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As formas do silêncio e a emergência da memória:
notas sobre o Mocambo, uma "comunidade remanescente de quilombos" 1

José Maurício Andion Arruti
Doutorado do PPGAS do Museu Nacional - UFRJ
Departamento de antropologia da UFF

Uma das conquistas dos movimentos sociais na constituinte de 1988 foi a
introdução do artigo que reconhece aos "remanescentes das comunidades de quilombos
que estejam ocupando suas terras" a "propriedade definitiva" sobre elas, "devendo o Estado
emitir-lhes os respectivos títulos" (Art.68 dos ADCT's). Hoje é notório que sua fácil
aprovação esteve ligada à aparente insignificância numérica destas comunidades, avaliadas
em, no máximo, uma ou duas dezenas em todo o território nacional. Muito cedo, no entanto,
esta estimativa revelou-se equivocada, fruto de uma grave lacuna no conhecimento do
Estado, da academia e das próprias organizações da sociedade civil com relação a tais
comunidades.
Além deste desconhecimento, já bastante significativo do ponto de vista
sociológico e historiográfico, o erro de avaliação veio a ser agravado pelos efeitos
concretos, imediatos e inesperados da lei sobre o mundo social. Depois de aprovado o
artigo e progressivamente publicizado o seu conteúdo, o número dessas comunidades se
multiplicou rapidamente. Um fenômeno que, apesar do pouco tempo de maturação,já pode
ser visto como uma nova "questão social", em larga medida ainda desconhecida, que os
raríssimos levantamentos quantitativos (e nenhum qualitativo) apenas anunciam. Acuadas
por conflitos fundiários, um número crescente de comunidades negras rurais passou a
recuperar uma memória até então recalcada, revelando laços históricos com grupos de
escravos que, de diferentes formas e em diferentes momentos, conseguiram impor sua
liberdade à ordem escravista.

1

Em 1995 fui convidado a acompanhar, como observador da ABA e por solicitação da Fundação
Cultural Palmares, o processo de negociações com vistas ao reconhecimento da comunidade do Mocambo
como "remanescentes de quilombos". Em dezembro de 1996, constituiu-se a equipe do projeto "Quilombos Terras de Preto" (desenvolvido pelo Centro de Estudos sobre Territórios e Populações Tradicionais para o
Ministério da Cultura), responsável pela realização de parecerer antropológicos em quatro comunidades negras
rurais: Frexal (MA), Castainho (PE) e Sacotiaba (BA) e Mocambo (SE).Este texto, por um lado, resume e, por
outro, desenvolve um dos tópicos do meu relatório.
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Hoje a designação de 'tomunidade remanescente de quilombos'; apesar ter
surgido como uma expressão auto-evidente, inclui uma grande variedade de grupos que, em
todo o país, mobilízam-se a partir de uma mesma demanda: a legalização de suas
ocupações coletivas de territórios tradicíonais. Tais mobilizações, provocadas pelo
surgimento destes 'hovos direitos'; ainda que se apresentem como uma novidade no plano
das representações sociais mais amplas sobre a sociedade brasileira ou no plano das
representações históricas acerca do campesinato e das relações raciais, na verdade surge
para aquelas comunidades como uma nova tática numa guerra antiga. Através dela a
memória transforma-se numa arma de luta, numa nova resposta de grupos marginalizados
contra seculares ações expropriatórlas, tanto da parte de antigos representantes das
oligarquias locais (o 'arcaico), quanto dos grandes projetos nacionais e transnacionais, que
visam a implementação de novas formas de exploração econômica do meio ambiente (o
"moderno").
Por outro lado, essa nova forma de luta, por estar colada à assunção de rótulos
sociais valorizados, significa também a possibilidade de transformação de grupos excluídos
em atores sociais, culturais e politicos que, pela primeira vez, ganham voz e vêm
incrementar a transformação dos cenários vigentes. Seu reconhecimento como novos
sujeitos de direito"tem repercussões amplas sobre os cenários locais e regionais, como já
demonstram vários exemplos, transformando tais comunidades em reconhecidos
interlocutores dos órgãos oficiais e influindo até mesmo sobre o jogo eleitoral. Além disto, os
campos de atuação até então mutuamente excludentes do movimento negro, do movimento
camponês e dos movimentos étnicos ganham nestas comunidades um importante ponto de
convergência.
Esta comunicação se dedicará a refletir sobre um dos aspectos envolvidos nestas
transformações a partir de um caso concreto. Interessa-me aqui o efeito produtivo que estas
mudanças vem desencadeando junto às comunidades negras rurais no que diz respeito à
organização, recuperação e fabulação de memórias, poderíamos dizer às formas distintas de
agenciamento das memórias sociais. Para isto, desenvolverei minhas considerações
principalmente a partir da situação vivida pela comunidade do Mocambo, localizada às
margens do rio São Francisco no sertão de Porto da Folha, município do estado de Sergipe.
O Mocambo

Mocambo é a designação mais ampla usada para identificar um conjunto de
famílias aparentadas entre si que ocupam uma área bem delimitada no município de Porto
da Folha (SE) e que tem em comum uma série de características físicas e culturais
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aparentes, além de constituírem uma organização social e política discreta: mesmo sem
recorrer a uma linguagem distinta, a códigos de direito, hierarquias ou segmentações social
estritas, sua unidade é reconhecida com clareza por aqueles que partilham dela, assim
como pela população do seu entorno imediato, pelos políticos locais e pelos agentes dos
serviços públicos e religiosos oferecidos na região.
O uso do termo Mocambo remete a várias origens. Ele passa a ser aplicado
àquele agrupamento de famílias depois que é instalada a primeira fazenda de gado no local,
na segunda metade do século XIX, com este nome, mas a própria designação desta fazenda
tem sua motivação num riacho homônimo que drena aquele trecho das margens do São
Francisco. Na verdade, mais de um riacho das redondezas é conhecido pelo nome
'tnocambo"e isto por sua vez está relacionado à forte presença de grupos de negros fugidos
que praticamente dominaram a região durante os séculos XVI e XVII.
Complementando o termo Mocambo, há cerca de duas décadas a ação da Igreja
católica introduziu entre aquelas famílias a noção de 'tomunidade" (com raízes na idéia de
'tomunidades de basej que foi progressivamente absorvida. A noção de comunidade vinha,
fundamentalmente, dar a esta unidade social discreta um vocabulário específico para que
ela se expressasse e se reafirmasse como unidade. Mais recentemente, em função da sua
mobilização política pela terra, a designação 'tomunidade do Mocambo" amplia sua
operacionalidade e acaba por deslocar seu uso de um sentido mais descritivo e toponímico
ou referido à ação da Igreja, para ser assumido também como expressão de uma extensão e
de uma qualidade intrínsecas, a de "mocarnbeiros".
No processo que leva a comunidade do Mocambo se assumir não mais apenas
como objeto dos discursos e da intervenção dos fazendeiros locais ou dos órgãos estatais,
mas também como agente, o Mocambo passa a ser também uma marca ou rótulo com
características étnicas. A constituição de um discurso próprio é a condição mais geral e
elementar da construção dos sujeitos (BENVENISTE, 1976) e, neste caso, na produção de
uma subjetividade coletiva. Tal discurso sendo agenciado pela conexão de elementos como
a cor da pele, ancestralidade comum, memória partilhada e território coletivo, produz uma
subjetividade em moldes étnicos, que encontra tradução na auto-designação como
'tomunidade do Mocambo''.O uso desta expressão, portanto, não indica uma opção teórica
ou metodológica próxima aos 'estudos de comunidade'; nem significa a simples imputação
de um conteúdo àquele agrupamento de famílias, mas reconhece um fato de discurso que é
também uma construção social efetiva.
Remanescência, direitos e memória

'•
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Como já tive oportunidade de explorar (Cf. ARRUTI, 1995), é comum que entre os
grupos indígenas do Nordeste, todos "recriados" ou "resgatados" após a década de 1930,
depois de terem sido oficialmente extintos em meados do século anterior, a identidade
genérica de "índio" esteja associada aos "direitos" a ela inerentes. Assim, quando alguns
informantes diziam ter passado muito tempo sem "saber" que eram "índios", isso pode ser
tomado como o equivalente de uma declaração sobre como não sabiam que tinham certos
"direitos", dentre eles o do acesso a uma terra reservada.
Trabalhos como de Garcia Jr (1989). e Sigaud (1980) já exploraram a importância
e a variedade que a idéia de 't:Hreitos" pode assumir no universo ideológico de populações
rurais. Ela está vinculada não só às mudanças nas relações de dominação, mas também
está vinculada a uma apreensão das relações sociais de uma forma muito mais ampla e
criativa, que não se prende ao re-conhecimento de códigos legais escritos. Como lembra
Garcia Jr., expressões como "procurar seus direitos" revelam que o recurso à justiça
consiste na busca a algo desconhecido, oculto e fora do alcance imediato. Neste sentido, o
emprego da noção de "direitos" muito freqüentemente aparece condensando uma série de
experiências vividas no processo de mudanças daquelas comunidades.
Como Sigaud (1994) chamou a atenção no caso dos trabalhadores canavieiros, o
caráter abstrato de sua idéia de justiça faz com que os conflitos não sejam pensados como
tendo origem em acontecimentos concretos vividos pelos indivíduos, mas em uma realidade
que lhes transcende no tempo e no espaço. Isso permite que tais injustiças sejam sentidas
de forma coletiva, remetendo à história de grupo e ultrapassando a experiência imediata
para abarcar experiências vividas por outros indivíduos e outros grupos.
A diferença entre as situações descritas por Garcia Jr. e Siaud e aquelas por que
começam a passar as "comunidades remanescentes de quilombos" está justamente em que
os direitos dizem respeito à territorialidades coletivas, à grupos tomados previamente e
mesmo por definição, como unidades sociais e culturais coerentes e com uma profundidade
histórica de escala inteiramente diferente a de outras agrupamentos rurais. Por isto, nestes
casos de forma mais radical que em outros contextos rurais, os "direitos" delimitam
coletividades, fazendo com que o "artigo 68", torne-se mais relevante pela realidade que cria
do que pela realidade que pretendia reconhecer.
O processo de mobilização pela defesa de suas terras e pela manutenção de uma
forma de existência própria, isto é, como uma comunidade camponesa negra, que se
perpetuou etnicamente através de laços rituais, de parentesco e de cooperação econômica
e política, fez que o Mocambo entrasse em contato com diferentes entidades de apoio aos
movimentos populares e, através delas, tomasse conhecimento da nova legislação relativa
aos 'remanescentes de quilombos" A idéia de uma "remanescência" surge no contexto de
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luta da comunidade inicialmente como uma entre outras alternativas de solução para um
conflito fundiário que já estava sendo atacado através de diferentes dispositivos legais. Por
isso, só lentamente a comunidade passa a compreender as implicações deste novo instituto
legal.
Uma destas implicações é a necessidade de apresentarem 'provas" acerca de
uma ligação ancestral direta com grupos de escravos fugidos. A forma pela qual o artigo 68
das ADCT foi redigido, a orientação tomada pelos primeiros debates acerca de sua
regulamentação e a interpretação que as autoridades locais e, em parte, que as suas
entidades de apoio formaram deste dispositivo, parecem repousar na idéia de que a
definição da comunidade como 'temanescentes de quilombos" é algo que pode ser
imediatamente recuperável através de recursos muito objetivos, como uma documentação
titulatória, o exame de sangue, o registro na literatura de época e, finalmente, a memória da
comunidade, transformada assim num suposto dado material. Esta postura perde de vista
que as tradições orais podem (e, de fato, é o que parece acontecer na maioria das vezes}
diferir das formas acadêmicas ou jurídicas de conceber o que vem a ser uma "evidência
histórica" e mesmo de estruturar uma explicação (CRUIKSHANK, 1996), principalmente se se
trata de populações ou comunidades sem escrita ou de acesso restrito a ela, como é o caso
do Mocambo. Não se pode equiparar tão facilmente essas duas formas de organizar e
ordenar a realidade e o passado, nem avaliar a precisão ou veracidade de uma a partir do
foi registrado pela outra, em termos puramente positivistas.
A história oral de populações tradicionais como as indígenas ou as comunidades
negras rurais representa mais do que um tipo de fonte ou perspectiva alternativa às fontes
tradicionais do historiador ou do jurista, fundamentalmente porque o seu acúmulo foi
determinado e ela é orientada segundo outros objetivos e outros problemas. Isso exige que
estejamos atentos para a possibilidade destas duas formas de acesso à memória
encerrarem contradições, dando-nos acesso a narrativas que podem ser justapostas, mas
nem sempre conciliadas num todo coerente (idem). No trabalho de converter tais relatos
orais em argumentação legal, devemos estar atentos em primeiro lugar a estas
peculiaridades, sendo que o respeito a estas comunidades deve corresponder a um respeito
às suas formas diferenciadas de relacionar-se com o passado.
Mas não parece ser útil, nesse caso, a pretensão de buscar teorias ou
metodologias muito gerais que definam previamente os destinos de pesquisas deste tipo.
Assumindo um ponto de vista etnográfico, acredito que nossos ganhos deverão passar
principalmente pela exploração da multiplicidade de formas destas memórias se
manifestarem e se constituírem nas situações concretas. Só a atenção à esta multiplicidade,
ou poderíamos dizer, às diferenças quanto às formas de agenciamento de discursos sobre o
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passado, pode renovar nossos horizontes analíticos e comparativos. Só a insistência nesta
'tlisposição do olhar" pode evitar que uma fórmula metodológica ou jurídica encerre em
círculos estreitos de legitimidade tanto os trabalhos com história oral, quanto as próprias
comunidades que estão em processo de constituição de suas memórias.
No que se segue, minha intenção é justamente apresentar o aspecto processual,
criativo e, por assim dizer, não-histórico ( o que não é o mesmo de a-histórico) que pode
envolver o agenciamento de uma memória social no contexto de mobilização política que
envolve rótulos sociais.
A experiência do silêncio
O trabalho com a memória, junto à comunidade do Mocambo, teve e ainda tem
que enfrentar, em primeiro lugar, uma luta discreta e íntima com silêncio, como de resto
parece ocorrer em outras sltuações-. Para os mais antigos'; silenciar sobre histórias e
casos vividos ou ouvidos foi e ainda é mais que a expressão de uma desconfiança com os
recém chegado, constitui-se antes num ethos plenamente incorporado. Tanto as histórias
de negros fugidos, que dominaram a região, quanto as histórias do cangaço que tomaram o
sertão de Porto da Folha como um dos seus cenários privilegiados neste século, impuseram
a estas populações um medo e um estado de permanente cuidado com as palavras que se
reflete na sua forma e capacidade de recuperar hoje, de forma mais extensa, histórias e
personagens.
Mesmo as histórias que são contadas parecem ter sua razão numa espécie de
didática do silêncio, como no caso das histórias sobre o cangaço. Um dos temas recorrentes
fala justamente de como as situações vividaspelos moradores da região durante o período
do cangaço e das patrulhas levam a uma radical censura na comunicação do que se via e
ouvia, muitas vezes mesmo por não se saber se o que se dizia podia ou não ser perigoso ou
fatal. Uma das histórias que ilustra esta situação fala do dia em que cangaceiros de Lampião
acoitaram-se na casa de um trabalhador que, então, se viu obrigado a recebe-los. Outro
trabalhador passa pelo local e ao olhar para a casa do companheiro, avista o grupo de
cangaceiros e visto por eles. Por saberem terem sido reconhecidos, os cangaceiros lhe
chamam de longe e, movido pelo medo, o trabalhador vai a seu encontro. Dentro da casa do
companheiro, ele se vê acochado e ameaçado de morte pelo grupo, por ter tornado-se um
delator em potencial. O dono da casa pede pelo amigo, usando do último recurso de dar sua
Em minha dissertação de mestrado já tive oportunidade de apontar como o grupo indígena Pankararu,
localizados no sertão pernambucano, enfrenta a "reconstituição histórica" a partir de problemática semelhante a
que será descrita aqui (ARRUTl,1996).
2
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própria palavra como garantia do seu silêncio. Os cangaceiros libertam então o visitante
garantindo, no entanto, que caso fossem localizados pela polícia, voltariam até aquela casa
para dar fim ao seu dono.
A lembrarem histórias como estas, os narradores e ouvintes destacam multiplos
efeitos cômicos, como o fato do trabalhador ir por suas próprias pernas e em pânico em
direção aos cangaceiros, os diálogos imaginários travados entre este e os cangaceiros, a
correria em que o trabalhador teria "desabado" ao sair da casa do companheiro etc. Tais
efeitos cômicos estão quase sempre relacionados a estas forças invisíveis que movem ou
paralizam os homens e, em especial, no caso destas histórias, que os fazem calar. Nestes
casos a graça não denota surpresa, mas impotência. Como encerramento dessa história e
de várias outras semelhantes, estava a constatação também cômica, mas não
surpreendente, de que elas teriam permanecido como segredo durante longos anos, não
sendo comentadas nem mesmo entre aqueles que haviam vivido pessoalmente.
Outras histórias mais antigas, que se referem ao tempo da escravidão, fazem
igualmente referência ao tema do silêncio. Declarações dos mais velhos com os quais tive
contato, freqüentemente se referiam a como o medo dos fazendeiros impedia que os seus
pais e os pais dos seus pais contassem histórias para os próprios filhos, transformando em
tabu uma larga faixa da memória do grupo3. Faremos referência a algumas dessas histórias
a seguir, mas, de fato, elas são em número muito menor, contadas de uma forma
absolutamente suscinta e sem a interferência de todas as interferências cômicas do
narrador, comum no caso das histórias mais recentes. A sua forma evidentemente mais
imóvel, o seu número reduzido e o tipo de experiência transmitida através dela, que não
pode ser reduzida a uma "mensagem" ou a um comentário do narrador, as aproximam
menos do conto, da fábula ou do "causo", do que do mito.
Esta experiência do silêncio, marcada na própria forma de relacionar-se com o
passado, reveste de grande delicadeza o trabalho com a memória, que não pode ser visto
como um simples 'tesgate"ou compilação de histórias que estejam prontas para darem
conta do que 'tealmente aconteceu" A memória, ela mesma transforma-se em parte do
processo de mobilização, sendo preciso ser reconstruída num trabalho lento onde, como
afirmou Becker (1996), a memória e as histórias orais não constituem tanto uma categoria
3

Além disso é interessante notar, ainda que por enquanto não tenha sido possível estabelecer todos os nexos
que fariam esta informação mais útil, que existe um outro argumento para justificar a dificuldade de
transmissão das histórias: fala-se muito de como era difícil compreender a que falavam alguns dos 'velhos
mais antiqos" tão nagõneles eram. Dois irmãos vivos ainda hoje servem como exemplos já atenuados desta
fala 'hagô~ ainda que esta expressão, o 'ser nagô~ seja recusada por eles assim como era pelos "velhos mais
antigos". Tal recusa serve para explicar, por sua vez, porque não se podia recuperar através deles outras
explicações ou histórias sobre esta particularidade lingüística e sobre este rótulo étnico.
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particular de fonte, quanto se incluem naquilo que Jaques Ozouf chamou de 'arquivos
provocados': isto é, fontes que precisam ser arrancadas ou trazidas para fora de seu
silêncio e de seu esquecimento por um ato de vontade, no caso de Ozouf talvez do próprio
historiador, mas no caso do Mocambo, da comunidade ela mesma, motivada pelo novo valor
social e político que se atribui a esta memória na busca dos "direitos".
Neste processo é compreensível que a memória não se manifeste de forma
homgênea por toda a comunidade, como o termo "memória coletiva" faz supor: ela acaba
transformando-se, com a anuência da coletividade, em uma especialidade ou particularidade
dominada por poucas pessoas. Esse é o caso de Antônio Lino, o seu Antônio, um negro de
cerca de 1, 70, troncudo e grosso, de gestos contidos, olhos pequenos, olhar macio e
simpático, cerca de 60 anos, pouco afeito a discursos e habilidoso carpinteiro muito
requisitado em toda a redondeza.
Da primeira vez que estive na comunidade, em 1995, o seu Antônio ainda falava
pouco, mesmo sendo permanentemente requisitado pelos companheiros mais habilidosos
no contato público. Em conversas com os assessores da antiga CPT pude confirmar essa
marca de comportamento do seu Antônio e de como ela era ainda mais forte no início da
mobilização, em 1992. Apesar disto, desde aquele primeiro momento, era ele quem se
destacava pelo conhecimento mais sistemático das histórias antigas, da localização de
antigos ranchos e o que eles chamam de cercas de pedra'; pelo conhecimento do nome e
ocupação de antigos moradores do Mocambo e de todo o processo de repartição das terras
locais entre as famílias de fazendeiros. Com o tempo o seu Antônio foi sendo incentivado a
contar essas histórias, a confirma-las com outros mais idosos, passando a reconhecer nesta
sua habilidade algo mais que pura curiosidade e passa tempo para as noites de varanda.
Assistir as mudanças na postura do seu Antônio ao longo desses três encontros
significou partilhar de parte da transformação simbólica que se está operando em
comunidades como a do Mocambo, onde o ethos do silêncio progressivamente cede lugar a
uma revalorização da memória e onde a identidade de negros camponeses-criadores deixa
de representar uma cidadania de segunda ou terceira categoria para ganhar um sentido
mais amplo, transformando-se num lugar social digno, numa referência histórica para a
região, num grupo de importância para a política local, gerando um orgulho sobre si que
nenhum dos seus ancestrais mais imediatos pôde experimentar.
Uma memória territorial
Como Cruikshank (1996) apontou a partir de uma série de exemplos diferentes
entre si sob outros aspectos, nos trabalhos com história oral os vínculos da memória são
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principalmente com o lugar e com a família. Um dos casos citados por este autor (dos llongot
nas Filipinas, trabalhado por R. Rosaldo), assume aspectos muito próximos da situação
vivida no Mocambo: nela também a tradição oral está mapeada na paisagem e os
acontecimentos, de um modo geral, estão vinculados a lugares e nomes de ancestrais de
uma forma que falar do passado é, literalmente, andar pelo território, como muitas vezes me
aconteceu.
As marcas territoriais mais antigas identificadas por esta população, privilegiadas
para narrar uma situação de liberdade, são as estreitas capoeiras que permanecem abertas
no meio da caatinga, nas quais são visíveis as marcas de ocupação passada, como os
alicérceres de pedra e cal de casas já inexistentes e os restos de utensílios de uso
doméstico, como pratos, potes e garrafas. São estes sítios arqueológicos de superfície - os
"antigos chiqueiros" - marcam os locais onde seus ancestrais mantinham pequenos ranchos
que lhes serviam simultaneamente de morada e de local de criação de pequenos animais,
principalmente porcos, estendendo-se por toda a área reivindicada hoje, justificando quase
ponto a ponto (pude localizar em mapa 17 deles) sua extensão. Mesmo nos casos em que
as antigas marcas não são mais visíveis à superfície, em função da ação dos arados, sua
localização ainda é conhecida com precisão, cada um deles remetendo a um ancestral
conhecido das atuais famílias da comunidade, da mesma forma que todos os ancestrais
mais antigos que se consegue recuperar estão associados a estes chiqueiros. A última
geração que parece ter ocupado esses locais corresponde aproximadamente à geração do
tataravô do seu Antônio, sendo possível, por isso, estimar que tais chiqueiros já existiam, no
mínimo, desde o início do século XIX.
O mapa destes chiqueiros se sobrepõe à localização das várias pequenas lagoas
temporárias (de águas da chuva ou formadas pelas cheias do São Francisco) e coincide
com a presença de lageados de pedra de extensões muito diferentes, nos quais ainda se
encontram marcas do seu uso seja como reservatórios d'água ou como pilões, usados na
maceração de grãos e de sal. Índices de uma forma de ocupação permanente daqueles
espaços, assim como de uma capacidade de produção e reprodução social relativamente
autônoma, que confirmam os relatos sobre os núcleos familiares interligados entre si e
aparentemente independentes de outras formas de organização produtiva, ainda que
mantendo contato com elas. Nestes mesmos relatos fica clara uma relação amistosa destas
famílias com o missionário responsável pelo aldeamento indígena vizinho, que
provavelmente lhes servia nas funções de núcleo mais próximo, para os serviços religiosos
e para o comércio, por exemplo.
É justamente a partir da descrição do território que se passa à recuperação de
histórias já quase esquecidas, ou à atribuição de novos lugares para histórias tradicionais.
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Os "sambas de coco", por exemplo, forma lúdica importante nas representações da
comunidade hoje, surgem nestes relatos mais antigos como recurso fundamental na
produção periódica da própria unidade social daquelas famílias, que encontravam nele a
oportunidade e o lugar para realizarem suas trocas sociais. O que poderia ser visto como
simples traço de folclore regional, destituído de qualquer valor etnográfico específico,
ganham um novo significado quando conectados ao território, revelando-se fundamental na
demarcação de um espaço de solidariedade e de transmissão de um determinado conjunto
de imagens que carregam a própria identidade do grupo.
Da mesma forma, motivados a explicar as transferências de local dos chiqueiros,
a ordem de sucessão e repartição das fazendas que se sobrepõem ao seu território, a
relação entre as posições das antigas casas de parentes, o surgimento e desaparecimento
de antigos núcleos residenciais dos quais ainda existem marcas físicas, que passamos de
uma topologia a uma tênue cronologia e a histórias que revelam aspectos de sua história de
submissão, como a do tio-avô do seu Antônio por exemplo, conhecido por Antônio do Alto.
Dele conta-se ter se enamorado da filha do fazendeiro para quem trabalhava e, tendo
encontrado na moça correspondência do seu interesse, eles conseguiram manter uma
relação até que o pai da moça, "patrão" do Antônio do Alto, descobrisse. Ao saber do caso,
enraivecido, o fazendeiro manda matar Antônio do Alto, mas para que o castigo fosse do
tamanho da sua fúria, faz que o enterrem vivo. É interessante que outra história bastante
conhecida da comunidade também envolva os mesmos elementos: amor entre desiguais,
fúria da família dominante e castigo cruel. A segunda história conta que a mulher de um dos
fazendeiros locais, envenenada pelos ciúmes da beleza de uma jovem negra do Mocambo e
amedrontada pela possibilidade desta beleza estar agindo também sobre o seu marido,
resolve acabar com a fonte de seus tormentos mandando que seus capatazes riscassem
todo rosto da moça com pés de galinha. Numa outra história, a única em que a relação entre
o Mocambo e a fuga da escravidão é explícita, contam que certa vez uma negra que morava
na comunidade e que estava sendo caçada por mateiros de seu antigo dono, foi descoberta.
Ela resistiu como pôde mas, por fim, os homens lhe arrancaram a força do povoado e,
quando partiam de barco, a moça, mesmo amarrada, num relance joga-se nas águas do São
Francisco, preferindo morrer afogada a ser re-escravisada.
Histórias como estas, que até pouco tempo eram pensadas como simples casos
mais ou menos assustadores e distantes, com os quais não tentavam estabelecer maiores
ligações históricas ou afetivas, passam a assumir hoje um valor social específico, que tem
se tornado fundamental na costura de representações e na busca de uma definição mais
clara sobre o seu passado e sobre a própria natureza dos vínculos que ligam suas famílias
entre si.
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Nenhuma delas.no entanto, fala diretamente da tesistência"escrava ou da fuga''.
Acompanhado de seu Antônio e outros homens que se revezavam entre si, em cada uma
dessas viagens visitei à cavalo ou a pé toda a extensão da área reivindicada como quem
pede para que lhe contem novamente histórias antigas. Ficou claro então, que para a
população do Mocambo o território serve não apenas como um guia de suas narrativas mas
também como uma moldura para elas: o que foi registrado sobre o território é memorável, o
que fica fora dele não. Não é possível recuperar de onde vieram seus ancestrais ou como
chegaram ali, porque isso parece remeter a um tempo sem suporte para a memória, época
nebulosa d'onde não chegam histórias, onde impera o silêncio. Por isso seria possível
mesmo afirmar que a memória do Mocambo, antes de ser uma memória histórica é uma
memória territorial. Para falar do seu passado temos que visitar todos os topos que marcam
a passagem do tempo e registram a existência de personagens importantes.
Talvez por ser eminentemente espacial, essa memória não desenha uma
cronologia inequívoca. Fatos e personagens encontram entre si, em geral, uma relação de
posição, de vizinhança, de distâmncia, mais que a de anterioridade ou de sucessão. Da
mesma forma, ao falar dos seus ancestrais, os mocambeiros se referem ora a um passado
liberto, ora a um passado escravo, sem que seja imediatamente possível solucionar o
problema da passagem entre uma situação e outra, principalmente porque no Mocambo
sempre se supõe que o estado de liberdade foi anterior ao de escravidão.
Este ponto é fundamental. Quando os mocambeiros falam da relação entre estado
de liberdade e estado de escravidão, só este último é explicado e, por ser o mais recente, é
dele que se narra a origem. Foi com a demarcação das primeiras fazendas de gado no
sertão de Porto da Folha, no último quarto do século passado que a escravidão os alcançou,
retirando-os daquele estado "original" descrito como "o tempo dos chiqueiros", tempo de
autonomia e solidariedade. Desconcertante para aqueles que buscavam ouvir um relato
heróico sobre a ruptura com os grilhões da escravidão. A memória da sua comunidade e da
ocupação de suas terras está mais próxima daquilo que, no jargão indigenista se
convencionou chamar de ocupação imemorial e imemorialidade do grupo, do que do modelo
produzido pela literatura histórica corrente, relativa aos quilombos.
Mas o importante de se destacar é que todo o processo ainda está em aberto, já
que a memória não é base da mobilização pai ítica do Mocambo, mas o seu instrumento, ao
mesmo tempo que seu produto. Ela não é algo que existe em si, pronto a ser 'tesgatado"por
um profissional letrado, mas ponto de convergência de fluxos de imagens, sensações,
relações familiares internas e externas à própria comunidade. O trabalho de negociação com
a experiência do silêncio e com as formas que ela assume continua em seu dinamismo,
fazendo que o trabalho desses especialistas locais da memória vá se sofisticando, que eles
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vão adquirindo maior desenvoltura para conjugar relatos e personagens, cobrir lacunas e
engendras suas próprias interpretações. Esses especialistas são ou tornam-se, quando do
encontro com os interesses historiográficos e políticos acionam sua "especialidade",
produtores de narrativas e, neste estatuto, não podem ser reduzidos a simples "fontes orais"
para os historiadores ou "informantes" para os antropólogos.
Neste caso o trabalho com a história oral é um trabalho que assiste ao
nascimento de seu próprio objeto e que de alguma forma faz o seu parto. O Mocambo busca
o ponto exato de conexão entre esses fluxos dispersos da memória e esta forma cristalizada
da história, ao mesmo tempo que, através desta busca, impõe problemas novos à
reconstituição histórica. O que significa dizer que muito pouca coisa é auto-evidente,
sobretudo a categoria "comunidade remanescente de quilombos". Daqui para diante, então,
é a história que deve ser provocada e arranhada pela memória.
Assumir e trabalhar com este caráter processual dos agenciamentos de discurso
sobre o passado significa que ao historiador, ou ao antropólogo, não cabe nem a crença na
objetividade científica ou na realidade dos documentos, nem o voluntarismo populista. É
preciso tomar essas entidades analíticas, que designamos por história e por memória, como
fontes e referencias críticas constantes, uma com relação à outra, ambas com relação ao
seu próprio trabalho. Abandonada a tentativa de um compromisso a todo custo entre elas,
cabe ao antropólogo, ou ao historiador, assumir a carga de produção (e porque não de
criação?) coletiva que lhe é destinada. Isso não leva necessariamente ninguém a assumir a
função de mitólogo, pelo contrário, incita a que se retire a confortável impassível máscara de
Clio.
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