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RESUMO 

 

Opresente artigo  demonstra a historicidade dos remanescentes de quilombolas 
da comunidade Malhadinha  no Município  de Brejinho de Nazaré_TO  e  suas relações 
com a sociedade envolvente e as transformações combinado ao seu modo de vida.A 
formação de comunidades quilombolas é oriunda de grupos de escravos fugidos, e se 
caracterizou como a forma de resistência mais típica da escravidão no Brasil, 
demonstrando a reação contrária ao sistema escravocrata. As transformações na região 
do Tocantins bem como em outros estados, dada a suposta modernização social e 
econômica e também a uma característica cultural sobre o imenso espaço dos estágios 
da civilização brasileira que combina na sua diversidade sóciocultural e econômica, da 
vida extremamente simples do meio rural, até asnovas condições sociais da vida 
capitalista, contribuíram de forma expressiva para uma ruptura dos aspectos que 
compõem um tipo de sociedade e cultura criadas pelos quilombolas, para a cultura atual 
baseada nos moldes capitalista e moderno. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Ao falar em quilombolas, é difícil não falar na história da escravidão. Assim, é 

indispensável uma breve análise com um foco nas abordagens do período escravocrata 

para então adentrar na história sobre os quilombolas.  

 A história brasileira conta que os escravos eram tratados da pior maneira, 

especialmente nas fazendas de açúcar e nas minas de ouro. Além do trabalho pesado 

durante o dia, nas noites eram acorrentados para não fugir e com certa freqüência, 

recebiam castigos físicos. Eram obrigados praticar a religião católica e proibidos a 

realizar  rituais religiosos de origem africana. Ainda assim, os negros não deixaram sua 

identidade e cultura apagar, embora escondidos, praticavam seus rituais e suas festas.  



De acordo com os registros históricos, a escravidão noBrasil originou-se com a  

produção da cana de açúcar em meados do século XVI. Negros africanos pisaram em 

solo brasileiro trazidos pelos portugueses face à necessidade da mão-de-obra escrava 

nos engenhos de açúcar no Nordeste. Os negros foram comercializados como forma de 

mercadoria classificando-os como desde a mais barata até a mais cara mercadoria. 
A escravidão de africanos nas Américas consumiu cerca de 15 milhõesoumais 
de homens e mulheres arrancados de suasterras. O tráfico de escravosatravés do 
Atlântico foi um dos grandesempreendimentoscomerciais e culturais que 
marcaram a formação do mundomoderno e a criação de umsistema econômico 
mundial. A participação do Brasil nessa trágicaaventura foi enorme. Para o 
Brasil, estima-se que vieram perto de 40% dos escravosafricanos. (...) E a 
escravidão penetrou cadaum dos aspectos da vidabrasileira. (...) Seus 
descendentes imprimiram marcas próprias sobre vários aspectos da 
culturamaterial e espiritual deste país.(REIS; GOMES, 1996, p. 9.) 

 Além dessa triste realidade numérica, a história revela também que a forma 

como foram tratados marcou sobremaneira a raça negra as condições desumanas à qual 

eram submetidos. Mattoso (1997),relataa forma como se sentiam e eram arrancados de 

sua origem, brutalmente submetidos para uma longa travessia no navio negreiro, 

amarrados nos pés e mãos e tinham consciência que se sobrevivessem seriam vendidos 

de acordo com suas condições físicas e de saúde. 

 A formação de grupos de escravos fugidos se caracterizou como a forma de 

resistência mais típica da escravidão no Brasil, demonstrando a reação contrária ao 

sistema escravocrata em prol de uma vida mais digna. Esses grupos se aliavam e 

associavam a outras personagens sociais, se adentrado aos sertões e florestas, formando 

as comunidades quilombolas, que de maneiraorganizada, tornou possível a prática da 

cultura africana, dos rituais religiosos, além de viverem em liberdade. Esses quilombos 

representaram uma formade luta e combate à escravidão, e ficaram espalhados por todo 

o Brasil.  

Quilombo tem novos significados na literatura especializada, também para 
grupos, indivíduos e organizações. Ainda que tenha conteúdo histórico, vem 
sendo ressemantizado para designar a situação presente dos segmentos 
negros em regiões e contextos do Brasil. Quilombo não se refere a resíduos 
ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação 
biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de população 
estritamente homogênea. Nem sempre foram constituídos a partir de 
movimentos insurrecionais ou rebelados. Sobretudo consistem em grupos que 
desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manutenção e na 
reprodução de modos de vida característicos, e na consolidação de território 
próprio. A identidade desses grupos não se define por tamanho nem número 
de membros, mas por experiência vivida e versões compartilhadas de sua 
trajetória comum e da continuidade como grupo. Constituem grupos étnicos 
conceituados pela antropologia como tipo organizacional que confere 
pertencimento por normas e meios de afiliação ou exclusão” (O’DWYER, 
1995, P.1). 



 A forma como se constituíram inspirou a busca pelo conhecimento de sua 

formação em todos os sentidos. Pesquisas são realizadas por vários estudiosos visando 

conhecer por dentro e por fontes orais que retratam a memória dos descendentes. Ainda 

utilizam aetnociência, que potencializa no campo de pesquisa o conhecimento múlti, 

inter e transdisciplinar de documentos que sobrevem da memória e implica valorizar a 

história cultural e a dinâmica social vivida no interior das minorias étnicas como no 

caso da Comunidade Quilombola de Malhadinha. Assim é possível conhecer as relações 

dos quilombolas com o meio social onde está inserido, o tipo de sociedade, cultura e 

economia criadas, a continuidade de sua identidade originada da áfrica e a ruptura das 

experiências originais, provocadas pelo meio social. 

 Muitas vezes sem querer, autores inspiraram uma concepção popular de 
quilombo enquanto comunidade isolada e isolacionista que pretendia recriar a 
África pura nas Américas. Seria uma espécie de sociedade alternativa à 
sociedade escravocrata, onde todos seriam livres e possivelmente iguais, tal 
como teriam sido na áfrica, uma áfrica consideravelmente romantizada (REIS 
e GOMES, 1996, p. 11).                

  
 Observa-se então que os quilombolas e as revoltas passaram a figurar como 

assuntos de destaques no contexto da história brasileira, independentes da vertente 

tendenciosa à comparação das guerrilhas entre os quilombolas e outros seguimentos 

políticos.  

 Uma vez quilombolas, passaram a ocupar sertões e florestas, atacaram cidades, 

engenhos e fazendas. Organizaram-se, tendo sua própria economia em que muitas foram 

prósperas. Envolveram-se em movimentos políticos e desenvolveram seus próprios 

movimentos, tendo como referências as conjunturas políticas para fazer valer seus 

interesses e projetos e consequentemente são moldados a partir de forças internas e 

externas, assumindo significados distintos em cada formação socioespacial. 

 Arruti (2006, p. 71 e 72),esclarece que a primeira definição que se encontra no 

corpo colonial e imperial político, de forma indefinida, para caracterizar quilombo 

bastavam apenas a reunião de cinco ou três escravos fugidos, formando ranchos 

permanentes. Muitos estudiosos os classificavam como inimigos da ordem pública. 

Justifica que ao buscar as origens dos africanismos com uma visão romântica da África, 

os quilombolas chegam a ser caracterizados como pacíficos, que trabalhavam pela 

subsistência sem o caráter agressivo. De acordo com Carneiro citado por Arruti (2006, 

p. 73), “Os assaltos e violências de que a documentação histórica os acusa, seriam, 

sobretudo, pretextos para as expedições de captura, uma visão que aos poucos se 



tornaria bastante popular”. Faz-se necessário citar que um dos mais completos 

historiadores da comunidade quilombo dos Palmares, Nina Rodrigues lembrado por 

Ramos (1992, p. 135), não acreditava que havia conspiração dos negros contra os 

brancos, e que não há documentos a respeito.   

 Durante os séculos XVII, XVIII, XIX, vários quilombos foram formados no 

Brasil. Contudo o mais importante foi o de Palmares, localizado na Serra do Barriga em 

Alagoas, na região nordeste.  

Acredita-se que chegou a reunir-se aí uma população de 20 mil almas. A 
cidade estava organizada nos modelos africanos; a unidade social e política 
era o quilombo, constituído por sua vez de várias cabanas ou mocambos, tudo 
isso defendido por um sistema de paliçadas e fossos. Eles eram dirigidos por 
uma entidade suprema, o rei, que se fazia rodear de um corpo de guardas, 
ministros, mulheres e escravos, que lhe prestavam cega obediência. A 
organização econômica era perfeita, bem como a organização social, política 
e militar. O rei era eleito, entre os grupos mais hábeis. Houve vários deles, 
sendo o mais conhecido, o famoso Zumbi, da última fase dos Palmares. 
(RAMOS,1992, P. 56).   

FORMAÇÃO QUILOMBOLA NO NORTE DE GOIÁS, HOJE TOCANTI NS 
 

 A história expressa valiosas produções sobre os quilombolas. Porém, após a 

abolição existe uma grande lacuna sobre a história desse povo.  Tal qual às demais 

regiões brasileiras, no Tocantins a situação é convergente uma vez que existem poucas 

produções históricas, referenciadas, tanto logo após a extinção da escravidão, como 

atual.   

No estado do Tocantins, já foram reconhecidas21 comunidades remanescentes de 

quilombolas. Acomunidade Quilombola de Malhadinha, está localizada no município de 

Brejinho de Nazaré, a 90 quilômetros de Palmas capital do estado do Tocantins, na 

região central do Tocantinseteve seu reconhecimento como comunidade remanescente 

quilombola, pela Fundação Cultural Palmares no ano de 2005. 

 

 Sabe que os negros foram trazidos para o norte de Goiás pela possibilidade de 

exploração mineral, assim como acontecia em Minas Gerais. Sobre isso, Oliveira Lopes 

assevera que: 

Nos séculos XVII e XVIII, o sertão do norte da capitaniade Goiás — atual 
estado do Tocantins — foi devassado por sertanistas, missionários, criadores 
de gado e aventureiros em busca de ouro. A partir do descobrimento das 
minas do norte de Goiás, formaram-se os primeiros povoados com pequenos 
aglomerados populacionais constituídos por barracos que, mais tarde, 
tomaram feições urbanas e constituíram os chamados arraiais, nos quais os 
negros foram maioria entre os anos de 1780 e 1785 (LOPES OLIVEIRA 
2009, p. 110). 



Para Gilka Salles citada por Oliveira Lopes (2009 p. 110), a história oficial dos 

quilombos de Goiás, pode ter começado com um bando de mineradores brancos que 

ameaçava punir com açoites os africanos que fugiam e se abrigavam em meio aos 

moradores. Os africanos fugidos do Maranhão, da Bahia e de Pernambuco percorreram 

a rota do sertão com destino ao norte e nordeste de Goiás. 

 Segundo a autora um dos primeiros arraiais está no município de Arraias - TO,e 

que as primeiras minas descobertas foram por volta do ano de 1739, sendo que o 

povoado era formado por quilombolas fugidos das áreas mineradoras de outros arraiais. 

Ainda, Oliveira Lopes (2009, p. 111), trata dos quilombos no século XVIII, como 

fenômeno importante para o desenvolvimento de comunidades negras autônomas em 

Goiás.  A autora afirma que um dos principais fatores que ajudou na formação dos 

quilombolas era o tipo do terreno em Goiás e Tocantins. A fuga dos escravos acontecia 

por meio de canoa ou jangada pelos rios Araguaia, Tocantins e Paraíba do Sul. 

Segundo o IBGE /2010, o produto de um estudo sociodemográfico referente 

aos remanescentes de quilombolas, indica que em grandes pontos do Amazonas, Pará, 

Amapá e em pontos diversos da Bahia, do Maranhão, Piauí e Tocantins, os negros são 

85% da população.  

 
 

ASPECTOS ATUAIS DOS QUILOMBOLAS NO TOCANTINS, PROVI NDO DA 

MODERNIZAÇÃO  E DO CAPITALISMO 

 

A sociedade capitalista impulsionada pelo movimento modernista,abre espaço 

para que o sujeito restaure sua posição conforme uma sustentação estratégica de 

liberdade de escolha, estilos de vida, forma de expressão e práticas culturais. Isso leva a 

garantia de fortes direitos que sustentam a promoção da qualidade de vida, tornando o 

sujeito responsável por suas próprias ações, que responde a eles o seu bem estar.  

Reconhecendo que, a globalização invade fronteiras inimagináveis, observa-se 

que através da infiltração cultural é quase impossível impedir que a identidade cultural 

conserva-se intacta, e que os diversos dispositivos de informação presentes no cotidiano 

definem novos horizontes, quebra barreiras, alarga e estimula conhecimentos 

independentes de cada espaço. De acordo com Hall (2006, p. 14) “as sociedades 

modernas são, portanto, por definição, sociedades de mudança constante, rápida e 

permanente.” O fenômeno capitalista e modernoinvadiu as fronteiras das comunidades 



quilombolas tornando a vida mediada pelo mercado global, desvinculando-as das 

histórias e tradições.  

De acordo com os estudos de Wolfgang Teske (2010, p. 83)  

Até o momento, 21 comunidades foram reconhecidas como quilombolas no 
Estado do Tocantins pela Fundação Cultural Palmares. As comunidades 
negras rurais tocantinenses que foram reconhecidas pela fundação Palmares 
são: Kalunga de Mimoso e Lagoa da Pedra, em Arraias; Morro São João, em 
Santa Rosa; Malhadinha e Córrego Fundo, em Brejinho de Nazaré; Barra do 
Aroeira, em Santa Teresa; Redenção, em Natividade; Cocalinho, em Santa 
Fé; Baviera, em Aragominas; Povoado do Prata, em São Félix do Tocantins; 
São Joaquim e Lajinha, em Porto Alegre do Tocantins; São José e Chapada, 
em Chapada da Natividade; Mumbuca, Formiga, Carrapato, Ambrósio, em 
Mateiros; Santa Maria das Mangueiras, em Dois Irmãos; Mata Grande em 
Monte doCarmo e Grotão em Filadélfia. 

O reconhecimento como quilombolas,impulsionou às comunidades os 

benefícios elevando assim a qualidade de vida. Teske (2010, p. 117 – 140), esclarece 

que os órgãos federais, estaduais e municipais implantaram ações de políticas públicas 

que levam a promover a cidadania, o acesso à bens básicos, garantidos pela 

Constituição Brasileira. Hoje os remanescentes contam com energia elétrica, água 

encanada e telefone público enfatizando que a escola foi um dos principais benefícios 

vinculados a eles. 

O referido autor,menciona ainda queos jovens enfrentam grandes dificuldades 

no que se refere à questão econômica uma vez que a maioria depende da 

comercialização dos produtos excedentes que produzem. Apenas alguns quilombolas 

são assalariados. De forma geral, os moradores expressam a satisfação pelas mudanças 

ocorridas uma vez que elevou a perspectiva de vida especialmente dos jovens.  

A comunidade que serve de objeto deste estudo é denominada Malhadinha, 

com cerca de 28 quilômetros de distância do município de Brejinho de Nazaré-TO. Em 

função da indefinição quanto à divisa municipal, Porto Nacional-TO, também é 

responsável por sua administração. A comunidade é composta por 60 casas que abrigam 

60 famílias, localizadana fazenda Malhadinha. Percebe-se a existência das casas de 

tijolos, pintadas (total de 45 casas – Programa da Caixa Econômica Federal), a maioria 

com antenas parabólicas nos telhados formando um grande contraste com as casas de 

adobe cobertas de palhas, que ainda existem na comunidade e quase todas, abandonadas 

ou servindo de depósitos. Segundo informações in loco, colhida em 05/05/2011, o nome 

Malhadinha origina-se do lugar onde se criava o gado solto. Ou seja, um lugar onde o 

gado dormia “malhada do gado”. Todavia, o verdadeiro nome é Fazenda São Felipe que 

foi uma doação de um padre ao Sr. Felício Dias que deixou como herança para as filhas 



Apolônia e Leandra, matriarcas da comunidade que são os Venceslence, Araújo Dias e 

osPinto Xavier. 

 Refletindo sobre a identidade da comunidade quilombola, observa-se uma 

mudança estrutural devido a ruptura sociocultural e econômica desta ao longo do tempo, 

através dos processos inconsciente oriundos da sociedade moderna. Ainda assim, 

abalando as suas referências e desalojando o indivíduo de suas raízes, devastando e 

destruindo os modos de pensamentos, a maneira de interpretarem, viverem e 

compreenderem o mundo, a comunidade esta inserida numa busca constante deconstruir 

propostas e alternativas para assim se adequarem a esta modernização.No mundo as 

questões sociais sempre se colocaram como empecilho para uma adequada afirmação de 

identidade. 

  Partindo do princípio que o capitalismo produz a sociedade do consumo e, por 

conseguinte a tecnológica, esta mesma sociedade visa quebrar as fronteira para maior 

comercialização dos seus produtos. Esse fenômeno tem o poder de aproximar as 

possibilidades do mercado de consumo, da produção cultural de massa, da política, das 

transformações tecnológicas e acima de tudo, aproxima as pessoas. O mesmo acontece 

com as comunidades consideradas minoria étnica que são atingidas pelo fenômeno 

denominado modernidade globalizada. 

Por tratar-se o estudo de uma formação social e a concebendo como resultante 

das múltiplas relações sociais, optou-se pela pesquisa qualitativa tendo em vista que os 

conceitos e as categorias demonstram em suas essências significados intersubjetivos dos 

atores sociais envolvidos na sua construção. As leis, as regras e as normas aplicadas 

podem se entender a partir das relações humanas em sociedade conforme a realidade no 

contexto histórico. 

Segundo Morgan e Smircich (1980,p.496):  

Os métodos qualitativos em ciências sociais, que se baseiam principalmente 
nos métodos de ciências naturais, são apropriados para capturar uma visão do 
mundo social como estrutura concreta. Ao aplicar abordagens quantitativas, 
os cientistas estão presumindo que o mundo social se presta a uma forma 
objetiva de mensuração e que o cientista e capaz de revelar a natureza deste 
mundo, examinado leis entre elementos que, para uma definição e 
mensuração acuradas, tende ser abstraídos de seu contexto. Uma vez que se 
relaxe a suposição otológica de que o mundo e estrutura concreta, e se admito 
que os seres humanos, longe de meramente responderem ao social, podem 
ativamente contribuir para a sua criação, (os métodos dominantes positivistas 
tornam-se cada vez mais insatisfatórios ou mesmo inapropriados). 

Numa perspectiva construtiva a coleta de  informações através das estórias, 

causos, contos e entrevistas semiestruturadas,proporcionam  uma relação direta entre 



sujeito objeto onde o pesquisador insere-se de forma objetiva no resgate e construção 

histórica, abordando um conjunto de expressões humanas constantes nas estruturas dos 

sujeitos para dar significado ao objeto. 

Através dospróprios  limites  que abrangem  uma proposta acadêmica,  julga 

ser necessário  à compreensão do processo histórico,  que passa pela resistência escrava 

e pela constituição dos quilombos como contraponto à sociedade escravista e a sua 

concreta permanência nas atuais comunidades quilombolas, bem como a ruptura 

originada pelas transformações do sistema moderno.  
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