 

diz. Existe uma lacuna entre o negro e a mulher, na qual nós, mulheres negras, estamos no 

meio. Enquanto mulheres negras, nós fazemos parte de um grupo de mulheres que 

desempenharam o papel de escravizadas durante séculos, trabalhando nas lavouras ou nas 

ruas, como vendedoras, quituteiras, até mesmo prostitutas, tendo o corpo objetificado como 

força, como mercadoria. “Ontem a serviço de frágeis sinhazinhas e dos senhores de engenho 

tarados. Hoje, empregadas domésticas [...]” (LEAL, 2020).  

 O Feminismo negro tem como objetivo tratar do impacto do racismo sobre a relação 

de gênero (CARNEIRO, 2003). Onde está a fragilidade da mulher negra que com suas sábias 

palavras foi mencionada por Sojouer Truth?  

Temos tantas mulheres negras que com sua representatividade mostram a força do 

sexo feminino, como a Princesa Aqualtume, guerreira, representando a figura de resistência 
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frente a uma batalhada de Mbwila, na qual enfrentou mais de 10.000 homens, mãe de 

Gangazumba e avó paterna de Zumbi dos Palmares. Também Dandara, esposa de Zumbi dos 

Palmares, guerreira capoeirista, que estava à frente com sua luta e estratégia de defesa de seu 

povo. Ao ser presa, suicidou-se, se jogando de uma pedreira ao abismo para não retornar à 

condição de escravizada (JALES, 2019). Luísa Mahin  foi uma personagem histórica de 

origem africana, radicada no Brasil, que teria tomado parte na articulação dos levantes de 

escravizados que sacudiram a Província da Bahia (JALES, 2019). 

 

 
                                            Figura 01- Aqualtume.   

                                            Fonte: Marc Ferrez, 1885 (Domínio Público) 

 

 

 

                                           Figura 02- Luiza Mahin   

                                           Fonte: Alberto Henschel (Domínio Público, 2019). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escravo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_da_Bahia
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                             Figura 03- Dandara dos Palmares  

                             Fonte: Wikimedia Commons, 2020 

 

 Lembrando também outras mulheres negras e empoderadas, Jales (2019) cita 

Laudelina de Campos Melo, fundadora do primeiro sindicato das empregadas domésticas em 

Campinas. Como líder do sindicato, se dedicou à alfabetização das domésticas, defendendo 

que só assim elas teriam conhecimento de seus direitos. Temos também Maria Firmina dos 

Reis, a primeira negra a passar num concurso público em 1847. Ela criou a primeira escola 

mista gratuita. Antonieta de Barros, catarinense, além de ter o nome cedido ao túnel em 

Florianópolis, Santa Catarina, foi filha de ex. escravizados, professora e diretora e a primeira 

deputada estadual negra do país. Destacam-se, além dessas, a primeira deputada mulher do 

estado de Santa Catarina, Jurema Batista, indicada ao prêmio Nobel da Paz; Benedita da 

Silva, que foi a primeira mulher negra no senado; Marieli Franco, vereadora do Rio de 

Janeiro, oriunda da favela e que prestava assistência às famílias de policiais assassinados, 

buscando respostas e soluções para a violência que ela conhecia (JALES, 2019). 

Entre as mulheres negras empoderadas no Rio Grande do Sul, temos Luiza Helena de 

Bairros, estudiosa e militante do Movimento Negro e da luta das Mulheres Negras. Ela nasceu 

em Porto Alegre em 1953 e faleceu em 2016, e deixou um legado de lutas em prol da 

igualdade de gênero e de raça (PORTAL GELEDÉS, 2020). 

 É para trabalhar a interseccionalidade entre raça, classe e gênero que nos serve o 

feminismo negro. E vai além, permite também trazer elementos para interpretar a trajetória 
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de guerreiras negras como essas, apresentadas acima, e também para interpretar a vida e as 

lutas das mulheres quilombolas da Pampa. Foi isso que busquei fazer. 
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05 METODOLOGIA 

 

Para desenvolver este trabalho e alcançar os objetivos, desenvolvi uma pesquisa 

qualitativa. Merriam (1998) esclarece que as raízes da pesquisa qualitativa estão na 

fenomenologia e na interação simbólica. Nessa pesquisa, utilizei relatos de oito mulheres 

quilombolas da pampa brasileira oriundos de entrevistas, gravação em vídeo e anotações. 

Inicialmente, pretendia visitar mulheres quilombolas para fazer as entrevistas em 

suas comunidades, mas devido à Pandemia de Covid-19 foi necessário adaptar as 

estratégias. Contarei em ordem cronológica como acessei as informações: 

 Antes da pandemia, em fevereiro de 2020, participei do II Encontro Internacional 

dos Povos do Campo na UNIPAMPA, em Dom Pedrito. Lá, conheci as quilombolas Ana 

Teresa, Karina e Maria Emília, sendo as duas primeiras de São Lourenço do Sul, e a 

terceira de Piratini, durante suas participações na conversa sobre As Mulheres nas 

Comunidades Tradicionais da Pampa, mesa mediada por minha orientadora, Cassiane da 

Costa. Utilizei a filmagem desse evento, disponibilizada pela coordenação do mesmo, para 

colher os relatos dessas mulheres. Depois desse momento, conversei com Maria Emília e 

complementei as informações necessárias via e-mail. Também nesse evento, conheci a 

quilombola Ruth Beatriz, de Bagé, que aceitou me conceder uma entrevista. 

Através de contato por WhatsApp, entrevistei a quilombola Mariglei, de Rosário 

do Sul. Expliquei a pesquisa, juntamente com minha orientadora, e, após o aceite, lhe 

enviei as perguntas. Quando a internet e o trabalho possibilitavam, ela respondia e 

enviava-me as questões.  

Por fim, recebi de minha orientadora as anotações e fotos de três entrevistas 

realizadas por ela e pelo meu coorientador, Jeferson Costa, em 2016. Essas entrevistas 

foram realizadas com Dite, Margarida e Valeriana (in memoriam), na Comunidade Ibicuí 

da Armada, em Santana do Livramento. Transcrevi e sistematizei as informações por 

temas. 

Também é importante para a pesquisa o lugar de fala em que escrevo. Como já 

expliquei em outras passagens ao longo deste trabalho, sou mulher, negra e trabalhadora. 

Minha orientadora e meu coorientador também são negros e participam do Movimento 
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Negro. Minhas experiências e a minha situação de vida influenciam sobre a forma como 

me identifico com as entrevistadas e interpreto as suas falas. 

Cabe esclarecer que utilizamos a Pampa em referência ao bioma que ocupa a 

metade sul do RS no Brasil, Uruguai e Argentina. Preferimos “a” Pampa porque a origem 

do termo vem do quéchua, em feminino, com significado de planície. Já em espanhol, o 

termo também é feminino. Para Mazurama, Dias e Laureano (2017), a Pampa com suas 

áreas vastas e vegetação de campo nativo, tem a sua identidade conforme cada povo ou 

comunidade tradicional 

  Figura 04 - Mapa da Pampa Brasileira com municípios de residência das entrevistadas marcados.                        
  Fonte: Guebala Movimento Social Negro, 2013, editado pela autora. 

 

http://guebala.blogspot.com/2013/01/o-pampa-gaucho-e-alvo-de-biopirataria.html
http://guebala.blogspot.com/2013/01/o-pampa-gaucho-e-alvo-de-biopirataria.html
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A Pampa está relacionada com a natureza e a biodiversidade e é um dos mais 

devastados do Brasil perdendo apenas para a Mata Atlântica (MAZURAMA, DIAS, 

LAUREANO, 2017). Os povos e comunidades quilombolas que ali vivem mantêm a 

cultura e a sua espiritualidade com sua forma de cuidar da natureza, buscando preservar a 

sustentabilidade. Praticam a medicina própria e usam os elementos da biodiversidade para 

a construção de suas moradas e também como forma de renda através dos seus saberes 

(MAZURAMA, DIAS, LAUREANO, 2017). 
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06 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esse capítulo será usado para aprofundar o conhecimento a respeito das mulheres 

quilombolas da pampa. Aqui, falaremos sobre essas mulheres, guerreiras, mães, negras, 

que, através de relatos, nos contam de suas trajetórias, suas lutas, suas identidades. As 

mulheres que participaram da pesquisa são quilombolas, descendentes de pessoas 

escravizadas e, em seus relatos, compartilharam suas histórias de vida, dificuldades e 

preconceitos que sofrem enquanto negras e quilombolas. Elas também denunciaram os 

problemas que enfrentam, bem como os problemas de suas comunidades.  

Durante as respostas das entrevistas, elas falaram, entre outros temas, sobre o que é 

ser mulher quilombola, educação, trabalho das mulheres nas comunidades quilombolas, 

violência contra as mulheres e representatividade. Em seus relatos, elas expõem o 

tensionamento para implementação de políticas públicas nas comunidades e também 

mostram preocupação pela qualidade de vida de quilombolas. São muitos os desafios que 

estas mulheres negras quilombolas enfrentam em seu cotidiano. “Ser mulher quilombola é 

um grande desafio, a gente tem que aprender a ser quilombola. A gente nasce mulher 

negra, mas quilombola a gente tem que aprender a ser” (Quilombola Adriana da Silva 

Ferreira, de São Lourenço do Sul, Documentário, 2019).  

 

 

6.1 A identidade das mulheres quilombolas da Pampa 

 

 Com esta pesquisa, fomos entendendo que as entrevistadas não querem que falem 

de si, por si só, mas que tirem a invisibilidade sobre as mulheres quilombolas na pampa. 

Elas querem reconhecimento pelas suas histórias de vida, pelas suas memórias, pelos seus 

saberes e fazeres. Essas mulheres não querem ser defendidas por um feminismo branco ou 

por mulheres brancas, por isso foi formado o feminismo negro, que nos leva a conhecer a 

realidade das mulheres negras e as amarras deixadas pelos seus opressores ao longo das 

gerações. 

Percebo que a mulher quilombola sofre uma relação de opressão vinda da 

combinação articulada por gênero, raça, e classe social, definida pelo preconceito e pela 
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falta de oportunidades. Suas lutas pelo reconhecimento e contra a invisibilidade social 

vêm de uma trajetória de desigualdades e opressão a que estas mesmas mulheres e suas 

ancestrais foram submetidas ao longo de anos em nosso país. Desta forma, esta batalha se 

transforma em uma alternativa para transformar as oportunidades de suas futuras gerações.  

        Em 25 de julho de 2020, Dia Internacional da Mulher Negra Latina Americana, ao 

participar de uma LIVE (Mulheres quilombolas: olhares femininos e vozes de resistência), 

Maria Leci Vaqueiro disse:  

 

Ser mulher e negra neste momento é muito difícil como Teresa Benguela, todas 

nós devemos ter um pouco dela, como Acotirene e todas as mulheres que foram 

líderes de quilombo, enfrentando dificuldades [...]. Vencer é importante, seguir 

nossa luta, lutar por nossa cultura, buscar que nossas meninas e meninos tenham 

orgulho de nossa cultura, de nossa história, de nosso cabelo. Conseguir que o 

jovem continue nossa luta. Nós aqui buscamos trazer os jovens, mesmo neste 

momento de pandemia, continuamos, mesmo sabendo das dificuldades. 

(Quilombola Maria Leci Vaqueiro, Comunidade Quilombola Ibicuí de Armada, 

de Santana do Livramento em LIVE realizada em 25.07.20) 

 

Diante desta fala que demonstra a resistência de grupos quilombolas e as 

dificuldades que enfrentam as mulheres líderes em suas comunidades, percebo a 

necessidade de realizar mais pesquisas sobre este tema. Assim, pode-se contribuir para 

oportunizar, junto a essas comunidades, uma real perspectiva de melhores dias. Dessa 

forma, temos esperança de que algo realmente perceptível se consolide, e transcenda às 

belas palavras escritas em nossa constituição sobre direitos. 

Na Comunidade Ibicuí da Armada, em Santana do Livramento, muitas mulheres se 

destacaram, e ainda se destacam, sendo elas a líder Maria Leci Vieira Vaqueiro, e sua 

sogra, Marcelina Vaqueiro de Vaqueiro. Citarei três mulheres da família Vaqueiro, já 

falecidas, que marcaram a história da comunidade, a partir de entrevistas e de anotações 

realizadas por minha orientadora, Cassiane Costa, e meu coorientador, Jeferson Costa, em 

2016.  

Dona Valeriana Vaqueiro é neta do escravizado que deu origem à comunidade 

Manoel Vaqueiro. Ela faleceu com noventa e nove anos e com uma memória viva. Dona 

Valeriana contava sobre como criou seus doze filhos, enquanto seu marido viajava 

trabalhando como tropeiro. Valeriana também criou um rebanho bovino a partir de 

doações. Ela contava que os tropeiros costumavam acampar na estrada perto da sua casa 

para passar a noite enquanto levavam a tropa. Quando nascia algum bezerro e não tinha 
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força para seguir caminho, ela pedia a algum tropeiro. O animalzinho era bem cuidado, 

recebendo leite de mamadeira, criado guacho.  De guacho em guacho, ela formou o 

rebanho da família. 

 

 

          Figura 05 – Valeriana Vaqueiro.  

          Fonte: Arquivo pessoal de Cassiane da Costa, 2016. 

 

 As primas de dona Valeriana, as irmãs dona Margarida e dona Dite, faleceram há 

poucos anos, com idades entre 85 e 90 anos. Ambas trabalharam como cozinheiras de 

estância e eram parteiras. Dona Dite teve dez filhos, já dona Margarida não teve nenhum, 

mas adotou uma das filhas da irmã, que cuidava de sua saúde no dia da visita, em 2016. 
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        Figura 06 – Margarida Vaqueiro.  

          Fonte: Arquivo pessoal de Cassiane da Costa, 2016. 

 

A dona Ruth Beatriz Soares é mulher negra, quilombola, casada, moradora da 

Comunidade Quilombola de Palmas, município de Bagé. Ela conta que aprendeu tudo que 

pôde com a sua mãe, Dona Ermínia. Teve uma família grande de doze irmãos, seis 

homens e seis mulheres. Segundo ela, depois de uma semana que a sua mãe ganhava filho 

ela já voltava a trabalhar, e a Dona Ruth ficava cuidando dos pequenos desde muito nova. 

Assim, ela foi aprendendo que precisava ter a força de sua mãe. Essa é uma característica 

em comum das entrevistadas: a menção às mulheres da família que vieram antes delas 

como referências, a ancestralidade é forte nesse sentido. As mulheres, segundo ela, no 

tempo da sua mãe, eram maltratadas pelos homens, mas agora ela comenta que está 

mudando essa realidade de violência doméstica na comunidade quilombola onde vive. 

Em seguida, apresentamos a história de Maria Emília Soares, da Comunidade 

Quilombola Rincão da Faxina, do município Piratini. Maria Emília é vice-presidente da 

comunidade e trabalha na cidade em um empreendimento solidário, produzindo e 

vendendo bolachas. Deste modo, ela vive um pouco na cidade e um pouco na comunidade. 

Com 48 anos, ela conta que já passou por grandes desafios. É filha de Eloá Soares, 

quilombola que criou sozinha seus dez filhos. Maria Emília conta que dona Elóa, que 

atualmente tem 83 anos, trabalhou muito fazendo serviços domésticos em fazendas, em 
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troca de comida para criar seus filhos. Por isso, ela se orgulha da força de sua mãe, que 

sempre foi independente, e com quem aprendeu que não se deve depender de homens para 

sobreviver. Portanto, Maria Emília mostra-se como mulher decidida e orgulhosa de sua 

família, da mãe e dos irmãos que ela soube educar bem. As mulheres entrevistadas, de 

forma geral, trazem como referência suas mães e avós. Nelas encontram exemplo de luta e 

de força da mulher negra. 

 

 

                                      Figura 07- Dona Eloá.  

                                      Fonte: Arquivo pessoal Maria Emília, 2020. 

 

Para Maria Emília, atualmente as mulheres quilombolas têm se empoderado. 

Conforme ela, antes a liderança era dos homens e hoje são as mulheres que estão à frente 

nas comunidades. Maria Emília ressalta que a mulher consegue fazer o trabalho 

considerado de homem de igual para igual, mas nem sempre o papel das mulheres é 

reconhecido pelos homens. Para dona Ruth, hoje em dia, “as mulheres da sua comunidade 
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são poderosas”. Ela conta que no tempo da mãe dela, as mulheres eram maltratadas pelos 

homens, mas que atualmente as mulheres têm o direito de fala.  

Dona Ana Teresa Correia Santana, 68 anos de idade, tem três filhas, é viúva e 

moradora da Comunidade Quilombola Coxilha Negra, em São Lourenço do Sul. Ela diz 

que, assim como sua mãe foi provedora, ela tem orgulho de ser mãe, negra, quilombola e 

mulher. A sua mãe era silenciosa e tinha descendência indígena e negra. Ela lutou muito 

para sustentar a família, fazendo três jornadas de trabalho para sustentar os catorze filhos. 

Seu pai era um homem machista e trabalhador. A família tinha pouca terra, o que obrigava 

os filhos a sair cedo para procurar trabalho fora da comunidade. Essa, infelizmente, é uma 

realidade vivenciada até hoje nas comunidades quilombolas da pampa: a falta de terra.  

Atualmente, dona Ana Teresa está cursando a graduação em Educação do Campo 

na FURG, campus São Lourenço do Sul. Ela disse que sua motivação para estudar é 

compreender a realidade e levar mais informações para sua comunidade, promovendo a 

complementação entre saberes tradicionais e educação formal. “Quero saber quem sou eu” 

diz ela. Para dona Ana Teresa, a educação tem um papel importante para as comunidades 

quilombolas, o que ela resume muito bem na frase “A gente tem a sabedoria, mas só 

através da educação é que nós vamos nos libertar”. 

 



45 
 

 

 

 
 

Figura 08: Ana Teresa  

Fonte: Arquivo II Encontro Internacional dos Povos do Campo 

 

 Carina é sobrinha de Dona Teresa e também cursa Educação do Campo. Ela se 

apresenta como filha de Isaura de Santana, mulher quilombola, irmã de Teresinha e Jorge 

Luís Ferreira, mãe de quatro filhos, estudante da educação do campo na FURGS, campus 

São Lourenço do Sul, militante do MST, da educação e da saúde, militante do Movimento 

Negro e da Pastoral Afro.   

Ela conta que a sua família sempre primou pela educação, que está estudando para 

entender porque os negros e negras quilombolas não têm terra. 

 

Meus tios saíam para trabalhar porque não tinham terra para plantar, o nosso 

território não tinha terra e agora não temos nem água porque foram fazer uma 

estrada para os brancos e cortaram a nossa fonte. Nós vivemos na comunidade como 

associação, mas saímos para cidade para estudar para levar o conhecimento para o 

nosso povo (CARINA, 2020). 
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Figura 09: Carina Santana Ferreira  

Fonte: Arquivo II Encontro Internacional dos Povos do Campo 

            

Carina é atuante em movimentos sociais e tem uma leitura clara dos problemas 

sociais que moradores das comunidades quilombolas enfrentam no cotidiano. Com a 

coragem necessária, ela aponta para a falta de terras e de água em sua comunidade 

quilombola em São Lourenço do Sul. Da mesma forma, Leci (2020) denuncia na Live 

Mulheres quilombolas: olhares femininos e vozes de resistência, o envenenamento da 

água, da terra e das frutíferas na Comunidade Quilombola Ibicuí da Armada, Santana do 

Livramento, a partir da pulverização e da deriva de agrotóxicos em áreas de soja que 

avançam em torno da comunidade. Assim, as mulheres denunciam, nos espaços em que 

participam, as disputas que existem no território no contexto de avanço da colonial-

modernidade e do patriarcado
2
, que prejudicam as comunidades quilombolas. 

Mariglei Dias de Lima tem 44 anos e é moradora da Comunidade Quilombola 

Rincão da Chirca, de Rosário do Sul. Sobre a sua identidade, ela conta que a luta começou 

desde muito jovem, pois a mulher quilombola começa desde muito cedo a lutar por 

melhorias. Ela saiu da comunidade para estudar e retornou para a luta.  Mãe da jovem 

                                                 
2
 Patriarcado nada mais é do que o gênero como desigualdade, ou seja, a proeminência do status atribuído ao 

masculino (SEGATO, 2016). 
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Juliana, ela cuida da mãe, Dona Hilca, que tem 78 anos de idade. Ela é pedagoga e 

trabalha como professora de anos iniciais na rede pública municipal e é discente do Curso 

de Educação do Campo na Unipampa, Campus Dom Pedrito. Além disso, também faz 

parte do Comitê de Povos Tradicionais da Pampa, é presidente da Associação de 

Produtores Rurais do Rincão da Batista, participa da Associação das mulheres negras de 

Rosário do Sul, é conselheira da Apa do Ibirapuitã e participa do Movimento Negro de 

Rosário do Sul. 

 

 Figura 10: Mariglei Dias de Lima  

 Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Ela conta que tudo que ela sabe sobre a sua história e seus antepassados, está ali na 

comunidade, pois nada foi registrado: “Então nossa história passa a ser contada a partir dos 

quilombos. O que temos é as memórias, a oralidade, que meus avós contavam e nos passaram. 

Então o Quilombo é parte de mim, dos meus”.  

Mariglei conta que nasceu num sistema patriarcal. Ali na comunidade quilombola, 

como em outros lugares, existia muita opressão, as mulheres muitas vezes eram 

submissas. Ela diz que não é fácil ser mulher, negra e quilombola nesse território. 
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Conforme Mariglei, as mulheres negras, além de não serem valorizadas, só são vistas 

como boas para o trabalho.   

As mulheres quilombolas entrevistadas são diferentes entre si; entretanto, alguns 

pontos são comuns: podemos citar a força para enfrentar os desafios, a referência à 

ancestralidade, o pertencimento e a defesa à comunidade quilombola, o apego ao modo de 

vida, a valorização da coletividade e a defesa do território. Algumas delas ocupam ou 

ocuparam lugar de liderança em associações de suas comunidades. As que não passaram 

por esses espaços, exercem ou exerceram liderança na comunidade de outra forma como, 

por exemplo, pelo respeito conquistado como parteira, benzedeira ou jujeira (mulher que 

conhece, utiliza e indica plantas medicinais, popularmente conhecidas como jujos).  

 

 

6.2 Saberes e trabalhos das mulheres  

 

Para falarmos em comunidades quilombolas, em mulheres quilombolas, não 

poderíamos deixar de registrar a importância dos saberes e dos fazeres dessas mulheres. 

Mostrar a relevância dessas mulheres na comunidade, os conhecimentos dos seus 

antepassados quilombolas, auxiliando e resgatando a sua identidade através dos seus 

costumes, crenças e cultura, para influenciar e transmitir estes costumes aos jovens da 

comunidade. De uma maneira consciente, essas mulheres negras quilombolas dão 

continuidade às suas origens, seja com a forma de benzer, de ser parteira de campanha ou 

de cura com as suas ervas medicinais. “A identidade, não se prende apenas ao nível da 

cultura. Ela envolve também os níveis sócio-político e histórico em cada sociedade” 

(GOMES, 2005, p.41). 

Estas culturas quilombolas estão enraizadas em cada comunidade e reafirmam 

tradições, valores, costumes, mitologias, rituais, formas organizativas, organização 

familiar e experiência de socialização. Vamos mostrar a seguir a forma de preservação 

cultural de cada quilombola entrevistada, seus saberes, como elas fazem para manter viva 

a lembrança de seus antepassados e dar seguimento a sua identidade quilombola. 

As irmãs Dite e Margarida eram parteiras de campanha em Santana do 

Livramento. Dona Dite também era benzedeira, benzia com brasa e com ramo. Quando a 
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professora Cassiane da Costa visitou a sua casa, em 2016, ela a benzeu com ramo que 

colheu perto da casa porque não tinha fogo no fogão a lenha para retirar brasas. Ela 

solicitou que a professora colocasse os pés em contato com o gramado enquanto era 

benzida, mostrando o vínculo forte entre saberes locais, fé e natureza. 

 

 
Figura 11 – Dite Vaqueiro.  

Fonte: Arquivo pessoal de Cassiane da Costa, 2016. 

 

Sobre o benzimento com brasa, Dite explicou que se a pessoa estiver carregada, a 

brasa afunda no copo, se não tiver, fica na superfície da água. Nessa oportunidade, disse 

que nenhum de seus filhos quis aprender a benzer. Assim, o saber não seria repassado à 

próxima geração na sua família. Uma das suas filhas, que estava ao lado, respondeu que 

era crente, e que crente não acredita em benzimento. 

Essas mulheres, com seus saberes e fazeres, curam doenças por amor ao próximo, 

sem custo algum. Elas cuidam de sua comunidade com o seu dom, “é um dom muito 

importante, é a vontade de fazer o bem para às pessoas” (MAZURA, DIAS, LAUREANO, 

2017, p. 41). Tem coisas que não são para o médico curar, como o sapinho que dá em 

criança, o mau-olhado, o quebranto. Tem coisas que a ciência não consegue explicar, mas 

que precisa respeitar. 
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Dos saberes e afazeres a Dona Ruth tem bastante conhecimento, pois, segundo ela, 

aprendeu bastante coisa com a sua mãe que era parteira e passou para a filha todo o seu 

conhecimento a respeito. Desde os doze anos de idade, dona Ruth já fazia os partos da 

própria mãe, dona Ermínia: “Só não aprendi a benzer, mas sou parteira desde os meus 

doze anos, a única parteira da região, a minha mãe me ensinou a cortar o umbigo, depois 

que eu aprendi, eu fazia os partos da minha mãe” (RUTH BEATRIZ SOARES, 2020). 

Dona Ruth também trabalha com ervas medicinais:  

 

Eu utilizo muitas ervas para afumentação. Alecrim para picada de cobra, alecrim no 

álcool, ou no fumo, coloca na boca da cobra, ela morre. Para garganta gengibre com 

mel. Eu utilizo as ervas para curar, para dor, e até mesmo para matar cobras 

(Entrevistada RUTH BEATRIZ SOARES, 2020). 

 

 

Para a Mariglei, os saberes estão nas comunidades e fazem parte do dia a dia, 

sendo que muitas vezes nem são notados. “As benzeduras, os chás, o conhecimento de 

ervas, os doces de tacho, ainda estão de posse da massa grio. Mãe ainda faz tudo isso. Por 

isso nosso cuidado é grande. Amanhã ela quer limpar umas patas de vaca para fazer 

rapadura de mocotó”. 

Alguns dias depois, Mariglei postou em sua página do Facebook foto das 

rapaduras de pata de vaca feitas por sua mãe com a seguinte descrição: 

 

O saber e fazer dos povos tradicionais 

Não aprendi na escola, foi minha mãe que ensinou, que a mãe dela ensinou a ela...  

Os derivados de patas de bovinos 

* Rapadura de mocotó 

* Óleo de mocotó  

* As cartilagens para fazer a sopa 

E a “tropa de osso", para o Anderson, o Junior e a Cristiele, brincarem quando 

aparecerem por aqui.  

A RAPADURA tem um sabor de infância, único que ao saborear te faz voltar ao 

tempo e relembrar a tropa, sonho de todo piá.  

A sopa, acompanhada do vinho, já reuniu muit@s amig@s ao redor da mesa.  

O óleo de mocotó é guardado para passar nas articulações e fortalecer o cabelo. 

Dando um brilho inigualável.  

"Cuidamos para que este saber e fazer não se perca e que as gerações futuras toquem 

a diante".  

Um grande AXÉ! (Mariglei Dias, postado em sua página de Facebook em 

28/07/2020). 
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                        Figura 12.  

                        Fonte: Página de Facebook de Mariglei Dias, postada em 28/07/2020. 

 

 

 Quanta riqueza cultural encontramos nessa imagem e nessa descrição. É um 

verdadeiro altar à cultura quilombola. Isto representa o orgulho de Mariglei em relação aos 

saberes repassados de geração em geração pelas mulheres da família. Também mostra a 

valorização dos saberes tradicionais por alguém que também tem o conhecimento acadêmico. 

A pecuária de corte marca a história da pampa, e é das patas da vaca, parte que muitas vezes é 

desvalorizada e jogada fora, que as comunidades quilombolas criam sabor e cultura. Mariglei 

elenca ainda outras comidas típicas das comunidades quilombolas do território: feijoada, 

canjica, quibebe, arroz de passa de pêssego (que, conforme ela, tem uma história muito mal 

contada, que surgiu na casa grande), mocotó, doce de mocotó (rapadura com calda de mocotó 

e leite), as ADAS (doces de frutas  feitos no tacho: pessegadas, marmeladas, figadas), farinha 

de cachorro (feita do milho cateto branco), rosca de milho, corujas fritas (um tipo de 

rosquinhas), e pão caseiro com torresmo. 

 A filha de Mariglei aprendeu a benzer com sua avó materna, ela está lhe ensinando as 

benzeduras. É necessário se identificar, querer benzer, para dar continuidade no saber. 
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Mariglei fala que benzedura é muito além de benzer: deve-se estar preparada para aceitar esta 

missão de benzer gratuitamente quem lhe procurar, fazendo o bem. “Não tem cursinho, é 

oralidade, ancestralidade, passado de geração para geração” (Mariglei).  

Gera esperança ver os saberes sendo repassados de geração em geração, pois essa é 

uma preocupação de muitas lideranças quilombolas, a continuidade da cultura quilombola 

entre jovens.  

 

 

               Figura 13 – Mariglei acompanhada de sua filha e sua mãe.  

               Fonte: Página de Facebook de Mariglei Dias postada em 10/05/2020. 

 

Mariglei também conta que sua tia, Neca, era a parteira da comunidade, e sua mãe a 

ajudava a partejar as mulheres que pariam no quilombo e nas redondezas. Ela recorda quando 

lavava roupa na sanga; sua avó materna, Iracema, lavava roupas no arroio para fazendas da 

região, e ela a acompanhava algumas vezes. Inclusive, Mariglei e seus familiares costumam 

recorrer os arroios da região, para relembrar aquela época. Há pouco tempo, a comunidade 

ficou sem água diante de uma estiagem, e Mariglei e a filha precisaram voltar a lavar roupa no 

arroio durante esse período. Ela conta que sua filha adorava ficar no arroio, nem queria voltar 

para a casa.  

As casas de capim também marcaram a história das comunidades quilombolas da 

pampa. Dona Valeriana contava que buscava capim no campo, fazia e reformava a casa junto 
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com os filhos. Atualmente poucas comunidades têm essas casas; em algumas destas casas, se 

utiliza o capim em alguns espaços como o forro para dar conforto térmico à construção.  

Assim, se observa que as comunidades quilombolas da pampa têm uma riqueza 

cultural diversa e que as mulheres têm um papel importante na prática e no repasse dos 

saberes ao longo das gerações. As entrevistadas mencionaram saberes referentes ao ser 

parteira de campanha, ser benzedeira, ser lavadeira no arroio, uso de plantas medicinais e 

elaboração de preparados com elas, fazer casa de capim e elaboração de pratos típicos. 

Também existem outras. As comunidades quilombolas do território guardam uma riqueza 

cultural gigantesca e invisibilizada. 

 No âmbito do trabalho, as mulheres quilombolas entrevistadas desenvolvem e já 

desenvolveram uma grande gama de atividades, como os cuidados da casa, de crianças, de 

idosos e pessoas enfermas da família, trabalho na roça na propriedade da família ou em 

propriedades da região, ser cozinheira de fazenda, ser professora, fazer e vender bolachas, etc. 

Diferente dos homens, as mulheres acumulam várias formas de trabalho, sendo que 

existe uma distribuição desigual do trabalho doméstico. Além do trabalho doméstico, nos 

tempos atuais, elas ficam responsáveis pela casa e pela pequena propriedade, uma vez que os 

homens muitas vezes trabalham fora. O trabalho doméstico é ainda visto por trabalho 

unicamente das mulheres. 

Dona Ruth faz todos os trabalhos na propriedade, na casa e na roça, enquanto seu 

marido trabalha fora. Ela conta que a mulher negra antigamente trabalhava nas estâncias, era 

explorada, trabalhava bastante e ganhava pouco, muitas vezes nem ganhava nada, trocava a 

mão de obra por comida para alimentar os seus filhos. Ela mesma foi “emprestada” pela mãe 

para trabalhar em troca de comida. Ruth conta que por cinco anos ficou emprestada.  

Infelizmente, esses absurdos são recorrentes nos relatos das mulheres e nos mostram 

como foi, e continua sendo, intensa a desigualdade por raça, classe e gênero na Pampa. As 

mulheres quilombolas de São Lourenço do Sul, no artigo de Rosa, Santana e Ferreira (2019) 

traziam em seus relatos as dificuldades que a mulher quilombola enfrenta no âmbito do 

trabalho e isso se confirma no relato das entrevistadas em relação a si mesmas, às suas mães 

ou às suas filhas.  

A dona Ana Teresa conta que seu pai trabalhava fora e era remunerado, mas sua mãe 

trocava seu trabalho em outras propriedades por comida. Maria Emília lembra que a mãe 

também enfrentou essas dificuldades para criar sozinha os filhos. 
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Hoje eu me acho, como diz a palavra, por que de onde a gente veio, daquele 

ranchinho que nós fomos criados, que daquela forma que ela fazia o serviço nas 

casas vizinhas para trazer algum alimento. Porque antes ninguém pagava uma negra 

para trabalhava e trazia a comida velha que sobrava do seu trabalho, aquela banha 

rançosa na lata, trazia aquele pão que estava velho e a negra fazia um pão novo para 

deixar para o patrão, era esta a maneira do pagamento pelo seu trabalho e foi assim 

que a nossa mãe nos criou. Trocava o trabalho pelo alimento como troca de 

pagamento (MARIA EMÍLIA, 2020). 

 

 

Um dos muitos desafios enfrentados pela Maria Emília foi o desemprego. Segundo 

ela, se qualificou como cozinheira e trabalhou nas casas das famílias mais ricas da cidade e 

em restaurantes. Entretanto, depois que aprendeu sobre os seus direitos, os empresários não a 

contrataram mais. Atualmente, ela participa de um empreendimento de economia solidária, a 

Padaria Bem da Terra, produzindo e vendendo biscoitos. 

 

 

                             Figura 14: Maria Emília vendendo seus biscoitos.  

                             Fonte: Pesquisa de campo, fevereiro de 2020. 
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Maria Emília conta que na sua comunidade muitas pessoas não têm o mínimo de 

condições para se manter, porque a família tem pouca terra ou não tem. Essa questão da falta 

de terra também é mencionada por outras quilombolas, como Ana Teresa. Esse é um dos 

grandes problemas das comunidades quilombolas da pampa. 

As dificuldades que as mulheres quilombolas encontram no trabalho são bem 

resumidas por Ana Teresa: “Eu já trabalhei de doméstica, comia o que sobrava, comida velha. 

A discriminação racial existe, a escravidão está aí, nós negros estamos muito além da cor da 

pele” (ANA TERESA, 2020).  

No mesmo sentido, Mariglei fala sobre a cobrança permanente que a mulher negra 

vive em seu trabalho: “Se você é negra todo o cuidado é pouco. O trabalho tem que ser 

excelente. Você não pode cometer um único deslize. O preço é muito alto, nada lhe é tolerado 

pela cor da pele” (MARIGLEI 2020). É exatamente assim que acontece. As mulheres negras e 

quilombolas trabalham muito e em diversas atividades. Elas sofrem com o preconceito 

também no trabalho. É preciso levantar a cabeça todos os dias, buscar a força na 

ancestralidade e enfrentar essa dura realidade. 

 

 

6.3 A importância das mulheres nas comunidades quilombolas 

 

 As mulheres são de grande importância para as suas comunidades quilombolas. 

Essas mulheres também são expostas a várias formas de violência sofridas desde a sua 

ancestralidade e que tiram suas oportunidades. Segundo Pantoja (2008), até hoje as 

mulheres lutam pela sobrevivência; mulheres quitandeiras, negras de tabuleiro, mulheres 

oprimidas, que trouxeram as raízes da África para o Brasil. Estas mulheres negras 

quilombolas que após a abolição foram excluídas da sociedade trabalhista brasileira, de 

uma forma discriminatória, de preconceito e injustiça vividos até hoje. 

Até hoje as mulheres negras estão por último na escala social no Brasil devido ao 

preconceito, seja no grau de escolaridade ou na média salarial, os homens trabalham menos 

que as mulheres e são mais remunerados que elas. Elas trazem na bagagem a herança e a 

marca de antepassados, mulheres guerreiras, marcadas pelo protagonismo feminino e negro, 

mulheres que lutam pelos seus ideais. Mães, parteiras, quitandeiras, “mulher-macho” como 

são chamadas por desenvolverem o mesmo trabalho braçal dos homens, mesmo sendo 

desvalorizadas (NUNES, 2019).  
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Este trabalho também está no meu dia a dia. Eu como mãe, mulher negra, separada, 

trabalhando desde os meus dez anos de idade como cuidadora de criança. Sou a mulher e o 

homem de minha casa, trabalho o dia todo, e muitas vezes faço trabalho extra à noite para 

sustentar os meus filhos. Escrevo esta monografia sobre essas mulheres negras quilombolas 

com muito orgulho, pois me identifiquei com elas. 

  A importância destas mulheres negras quilombolas para as suas comunidades está no 

enfrentamento, na luta pela demarcação do território, pela água potável em meio à pandemia 

de Covid-19, pelos seus direitos. “Como as comunidades quilombolas se previnem contra a 

doença sem água para lavar as mãos?” (Terezinha na Live Mulheres quilombolas: olhares 

femininos e vozes de resistência, 2020). Terezinha é quilombola e técnica em enfermagem, e a 

primeira mulher presidenta da Federação das associações das comunidades remanescentes de 

quilombo. Nesse lugar, ela relata que sofre preconceito de homens quilombolas por ser uma 

mulher coordenadora, mas isso ela diz que “tira de letra”. Ela tenta trazer mais conhecimento 

e políticas públicas para as comunidades, trabalhando com projetos em busca de melhorias. 

Terezinha relata que nasceu e se criou na comunidade quilombola, sempre lutando para 

defender o seu povo. Nas visitas a comunidades quilombolas do RS, fica extremamente 

tocada ao ver a situação de privação de direitos que muitas pessoas vivem, como idosos 

doentes que estão acamados e que não têm banheiro em casa.  

 Diante deste fato, das leis, da injustiça social e do preconceito no Brasil, fica evidente 

que, como disse Silvio Almeida (2014), o racismo é estrutural, é um problema político, 

econômico, que exclui o negro e a negra, e coloca ambos em desvantagens. Quando 

reividicamos por direitos iguais, como ressarcimento pelos 400 anos de trabalho, de 

crescimento para o país, como as cotas que colocaram negros e negras nas universidades, vira 

polêmica. As cotas são uma forma de fazer justiça da mão de obra escrava que construiu esta 

nação (ALMEIDA, 2014).  

Faltam negros no legislativo, no judiciário, faltam grandes executivos negros. Nós, 

negros e negras, somos como os brancos, temos coração, temos fígado, igual a uma pessoa de 

cor branca, a única coisa que nos diferencia é a cor da pele. 

Na imagem abaixo, as quilombolas Ana Teresa, Karina e Maria Emília 

participam da Mesa de conversa sobre as mulheres nas comunidades tradicionais da 

Pampa durante o II Encontro Internacional dos Povos do Campo. 
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Figura 15 – Mulheres quilombolas participando do II Encontro Internacional dos Povos do Campo.  

Fonte: Página do Facebook do evento, 2020. 
  

O que me emocionou nestas entrevistas, nestas falas, é que, apesar de todas as 

dificuldades enfrentadas, estas mulheres negras sofridas deixam claro o amor que elas têm 

pela sua comunidade, pelo seu povo, a vontade explícita em manter as suas origens, o 

orgulho da cor de pele, de se assumir de ser negra, como disseram dona Ana Teresa e 

Karina.  

Dona Ruth disse que as mulheres de sua comunidade estão sempre trabalhando 

pelo coletivo, e que, apesar de todo o sofrimento vivido pelos seus antepassados com o 

patriarcado e o sexismo, hoje as mulheres de sua comunidade são ouvidas e respeitadas, 

“poderosas”, como ela se referiu.  

 

O papel da mulher é muito importante para o quilombo. Eu procuro passar todo o 

conhecimento para os meus filhos para assim mantermos as raízes do nosso 

quilombo. Hoje em dia a vida das mulheres do meu quilombo está muito boa, as 

mulheres do quilombo estão poderosas (Quilombola Ruth). 

 

É contra as desigualdades de gênero, raça e classe social que as mulheres 

quilombolas entrevistadas lutam de diferentes formas. Na imagem abaixo, vemos 
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Mariglei, Karina e Maria Emília com outras mulheres quilombolas reivindicando seus 

direitos no Encontro das Comunidades Quilombolas do Pampa, em 2019. 

 

 

      Figura 16 – Mulheres quilombolas participando do Encontro de Comunidades Quilombolas do Pampa.                    

      Fonte: Página do Facebook de Mariglei Dias. 29/Novembro/2019. 

 

Estas mulheres construíram histórias dentro destas comunidades, como é o caso 

de Adriana, quilombola de São Lourenço do Sul, que teve a ideia de construir bonecas 

negras, movimentando a economia e trabalhando a valorização da raça negra em sua 

comunidade e em muitas outras (ROSA, SANT‟ANNA, FERREIRA, 2019). Essas 

mulheres campeiam, cuidam da roça, dos filhos, dos avós e mostram com todo o seu 

ensinamento a importância do amor ao próximo, do respeito pelo indivíduo, da união, do 

trabalho em equipe. Como ressalta Leci durante a Live Mulheres quilombolas: olhares 

femininos e vozes de resistência, “uma andorinha sozinha não faz verão”. 

Onde está a diferença destas mulheres em relação aos homens? Onde está o 

desmerecimento pelo trabalho braçal feito tão igual ou melhor que o trabalho do homem?  

E, mesmo assim estas mulheres, depois de um dia exaustivo de trabalho, têm de ser mães, 
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amantes e trabalhadoras do lar, muitas vezes com a divisão desigual do trabalho 

doméstico. Apesar de tudo, elas cuidam com amor dos seus, como nas palavras de 

Terezinha: “As mulheres negras cuidam do quilombo, cuidam dos nossos, são muito 

especiais. Se tiver um pedaço de pão todo muito come junto [...]” (Quilombola Terezinha 

em Live, 2020). As mulheres unidas têm força, e não têm vergonha, daí não tem para 

ninguém! 

Nas palavras de Teresa, podemos ver a opressão vivida até hoje por estas 

mulheres, que não são vistas, não são ouvidas e que, por vezes, se calam por medo: 

“Minha mãe morreu com os sinais de uns relhaços que ela recebeu nas pernas, ela nunca 

contou isto” (Quilombola Teresa).  

Ribeiro (2019) na sua obra Mulheres de Fala, escreve que a mulher negra 

quilombola é o outro do outro. Existe uma lacuna entre o homem branco, a mulher branca, 

o homem negro e a mulher negra, que coloca a mulher negra em último lugar, assim como 

explicou Karina.  

 

 

6.4 As lutas enfrentadas pelas mulheres quilombolas da pampa, e as suas estratégias de 

resistência.  

 

Assim como Terezinha, as mulheres que eu entrevistei também lutam dia a dia pelas 

suas comunidades, pelo direito de continuarem existindo, mulheres negras produtoras e 

portadoras de conhecimentos, assim como Carina. Para ela, a luta da mulher negra quilombola 

é diária, pois tem necessidade de, a vida toda, não por vontade própria, dar explicação de 

quem é. Como disse Ribeiro (2016), enquanto as mulheres feministas brancas lutavam pelo 

direito ao voto, as mulheres negras lutavam para existir. E seguem lutando. Carina fala de 

uma luta por equidade, melhores oportunidades de vida, para não ter que ouvir dos brancos a 

crítica pelo direito às cotas nas universidades, que nos foram dadas como um mínimo de 

reparação pelos anos perdidos. 

 

A luta é a mesma desde o dia que nasceu o primeiro negro (a) nesta terra, só mudou 

o cenário. A nossa luta é muito mais difícil por causa da nossa cor, nós somos 

discriminados, existe uma pirâmide. 
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O homem branco 

A mulher branca 

O homem negro  

A mulher negra (Quilombola Carina). 

 

 

Assim como Carina, Alexandra Orguim fala na luta de provar todos os dias quem 

somos. Técnica em enfermagem, Alexandra fala da dificuldade de conseguir trabalho na 

sua área de formação. Também conta que a sua luta de hoje é para amanhã, para os seus 

filhos não terem que passar por tudo que ela passou. Nas falas de Alexandra, a luta é 

sofrida; contudo, vale a pena. E ela não abaixa a cabeça para ninguém: 

 

É sofrido, mas a luta vale a pena, olhando para os nossos ancestrais, eu não chego 

por baixo e as pessoas dizem lá vêm àquela negra de nariz empinado. Eu me acho 

mesmo, porque por baixo já foram meus ancestrais, não podemos baixar a cabeça 

para o preconceito. Ouvi uma senhora falando: o meu sangue é preto que nem de 

negro, eu achei que não ouviria mais isto, então eu disse que engraçado eu sou negra 

e o meu sangue não é preto, o meu sangue é vermelho. Ela me disse não falei por 

mal, você nem é preta, eu disse: eu não sou preta, eu sou negra (Alexandra, live 

Mulheres quilombolas: olhares femininos e vozes de resistência, 2020). 

 

 

Para Dona Ana Teresa, a luta das mulheres negras não está só na cor da pele, está 

na discriminação sofrida todos os dias. Para ela, a mulher negra sofre por ter cabelo 

crespo, é discriminada ao chegar numa loja para comprar. Concordo com ela, porque isso 

aconteceu muito comigo. Você chega à loja e por ser negra e pobre, nem sempre é 

atendida como precisa, rapidamente a vendedora te olha de cima a baixo e já vem falando 

o valor do produto como forma de constrangimento. 

 Para Mariglei, a luta está na preservação de suas culturas, como a plantação de milho, 

batata doce, hortaliças, etc., e também está na culinária. A luta destas mulheres quilombolas 

está na qualidade de vida, no cuidado com o seu alimento, com o seu povo, com o seu 

território. Está na sua produção de alimentos livre de agrotóxicos e males que o modernismo e 

o capitalismo trouxeram para os produtores e produtoras. Elas entendem e explicam os males 

trazidos pela modernidade e, diante deles, defendem a vida.  

 Mariglei fala que a luta para as mulheres quilombolas começa desde muito cedo, como 

forma de resistência, cada uma a sua maneira, mas que no final cada um cumpre o seu papel 

na comunidade. A sua luta está desde quando decidiu sair da comunidade para ir estudar, 
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buscar conhecimento formal para somar na sua comunidade, e buscar melhorias para o seu 

povo; melhorias que, segundo ela, estão ligadas às necessidades básicas, como a água potável, 

por exemplo. Tanto na comunidade de Terezinha como em muitas outras, apesar de estarmos 

no séc. XXI, os membros locais ainda sofrem com a falta destas necessidades básicas de 

sobrevivência e dignidade.  

Mariglei conta que quando conseguiram fazer a perfuração do poço artesiano 

para abastecer a comunidade, o fato a marcou. De lá para cá ela disse que não parou mais, 

participa de vários projetos como FLD (Fundação Luterana de Diacomina), que atua na 

promoção e defesa de direitos por meio do Programa de Pequenos Projetos. Mariglei ainda 

conta que o comitê de Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa publicou um livro 

sobre estas comunidade e que muito acrescentou para ela ter participado da elaboração do 

livro.  

Assim como Ana Teresa, Carina, Maria Emília e todas as outras que fizeram 

parte deste trabalho, Mariglei conta que a luta está no reconhecimento do seu povo, do ser 

quilombola, pela memória dos seus antepassados, pelo registro destes heróis e heroínas 

que lhes foi passado pelos seus avós. Quando convidei Mariglei para participar deste 

trabalho, ficou muito feliz em mostrar para as pessoas a vida de sua comunidade. 

 

Lugar único, de um valor significativo muito grande. É aqui que foi construída parte 

de minha história. Tudo que sabemos sobre nós é a partir daqui. Dos meus 

antepassados. Não tem registros dos nossos, na história da região. Só nos livros, 

falam sobre os fazendeiros, os donos de terras, os heróis das batalhas, sobre os 

nossos não tem nada. Então nossa história passa a ser contada a partir dos 

quilombos. O que temos é as memórias, a oralidade, que meus avós contavam e nos 

passaram. Então o Quilombo é parte de mim, dos meus (MARIGLEI, 2020). 

 

 

Estas comunidades vivem uma batalha constante, uma luta diária, sempre em 

busca de saúde pública, acesso às estradas, educação e em defesa de seu território, lutando 

contra o preconceito e para serem valorizadas e reconhecidas (MARIGLEI, 2020). É 

necessário mudar o foco de pesquisas e livros no território, como ressalta Mariglei. 

Estamos fartos de ler e ouvir sobre as conquistas de homens brancos e de famílias 

poderosas. Precisamos mudar essa lógica perversa e trazer à tona o que historicamente é 

ocultado, como as trajetórias e lutas de mulheres quilombolas da pampa. 
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Maria Leci Vaqueiro, quilombola de Ibicuí da Armada, diz na Live Mulheres 

quilombolas: olhares femininos e vozes de resistência que para ela a luta das mulheres 

negras quilombolas está em manter a cultura, as raízes, ensinar aos mais jovens o valor de 

ser negro, desta melanina, deste cabelo afro. Maria Leci conta da luta diária que sua 

comunidade enfrenta pela falta de ônibus, para se deslocar até a cidade, até mesmo para 

comprar remédios para os mais idosos. Mulher guerreira e ativa, ela compara a luta das 

mulheres quilombolas à de Teresa de Benguela.  

 A falta de políticas públicas para quilombolas também é uma luta constante, segundo a 

dona Ana Teresa. Na comunidade de Maria Emília, conforme seu relato, também falta 

políticas públicas e melhores oportunidades de trabalho para que os jovens não precisem se 

deslocar para a cidade em busca de oportunidades. 

 As mulheres quilombolas são mestres em resistência. Resistem à desvalorização de 

seus saberes, ao preconceito, à invisibilidade, ao machismo, à falta de oportunidades e de 

políticas públicas, ao avanço sobre suas terras. Para isso precisam ser fortes, e são.  
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07 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo geral deste trabalho foi estudar as trajetórias de vida e de luta de 

mulheres que marcam a história das comunidades quilombolas da pampa brasileira. Para 

alcançarmos este objetivo, contamos com a participação de cinco mulheres quilombolas da 

pampa, e mais três histórias deixadas por quilombolas guerreiras que já faleceram. Através 

desses relatos, vivenciei e conheci as histórias de lutas que estas mulheres me 

proporcionaram, expondo suas falas tão pessoais e importantes para o conhecimento e 

crescimento que me foram proporcionados. Coloquei à disposição essas falas para que 

assim aprendamos com estas mulheres.  

A importância deste trabalho se deu a partir da criação de um espaço de escuta e 

de reconhecimento aos saberes, fazeres e lutas das mulheres quilombolas da pampa. Com 

essa pesquisa conseguimos entender que a mulher negra não é o sexo frágil, como muito 

foi falado. A mulher quilombola é forte, guerreira, lutadora. Ela consegue ser peão, ser 

mulher, mãe, cuidadora dos mais velhos, dona do seu lar, amante, trabalhadora, entre 

tantas outras posições. Este trabalho de pesquisa mostrou que as quilombolas da pampa 

são também jujeiras, benzedeiras, parteiras de campanha, quituteiras, domésticas. Elas são 

mulheres que foram atrás de conhecimento para proporcionar o bem para a sua 

comunidade para, através do aprendizado, dar melhores condições de vida para o seu 

povo. 

Podemos aprender com estas mulheres, pela sua capacidade de amar ao próximo 

sem pedir nada em troca, como fazem com o benzimento, e com o saber que elas procuram 

passar para os mais jovens, para que assim a cultura e as suas raízes não se percam. Essas 

mulheres vivenciaram histórias de sofrimento e superação, e têm orgulho em serem 

mulheres quilombolas, querem ser vistas e ouvidas. Elas valorizam a sua vida na 

comunidade e lutam diariamente por conquistas e por políticas públicas justas, pelos 

direitos das comunidades quilombolas e pelo território. 

Encontrei algumas privações nesta pesquisa devido à Pandemia de Covid-19, 

porque gostaria de ir a campo fazer as entrevistas, conviver mais com as mulheres. 

Entretanto, não foi possível, e mesmo assim consegui perceber a receptividade destas 

mulheres em suas comunidades, que prontamente se disponibilizaram a me ajudar com a 

minha pesquisa. 
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 Ficam aqui registrados o meu orgulho e a minha alegria em ter trabalhado com 

esse tema de pesquisa. De muitas formas me identifiquei com estas mulheres e tive a 

oportunidade de conhecer mais sobre minhas origens, minhas raízes. Mas também deixo 

registrada a minha vontade em realizar uma pesquisa mais detalhada sobre os saberes e 

fazeres das mulheres quilombolas da Pampa e sobre as suas lutas e conquistas, o que elas 

enfrentam diariamente.  

Estas mulheres são desafiadas todos os dias pelo simples fato de existirem. Elas 

batalham uma luta constante contra a discriminação por raça, classe e gênero e contra as 

diferentes formas de violência, como bem explica o feminismo negro. Elas aceitaram o 

desafio de lutarem por melhores condições de vida, por uma vida digna, por melhores 

salários, por um mínimo de condições básicas, como água encanada e um pedaço de terra 

para plantar como subsistência.  

Estas entrevistas e esta pesquisa nos levam além de um trabalho acadêmico. 

Mostram-nos a cruel realidade do nosso país: racista, preconceituoso, machista e opressor. 

Este trabalho nos mostra que mesmo depois de mais de 132 anos de abolição da 

escravidão no Brasil, ainda existe a repressão, a falta de justiça em relação à população 

negra, a falta de reais oportunidades de uma vida digna. Precisamos lutar contra a 

realidade que nos foi imposta por esse racismo estruturado pela colonialidade e pelo 

patriarcado.  

Uma das contribuições que este trabalho vem a nos proporcionar é lembrar a 

importância do respeito pelo indivíduo, pela coletividade e pelo território, o valor de 

nossos ancestrais, o valor da raça negra. Me senti representada por estas falas que me 

passaram referência sobre ser mulher, ser negra, ter cabelo afro. São emocionantes os 

depoimentos que aqui ficaram registrados.  

Aprendi ao longo deste trabalho que o feminismo tem cor, e que o feminismo 

negro representa as mulheres negras. Ele representa bem o cotidiano de resistência das 

mulheres negras quilombolas da pampa. Mais do que isso, essas mulheres participam da 

construção do feminismo negro a partir da realidade das comunidades quilombolas da 

Pampa Brasileira. Nesse contexto, agregam elementos à pauta de luta, como a defesa do 

território. 

Estas mulheres têm um conhecimento que vai além daquele acadêmico. Elas têm 

muito a nos ensinar, porque todo o conhecimento delas está na pele, na memória, na 
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relação com a ancestralidade, na resistência. Aliás, o termo resistência define bem essas 

mulheres, resistência à modernidade, à colonialidade e ao patriarcado. 

Precisamos aprofundar mais os nossos estudos para conhecer melhor estas 

mulheres quilombolas da pampa, com todo o seu legado, saberes e fazeres. Dessa forma, 

procuramos contribuir para descontruir a invisibilidade e a desigualdade a que elas foram, 

e são, submetidas nesse território. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Roteiro de questões para a entrevista 

 

  Estamos realizando uma pesquisa do curso de graduação em Desenvolvimento Rural e 

Gestão Agroindustrial da UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Para que os 

objetivos propostos sejam atingidos, gostaríamos de contar com a sua colaboração, 

convidando-a a participar desta entrevista. As respostas do questionário serão utilizadas 

exclusivamente para fins acadêmicos. 

  

1. Inicialmente gostaria que a senhora se apresentasse (ter nome, idade, quilombo, 

município).  

2. Por favor, me conte sobre a sua vida e as lutas ao longo do tempo.  

3. Por favor, fale sobre as diferentes atividades (trabalhos) que a senhora fez/faz.  

4. Muitas mulheres quilombolas têm saberes que estão se perdendo no 

tempo. A senhora  faz/já fez benzimento, utilizou plantas medicinais, foi parteira, lavou roupa 

no córrego, construiu casas de capim? Em caso positivo, fale sobre isso.  

 

5. Por favor, me fale sobre o quilombo onde a senhora vive. Qual é a importância desse lugar 

para a senhora?  

6. Como a senhora participou/participa na organização da comunidade quilombola e na 

luta quilombola?  

7. Como você se sente sendo mulher quilombola vivendo nessa comunidade?  

8. Você acha que a mulher quilombola é valorizada? Por quê?  

9. Em que a vida das mulheres é diferente da vida dos homens na comunidade onde a 

senhora vive?  
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10. Se tivéssemos escrevendo um livro sobre a vida das mulheres quilombolas, falando de 

suas vivências, sentimentos e percepções ao longo da vida, como você os descreveria? 

11. A senhora já sofreu preconceito por ser mulher negra? Se sofreu, pode nos contar como 

foi.  

12. O que você acha que poderia ser feito para melhorar a vida das mulheres no quilombo?  

13. A senhora tem fotos antigas? Pode nos mostrar e falar sobre elas?  

14. A senhora me autoriza a fazer uma foto sua para colocar no trabalho?  

15. As mulheres da sua família das gerações mais novas continuam na comunidade? São 

envolvidas nas lutas quilombolas?  

16. O que você aprendeu com a sua mãe-avó/bisavó e carrega na sua vida?  

  
  

Obrigada pela atenção.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Carta Aberta do V Encontro de Comunidades Quilombolas do Pampa 

 

As Comunidades Quilombolas do Pampa, presentes no encontro supracitado, viemos 

por meio desta, manifestar o que segue: 

Através das discussões nas diferentes mesas temáticas deste evento foi consenso que a 

nomeação do (nome do presidente atual) para a presidência da Fundação Palmares, configura 

um ato de violação, afronta e desrespeito a tudo o que esta fundação representa junto à 

população negra, uma vez que em suas falas leva a entender que, a população negra se 

vitimiza e usa do oportunismo para se promover. Nega assim toda a história de violência e 
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ão sócio histórico da sociedade brasileira, ainda sugerindo de forma implícita que a 

escravidão foi um bom negócio para os negros. 

Desta forma, frente a tudo que foi exposto nos últimos dias, através dos diferentes 

meios de comunicação, sobre a nomeação do novo presidente da Fundação Palmares não só 

repudiamos veementemente suas falas sobre os diversos movimentos negros como não o 

reconhecemos como alguém que nos representa, outro sim entendeu que a atual presidência 

da fundação supracitada deve se exonerar ou então destituída. 

Por meio deste documento também representamos nossa preocupação quanto as 

fraudes nas políticas de ações afirmativas destinadas a remanescentes de quilombolas na 

Universidade Federal de Rio Grande. Ocorre que pessoas que não são sujeitos de direito da 

política, ou seja pessoas que não pertencem, não residem  e não se relacionam socialmente 

com nenhuma comunidade quilombola utilizam-se do argumento de auto declaração como 

quilombola e de suposto parentesco com pessoas que residem na comunidade para tentar 

ocupar as vagas destinadas através do Processo Específico Quilombola FURG para membros 

das comunidades remanescentes de quilombos.  

Sendo assim através deste documento manifestamos nosso apoio ao Coletivo de 

Estudantes Quilombolas da referida universidade e a Presidente da comunidade remanescente 
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de quilombo Macanudos, Claudia Mara Silveira que protagonizam neste momento a luta 

contra as fraudes nesse processo e concordamos enquanto comunidades e instituições aqui 

presentes que descender de quilombolas não o torna quilombola,  pois consideramos  ser 

necessário vivenciar a realidade da comunidade para construir uma identidade quilombola e 

por fim ser o sujeito de direito desta política.  

Continuando, elencamos em tópicos as demais demandas apontadas pelas discussões: 

● Formação de um grupo composto por um membro de cada comunidade quilombola, a 

fim de buscar, de forma conjunta, junto aos diferentes níveis de governo, a garantia 

dos direitos sociais destinados a nós.  

● Estreitar relações com a prefeitura a fim de garantir parcerias buscando recursos 

federais e estaduais para desenvolver as comunidades quilombolas. Buscar 

aproximação com as diversas secretarias, assistência, saúde.  

● Trabalhar a importância da auto identificação como membro quilombola frente a todos 

os sistemas de cadastro de políticas públicas.  

● Questionar e responsabilizar o poder público sobre o avanço das mineradoras sobre as 

comunidades quilombolas, fato que ameaça não só a fauna e flora dessas comunidades 

com também os costumes e ancestralidade destes territórios. 

● Buscar através de projetos, incentivar que o setor empresarial crie estratégias para 

ampliar a presença de pessoas negras em seus quadros de funcionais, em especial nos 

cargos de gerencia e gestão. 

● Pautar o poder público para auxiliar na organização das comunidades quilombolas a 

fim de garantir o reconhecimento e constituição do quilombo. 

● Ter participação de membros quilombolas nos diferentes conselhos para garantir a 

participação dos mesmos, para que suas reivindicações sejam consideradas. 

● Desenvolver atividades/capacitações, em parceria com os diferentes agentes do poder 

público, para informar os membros dos quilombos sobre seus direitos, em especial 

sobre saúde e previdência. 
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● Buscar junto aos órgãos de fomento, a criação de linhas de crédito especificas para as 

comunidades quilombolas, para aquisição de maquinário agrícola, matrizes para 

melhoramento genético dos rebanhos ovinos e bovinos dentre outros. 

● Pensar a criação de um selo quilombola, para os produtos cultivados nas comunidades, 

chamando os órgãos de apoio, como EMATER, UNIVERSIDADE, INCRA etc. 

● Estreitar as relações com os quilombos Uruguaios, Argentinos dentre outros. 

● Fiscalizar o uso dos recursos da saúde destinados às comunidades quilombolas 

estabelecer parceria com as coordenadorias, regionais de saúde para propor projetos 

(que contemplem o tratamento de doenças que atingem prioritariamente a população 

negra). 

● Buscar junto a EMATER, na medida do possível, aumento das atividades de extensão 

rural. 

● Pautar o poder público para melhorar as vias de acesso às comunidades quilombolas. 

● Buscar e pressionar junto ao poder pública a retomada dos processos de demarcação 

de terras quilombolas que atualmente se encontram estagnados 

● Pensar estratégias para que a juventude quilombola se capacite (estude), mas não 

abandone a comunidade. 

● Propor junto ao poder público e instituições parceiras a criação de projetos, que 

estimulem a geração de renda em especial para a mulher quilombola. 

● Buscar provocar as escolas rurais a se credenciar como escolas quilombolas (não 

deixarão de atender os demais alunos não quilombolas, mas receberá incentivos para 

desenvolver em seus currículos questões da cultura afro, exemplo de incentivo: verba 

dobrada para a merenda). 

● Pautar a academia a assumir através de seus currículos, de forma fática, o dever de 

auxiliar a formular respostas ao racismo sócio histórico em especial o racismo 

institucional. 
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● Pautar as universidades a aumentar o número de vagas por ações afirmativas nos 

editais específicos. 

● Pressionar o poder público por criação de mais escolas quilombolas. 

● Incentivar a participação das comunidades quilombolas junto aos NEABIS e demais 

movimentos no âmbito da academia. 

● Pautar a universidade a ter em suas comissões de heteroidenficação membros dos 

movimentos social afro e indígena, de quilombolas e etc. 

● Pautar a universidade a abrir espaço para auxiliar na construção dos editais específicos 

para a comunidade quilombola. 

● Criar cartilha voltada às crianças quilombolas que conte a história, tradição e costumes 

dos diferentes quilombos do RS. 

● Garantir a existência da instituição Emater com vista a implementação de projetos 

para o desenvolvimento quilombolas e outros.  E apoiamos o movimento social SOS 

EMATER. 

● Tolerância religiosa sobre as matrizes Africanas 

● Fortalecimento das entidades estaduais quilombolas e Municipais com vistas a 

desenvolver o protagonismo e autonomia das mesmas 

● Convenção 169 da organização de trabalhos sobre povos indígenas e tribais que os 

municípios observem a referida convenção sempre que adotaram medidas que possam 

que possa impactar as comunidades quilombolas direto ou diretamente com a 

realização de consulta prévia conforme artigo sexto e sétimo da referida convenção. 

 

 

 
   


