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Resumo 
 

O presente texto é uma reflexão sobre a Sussa e a Curraleira nos rituais religiosos das 

comunidades quilombolas Extrema e Levantado, localizadas no município de Iaciara, interior do 

estado de Goiás. Buscamos aqui acionar a forma como estas práticas ritualísticas são 

apresentadas no local e na universidade. Também investimos na atualização de Quilombo 

enquanto uma categoria singular, homogeneizada e colonizadora. De que forma as pessoas 

interlocutoras da pesquisa compreendem o conceito? Como se expressa a relação de poder na 

elaboração destes conceitos? Esboçamos nesta escrita a necessidade de se trazer o plural, 

Quilombos, uma vez que são vários lugares e diversos povos com suas diferenças e 

potencialidades. Diante deste cenário, nosso objetivo é construir um olhar a partir do contexto 

do lugar, de dentro para fora. Nesta investigação, foi realizada pesquisa de campo de junho de 

2018 a julho de 2019. Com os resultados dessa pesquisa, as comunidades quilombolas, situadas 

no município de Iaciara, interior do estado de Goiás, contribuem para atualizarmos a categoria. 

Pensando a Sussa e a Curraleira, perguntamos se há espaço para estas performances culturais no 

ensino da dança na universidade? Como pode ser pensado um espaço nas instituições de ensino 

para inserir a poesia, os versos dos foliões? A construção da cidadania negada à pessoa negra 

antecede ou deverá caminhar junto com a ressignificação do conceito de Quilombo? Assim, há 

necessidade de se registrar, documentar e entender os sentidos dados na performatividade e na 

recepção dessas práticas dentro e fora da comunidade/. 

Palavras-Chave: Performances Negras; Quilombos; Dança; Sussa; Curraleira. 



 
 

1. Introdução 

 
 

Este texto apresenta um fragmento da pesquisa “De Caça a Caçador: Curraleira e 

Sussa enquanto Performances Culturais Quilombolas”, desenvolvida em nível de 

mestrado no Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais. A pesquisa tem 

como lócus duas comunidades quilombolas, Extrema e Levantado, localizadas no 

município de Iaciara, interior do estado de Goiás. Também trataremos aqui como as 

comunidades receberam a identidade quilombola, elaborada pelos agentes políticos 

externos. Nos embasamos em importantes aspectos culturais das comunidades em 

questão. 

Buscamos compreender de que forma acontece a dinâmica do quilombo e sua 

luta por melhores condições de vida. A caminhada dos quilombos aqui estudados se 

inicia no estado da Bahia. De acordo com os relatos das pessoas mais velhas, havia por 

aqui “terra boa” e, na busca por esta concretude feita pelo tempo e o caminhar, nove 

irmãos-parceiros são movidos pelo desejo de possuir essa terra. Todos compartilharam 

do caminhar 516 quilômetros, por cerca de 105 horas se consideramos uma rota sem 

pernoites. Saindo de Macaúbas, interior da Bahia, até a Fazenda Retiro, na Vila Boa 

Vista, no então pequeno município de Posse, interior goiano. 

Em 1933, os irmãos-parceiros João Damaceno Rocha, Quintino Cesário Rocha, 

Pedro Rocha, Damiana Ciríaca Rocha, Maria Sabina Rocha, Esperidião Bispo da Silva, 

Inocêncio Pereira da Silva, Satiro Pereira da Silva e José Pereira da Silva compraram 

uma gleba de terra, denominada fazenda Retiro, em Boa Vista. Quintino Cesário Rocha 

assinou a escritura, decisão tomada no grupo. Mas não tiveram condições de cercar toda 

área, nem fazer a escritura de todo terreno comprado. 

Os mais novos abriram carreiros, construíram casas de adobe e pau a pique e 

alfabetizaram as crianças. Os mais velhos se autodeclararam católicos e o grupo segue a 

tradição do Mastro Baiano e, com o voto de Pedro Rocha para São Pedro, iniciaram 

também o Mastro de São Pedro. Para Catarina Maria da Conceição, “a Sussa é dança 

para divertir as pessoas no mastro”. 

Na década de 1940 já acontecia visitas de Lapinhas ao Menino Deus, sendo que 

depois os mais novos passaram a participar do Giro da Folia na região. Com o tempo, 

houve o acréscimo do Curraleiro e a continuidade aos rituais sagrados, a exemplo de 

benzimentos, rezas, batismos feitos em casa, na igreja e na fogueira. 



 
 

Em 2013, a Fundação Cultural Palmares certificou Levantado com a Certidão de 

Auto-Definição como quilombola. No final do ano de 2013, Anastácio Bispo da Silva, 

liderança de Levantado apresentou a Certidão à comunidade Extrema. O grupo então 

percebeu este reconhecimento era porta de entrada para ter acesso às políticas públicas 

do governo federal. Em fevereiro de 2014 Extrema foi certificada pela Fundação 

Cultural Palmares. 

Este reconhecimento garantiu visibilidade para as comunidades negras, 

destacando suas práticas culturais enquanto expressão humana, inserindo-as com 

protagonismo inclusive no meio acadêmico. A perspectiva é valorizar a resistência das 

pessoas mais velhas das comunidades negras, enquanto responsáveis pela história. Estas 

são representados por tocadores de instrumentos, rezadeiras, benzedeiras e parteiras. 

Entendemos que estas práticas fazem parte de uma antiestrutura social, mas 

foram apresentadas na academia como problemas de pesquisa. Há pouco tempo a 

academia se abre para pesquisas que abandonam a objetificação de quilombolas. Desse 

modo, a identidade “quilombola” atribuída pela Fundação Cultural Palmares e a 

emergência das Associações aglutina as conquistas. 

A proposta metodológica envolve pesquisa etnográfica, pela observação 

participante e vivência com o grupo, além do uso de diário de campo, registro de 

imagens fixas e em movimento e produção de áudios. Também lançamos mão de 

análise de documentos e principalmente da convivência no grupo, com interlocutores 

dentro das comunidades quilombolas. A pesquisa foi iniciada em junho de 2018 e tem 

como questão orientadora: Existe Quilombo ou Quilombos? 

 
2. Quilombola, eu? 

 
 

Os moradores se autodeclaram quilombolas, mas poucos sabiam o que significa 

essa autodeclaração. A associação da cor com a narrativa da ancestralidade negra ganha 

força localmente. Para alcançar os benefícios do governo, os grupos investem em sua 

nova identidade. Para Dheislane, jovem quilombola de 17 anos, faz a defesa de que ser 

quilombola “é honrar descendência”. Ela acrescenta que “antigamente éramos os 

últimos, acho que pela cor. Hoje como diz, somos os primeiros, nós temos mais vontade 

que os outros, não que sejamos melhores”. Assim, as identidades surgem em contextos 

marcados por relações de poder. 



 
 

Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da 

sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos 

atores sociais [...] Identidade de resistência: criada por atores que se 

encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela 

lógica da dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e 

sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as 

instituições da sociedade, ou mesmo opostas a  estes  últimos.  [...]  

Identidade de projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo 

de material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de 

redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo de buscar a transformação de 

toda a estrutura social. Exemplo: feminismo, que abandona as trincheiras da 

resistência para fazer frente ao patriarcalismo. (CASTELLS, 1999, p. 24) 

 

A identidade quilombola é uma identidade de resistência. Quando se trata de 

grupos quilombolas, há a necessidade de um posicionamento político intimamente 

ligado à questão fundiária. Desse modo, as terras de quilombo têm marcadores 

geográficos e históricos, mas especialmente de ancestralidade. Elias Bispo alega que 

“antes não era reconhecido para correr atrás de algum recurso, hoje nós temos 

oportunidade”. 

Compreendemos que a construção de uma nova identidade implica numa 

mudança de comportamento dos sujeitos envolvidos. Ultimamente, a associação é o 

lugar dentro da comunidade que usamos para discutir sobre direitos sociais e culturais. 

A universidade, por sua vez, é um espaço que amplia os conhecimentos. Os dois grupos 

já contam com pessoas estudando na universidade federal. 

Nós moradores de comunidades quilombolas, não éramos vistos, percebidos 

pelo poder público, pelo sistema que controla as coisas. Ao sermos 

reconhecidos como remanescentes de quilombo, foi um passo extremamente 

grande e importante, pois isso nos abriu novos horizontes, nos fez ter uma 

visão ampla do mundo, e principalmente da nossa importância nele. O acesso 

à educação superior está nos libertando das amarras que ainda nos prendia e 

nos incapacitava. Mudanças físicas e intelectuais (MÁRCIA 

SACRAMENTO ROCHA. Estudante de Pedagogia na UFG-34 anos, casada, 

três filhos. Extrema, 07/2018). 

A educação emancipa estes sujeitos que foram (in)visibilizados na História e 

fortalece esta identidade quilombola na luta por direitos. Contudo, há que se destacar a 

ainda presente falta de cidadania. De acordo com Joana Cardozo: “somos 

menosprezados” ou de Cipriano Justino: “somos sacrificados” e ainda Rosário: “Somos 

esquecidos”, [...] “Somos abandonados”. São autoidentificações que demandam luta 

coletiva para superar o déficit histórico que afeta grupos quilombolas no Brasil. 

Segundo Anastácio, “todo mundo tem querer mudar, só que têm muitos que 

ainda não compreendeu os seus direitos e precisa... se tivesse compreendido estava tudo 

bem, mas... compreender o sentido de comunidade”. Isso nos remete a diferentes 

tipologias. 



 
 

(1) os apáticos e os resignados: destacam-se pela atitude passiva e por não se 

identificarem com os interesses locais e territoriais; 2) os migrantes 

potenciais: aqueles que não vêem perspectivas de realizações de seu projeto 

pessoal naquele território e estão buscando ocasiões para migrarem; 3) os 

modernizadores: são aqueles adeptos de todas as formas de modernização. 

Este tipo geralmente forma a parcela dos bem sucedidos na política e na 

economia local e são quase sempre depreciadores do patrimônio e da história 

local que consideram como tradições obsoletas e retardatárias. (4) os 

tradicionalistas: dotados de uma identidade histórica, patrimonial e 

emblemática muito forte são os que reivindicam um projeto territorial 

consistente para congelar a região em seu estado de desenvolvimento atual, 

ou seja, em reconstruí-la segundo um modelo antigo de caráter mítico. (5) os 

regionalistas: são os que preconizam o desenvolvimento autônomo de sua 

região a qualquer preço e mediante ao recurso de qualquer meio uma vez que 

consideram asfixiante o centralismo estatal. (BASSAND apud ALMEIDA, 

2005, p. 110) 

 

Após a certificação surge a identificação a partir da autodeclaração. A apatia e a 

resignação marcam posição ao lado da perspectiva modernizadora, marcada pela 

construção dos muros. As comunidades escreveram suas narrativas a partir da 

organização social do lugar com ancestralidade negra. Elas vêm de uma memória 

negativa e positiva do lugar, que persiste na tradição oral. Elas serviram de 

embasamento para esta identificação atribuída pelo governo no agrupamento social. 

Entre as mudanças surge palavra quilombo, um conceito de várias acepções, 

sendo o mais genérico a citação do Conselho Ultramarino de 1740, que diz que 

quilombo é “toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte 

desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles”. É 

encontrado ainda em livros didáticos e documentos oficiais, sempre reforçando os 

estereótipos. Mas existem outras acepções. 

Quilombo é uma palavra originária dos povos de língua bantu. Esses povos 

provenientes principalmente de Angola e do Congo foram trazidos para cá e 

escravizados. Eram os Lundas, Ovibundu, Mbundu, Kongo, Imgbala, entre 

outros. Na África, esses povos viviam em comunidades e tinham uma 

organização coletivista, sendo governados por chefes de linhagens (famílias) 

e por um rei que em geral era um grande guerreiro (MUNANGA, 1995, p. 

58). 
 

Quilombo vem sendo assim (re)pensado por diferentes sujeitos e em diferentes 

contextos. Entre 1940 e 1950, Abdias Nascimento indica a noção de espaço 

inaugurando o jornal Quilombo, que compreendia vida, problemas e aspirações do povo 

negro. Em 1970, o termo Quilombo é reformulado, ressemantizado e passa pela noção 

de que “quilombo não significa escravo fugido. Quilombo quer dizer reunião fraterna e 

livre, solidariedade, convivência, comunhão existencial” (NASCIMENTO, 1980, p. 

263). 



 
 

Em Extrema e Levantado, são utilizados os conceitos da escola, que propaga a 

noção como lugar onde se escondiam os negros escravizados, e a noção mais atual 

diretamente relacionada a ancestralidade e lugar comum. Por aqui, quilombo é uma 

categoria de espaço, de lugar sossegado, de paz. Contribuem para nossa discussão 

noções que associam quilombo a categoria jurídica. 

[...]estabelece as condições hermenêuticas para que tal ressemantização 

prevaleça na leitura do texto da lei, oferecendo uma correspondência entre tal 

categoria ressemantizada e dois conceitos fundamentais para a eficácia da lei, 

o de terras de uso comum e o de etnicidade. Porém, ao fazer isso, ela também 

deve realizar novas ressemantizações, agora não mais da categoria histórica 

ou da categoria constitucional, mas das categorias locais. (ARRUTI, 2008, p. 

29) 

As categorias locais distanciam-se da jurídica, uma vez que quilombola sabe 

lidar com a terra. Vagner Sacramento, quilombola de Extrema, diz que “quilombo é 

uma comunidade que deve ser mais unida para construir alguma coisa. Hoje você vive 

da terra, muita coisa a gente não compra, produz... da gordura, da carne, tudo, se você 

tem a terra tem tudo”. André Cesário Rocha, de Extrema, destaca que “o pessoal 

abandonou o lugar onde estava para procurar outro rumo melhor, segundo os mais 

velhos, eles saíram na desobriga porque não estava bom, saíram em comunidade e 

compraram o território aqui”. 

Os antepassados chegaram neste “lugar com bastante luminosidade, terra preta, 

brejo”, destaca Ronaldo Moreira, com o propósito de obter “terra boa”. Escobar elucida 

que “a luta pelo território é, portanto, uma luta cultural pela autonomia e 

autodeterminação” (ESCOBAR, 2010, p. 87). O sonho de plantar e colher na própria 

terra é memória social. Extrema aguarda, há mais de dois anos, regularização de suas 

terras e o seu consequente acesso às políticas governamentais de promoção de 

desenvolvimento agrário. 

Em Levantado, a regularização fundiária está na fase de elaboração do relatório 

final. A Constituição Cidadã assegurou aos quilombolas reconhecidos o direito à terra e 

“quilombo passa, então, a significar, um tipo particular de experiência cujo alvo é a 

valorização das inúmeras formas de recuperação da identidade positiva em direção a um 

desejo de tornar-se cidadão de direitos e deveres” (LEITE, 1999, p. 137-138). 

Com isso, os interlocutores se relacionam com o quintal, com o pequeno pedaço 

de chão, revezando os anos para fazer plantações, ou plantando na meia nas terras dos 

outros. De acordo com Abadia Cardozo: “Enquanto eu tiver força nas pernas, vida e 



 
 

saúde eu tô fazendo e vou deixar para meus filhos”, sendo este um aposentado, entre 

tantos que há na comunidade, em profunda relação com a terra. Rodman (1992, p. 641) 

nos ajuda a pensar quando afirma que “os lugares não são recipientes inertes. Eles são 

politizados, culturalmente relativos, historicamente específicos, construções locais e 

múltiplas”. 

Cipriano Justino Rocha reforça, a partir de Extrema, que “quilombos são pessoas 

excluídas, viviam sempre nas matas, viviam no esquecimento da vida” e ressalta que 

Extrema é um quilombo porque “pertence aos quilombolas antigos, continua com os 

costumes” e continua “sacrificada”. São grupos humanos que esperam por medidas 

compensatórias voltadas à participação igualitária no acesso ao mercado de trabalho, à 

educação, à saúde, por demais direitos. 

Cada quilombo tem a sua história. Se colocarmos três crianças para contar a 

história do seu lugar, já observaremos a pluralidade de lugar. Ao contrário, do 

pensamento do governo em pensar que um critério é válido para todos os quilombos, 

Luciene Dias (2011, p.195) evidencia “quando falam de si não a partir de uma única 

identificação étnica, mas sim a partir do fato de pertencerem a um grupo que tem um 

ancestral comum, sendo que este agrega pessoas por interesses comuns e que, 

contemporaneamente, se identificam como quilombos”. 

Hoje, os chefes de família têm um quintal, outros já não tem, falta um pedaço 

terra para construir a própria moradia, muitos estão indo para cidade morar de aluguel, 

ou permanecem dentro de casa com os pais. Tudo envolve o direito a terra. 

Quilombo é uma história. Essa palavra tem uma história. Também tem uma 

tipologia de acordo com a região e de acordo com a época, o tempo. Sua 

relação com o seu território. É importante ver que, hoje, o quilombo traz pra 

gente não mais o território geográfico, mas o território a nível (sic) duma 

simbologia. Nós somos homens. Nós temos direitos ao território, à terra. 

Várias e várias e várias partes da minha história contam que eu tenho o 

direito ao espaço que ocupo na nação. E é isso que Palmares vem revelando 

nesse momento. Eu tenho a direito ao espaço que ocupo dentro desse sistema, 

dentro dessa nação, dentro desse nicho geográfico, dessa serra de 

Pernambuco. A Terra é o meu quilombo. Meu espaço é meu quilombo. Onde 

eu estou, eu estou. Quando eu estou, eu sou. (NASCIMENTO, 1989, apud 

RATTS, 2006, p. 59) 
 

O direito quilombola de morar na mesma terra que seus antepassados é a busca 

permanente. A Associação discute a educação quilombola, com a inclusão do currículo 

de especificidades históricas, culturais, sociais, políticas, econômicas e identitárias das 

comunidades quilombolas. Mas o que percebemos é um ensurdecimento por parte da 



 
 

educação na questão quilombola. Há falta de material didático apropriado ou formação 

específica. 

As crianças não têm referencial didático, literário, artístico e linguístico. Na 

maioria das vezes, a pessoa negra aparece somente escravizada. São muitos os desafios, 

desde a preparação do livro didático, da matriz curricular, a formação docente, ações de 

inclusão integral, desde a Educação básica ao nível superior. Para superar os desafios é 

preciso representação nos espaços de poder. 

A escola quilombola é um espaço onde as crianças da comunidade e arredores 

passam uma parte do dia. Hoje, 80% dos funcionários são moradores da comunidade 

Extrema. Na época de festa os pais, as mães e os filhos estão na escola. No Levantado, a 

maioria dos pais não mandam seus filhos para escola nestes dias festivos. O ex- 

professor Cipriano Justino Rocha, de 59 anos, conta como funcionava a escola antes. 

“Nos dias de festa, estava todo mundo junto, pai, filho, tudo. Não tinha aula neste dia. 

Hoje estão seguindo o ritmo, o comando do governo, prefeitura”. 

Antes de 2014, as pessoas da comunidade não tinham participação nos eventos 

do governo, nas apresentações nas escolas e em outros espaços. Hoje, o grupo é 

convidado para fazer apresentação nos eventos no município, nas escolas e em outros 

espaços. Mas, de acordo com o presidente da Associação, Antonino Bispo, quilombolas 

são convidados somente para “batucar”. Ele argumenta que não houve um momento em 

que foram convidados para falar de si. 

[...]uma face dos desdobramentos da luta dos afro-brasileiros por cidadania, 

não aquela que a mídia trouxe ao palco, transformada em consumo,  em 

objeto de contemplação. Vem revelar outros aspectos, vem desentocar o 

racismo à brasileira, disfarçado, dissimulado, nada disposto a comprar uma 

briga por mudanças estruturais. Com ela entra em cena também a 

folclorização, uma arma mais ágil, cortante, que demarca a fronteira entre a 

reflexão e o ensurdecimento, que distorce e estereotipa o outro, inibindo a 

ação transformadora. Ao invés de uma identidade política, a folclorização dá 

lugar ao surgimento de uma demanda turística e de consumo (LEITE, 1999, 

p. 125) 

 

 
É extremamente importante que os grupos tenham protagonismo na própria luta 

se afirmando enquanto sujeito de direito. A construção da identidade negra pode ser o 

primeiro passo para a autoidentificação do quilombola, conforme Terezinha Maria da 

Rocha, graduada em Pedagogia, que afirma: “Hoje tenho orgulho de ser quilombola, 

tenho orgulho da minha cor, dos meus avós, dos meus pais, isto é maravilhoso”. 



 
 

A estudante quilombola de Medicina Veterinária, Noênia Sacramento, fala que 

“de 2014 pra cá pude observar as características do meu povo com um olhar diferente, a 

cultura, a culinária, modo de falar e tradições”. A produção do histórico da comunidade 

foi um processo de reflexão. Neste processo, as lembranças dos ancestrais, as conquistas 

e as marcas do racismo vêm à tona. Em entrevista, Terezinha Maria da Rocha (1965- 

2017) diz: 

Hoje tem as cotas para quilombolas. Nós já temos vários jovens aqui que 

foram para Goiânia estão na universidade... A desvantagem é o preconceito... 

A gente sofre muito preconceito, tem gente que vai me identificar fala assim: 

“aquela negona, aquela nega preta, é”... é aquela nega feia preta então isso aí 

é um preconceito muito doído. (Quilombola, Pedagoga, Vice-Presidente da 

AQUE- Merendeira na escola local, 2017). 
 

O racismo velado continua sendo um desafio para a estudante quilombola do 

curso de Psicologia na UFG, Amanda Glayce Lopes do Sacramento, de 19 anos, quando 

esta afirma: 

Trouxe benefício ao ser reconhecido como comunidade quilombola. Com isto 

também veio os estereótipos. Antes era conhecido como os “pretos da 

Extrema”, agora também tem muita zoação. Esta questão das brincadeirinhas 

de ser quilombola... as pessoas sentem vergonha da imagem que outras 

pessoas têm de ser quilombola, porque não houve uma construção de 

identidade por elas, assim internalizam o que falam. 
 

Algumas pessoas que fazem parte desta organização social com ancestralidade 

negra não se identificam como quilombolas, não usufruem das ações afirmativas, das 

políticas públicas direcionadas ao grupo porque acreditam que foi algo inventado para o 

povo. Outros moradores buscam entender e se apropriam do termo para o seu 

fortalecimento e identificação. Um dado importante é a ausência de políticas públicas 

habitacionais. De acordo com Eremita Paula da Rocha: 

Ser quilombola é não ter nada, não ter casa, não ter um terreno para trabalhar, 

e também não ter um cafezinho para tomar, as coisas para fazer um almoço. 

Não tem um lugar para criar as coisas, não tem nada. Não tem dinheiro no 

final do mês para fazer uma compra... Hoje, precisa de passar um asfalto, 

construir casas, colocar uma oficina de farinha e um posto de saúde para nós 

e para o povo do Levantado. O povo deixou de plantar, antes o povo não 

ficava sem um saco de farinha em casa. Quando tiver, tem que colocar 

pessoas para zelar do posto de saúde, da casa de farinha. A gente sai daqui 

para fazer exame na rua e volta na cidade para mostrar o resultado... tem que 

ter tratamento, a água não está tratada direito. (Eremita Paula da Rocha, 63 

anos, Extrema, 2018) 

 

Além da ausência de política habitacional, observamos que falta geração de 

renda, saneamento básico, assistência técnica. O território leva ao pertencimento e 

extrapola a dimensão instrumental. Concordamos com Paul Claval, quando este aponta 



 
 

três elementos para formação da identidade cultural, sendo estes “a origem comum, o 

desejo de adequar-se às práticas de um grupo e a construção da pessoa que repousa na 

articulação exercida de todos os aspectos de sua vida na cultura” (1995, p. 146). 

Antes não tinha quem organizava tudo. Hoje já tem. Não teria tantos projetos 

assim como está tendo hoje. Meu sonho era participar de um projeto deste. 

Estava lá (Goiânia)... o meu sonho era aprender fazer tambor. Eu sei tocar 

triângulo e pandeiro, sonho tocar gaita. (Ronne Aparecido Rocha. Estudante 

quilombola do bacharelado em Matemática da UFG. 2018) 

 

Sempre vem à memória de alguns moradores o surgimento da Associação 

Quilombola Extrema. Josimá Evangelista, tesoureiro da Associação, relata que esta 

surgiu a partir da necessidade de organização para acionar as políticas públicas 

direcionadas a quilombolas. 

Tudo isto se esclarece quando entra em cena a noção de quilombo como 

forma de organização, de luta, de espaço conquistado e mantido através de 

gerações. O quilombo, então, na atualidade, significa para esta parcela da 

sociedade brasileira sobretudo um direito a ser reconhecido e não 

propriamente e apenas um passado a ser rememorado. Inaugura uma espécie 

de demanda, ou nova pauta na política nacional: afro-descendentes, partidos 

políticos, cientistas e militantes são chamados a definir o que vem a ser o 

quilombo e quem são os quilombolas. (LEITE, 2000, p. 335) 

 

Os descendentes dos fundadores de Extrema e Levantado já foram conhecidos 

como “os baianos”, “pretos da Extrema” e “Negos do Levantado”. Fatores como estes 

demonstram a coisificação da pessoa negra, que permanece submetida à opressão. 

Contudo, a partir da certificação pelo autorreconhecimento, a identificação como 

quilombola, mesmo que exógena, eleva as pessoas a potenciais cidadãs. 

Aqui não vinha ninguém, um local desprezado e hoje como quilombola está 

vindo, e está tendo resultado... Eu recebi uma coberta, e dou valô. As escola 

de minhas neta graças a Deus, está tudo estudando... Minhas filhas está 

estudando pelo Quilombola. Se não fosse isto, estavam pagando o que não 

tinha, coitadas, estava parada... Os instrumento de tocar Reis, acompanhar 

mastro, tudo tem. Antigamente era comprado, hoje foi tudo dado pelo 

Quilombola... Tem muita gente que quer fazer casa e não pode fazer, e o 

Quilombola pode... (Catarina Maria da Conceição, 83 anos. Benzedeira, 

parteira, cozinheira, professora e susseira. Extrema, 07/2018) 

 
 

A certificação trouxe visibilidade para o lugar. Tudo isso reflete diretamente na 

vida das pessoas, nas políticas de governo. Há uma reorientação na hierarquização do 

saber, na cultura e na tradição do lugar. Por meio do acesso há algumas políticas de 

governo cresceu o número de pesquisadores nas comunidades quilombolas, realizando 

pesquisa em muitas áreas. Contudo, na universidade, quando se fala em pesquisa, na 

maioria das vezes, percebemos a objetificação de pessoas quilombolas. 



 
 

Como os saberes e fazeres quilombolas adentram a universidade? Se colocarmos 

a palavra etno, certamente aparecem muitas pesquisas, tais como etnomusicologia, 

etnobotânica, etnogeografia, etnomatemática, entre outras pesquisas que se referem aos 

grupos étnicos. Por que esta marcação que separa o conhecimento? Há uma nítida 

hierarquização de saberes na universidade. 

A desvalorização da sabedoria popular, iniciada com o desdenho do que vem do 

povo como empiria, e a supervalorização do chamado conhecimento científico separa 

mundos e objetifica quem não produz a partir da universidade. A Sussa chegou na 

universidade como problema de pesquisa, sem o ensino da dança em si pelos sujeitos da 

performance. A tradição dessa dança circular sagrada já ocupa outros espaços e, hoje, os 

sujeitos da performance apresentam a Sussa na academia. Isso mostra que o pesquisado 

sai da condição de pesquisado para pesquisador. 

Na Sussa, o som do tambor envolve as mulheres mais velhas. Segundo Magda 

Soares: “As minhas tias, quando elas vêem os povo... no tempo de São João o batuque 

do tambor, elas começa a dançar e fala... „oh meu Deus do céu, como nós dançava‟” e 

acrescenta: “agora, meninas, é com vocês, aprender e dançar”. A Sussa é aprendida de 

geração em geração e já passou por muitas mudanças. Antes, nas festividades religiosas, 

hoje, rumo à espetacularização. 

Passemos uns três anos sem dançar, depois da associação voltou a dançá de 

novo. As pessoas pediram para dançar, antes só dançava no mês de junho e 

outubro. Há mais de 10 anos dançava no mastro de nossa Senhora da 

Conceição e no mastro de santo Antônio em Iaciara. Tem muitos jovem que 

nunca viu, tem muitos que gostam e interessam, uns gostam de assistir mas 

não sabem ficam com vergonha de dançar... A gente tem o maior prazer de 

dançar e ensinar as pessoas. (Maria Eusébia Bispo da Silva, 54 anos) 

 

A Sussa, dança sagrada nos rituais religiosos, fascina e desperta a curiosidade. 

Atualmente, quilombolas são convidados para apresentações em colégios, eventos e fora 

da cidade. Dialogamos assim com a ideia de que esta estrutura-se enquanto performance 

cultural. 

As performances culturais são profundamente reflexivas, na medida em que 

são formas culturais sobre a cultura, formas sociais sobre a sociedade; elas 

são memoráveis e replicáveis, servindo assim como mecanismos de 

continuidade cultural; e são notavelmente eficazes em constituir públicos, 

disseminar conhecimento, elicitar comprometimentos e envolvimentos 

participativos, levando as pessoas à ação, e mais [...]. (BAUMAN, 2008, p. 4) 

 

Os mecanismos de continuidade cultural em Levantado ocorrem nas escolas e 

eventos, isto é, quando as pessoas de fora pedem para realizar essa performance. A 

recepção calorosa desperta o desejo de dançar e traz para a superfície da vida o orgulho 



 
 

de dançar a dança que foi dançada pelos avós. 

Por estas expressões é que Senhorinha J. da Silva, de 58 anos, se anima a  

afirmar que “a Sussa está no corpo. A cada tempo vai passando mesmo que vai 

diferenciando, a gente sente, mesmo que o tempo esteja meio fraco, eu tento”. O 

fortalecimento da dança, na comunidade, vem acontecendo a partir da certificação da 

organização da comunidade. A Sussa já saiu da comunidade e o que trazemos como 

questionamento é qual o espaço da Sussa na universidade. 

Esses sujeitos, antes invisibilizados, estão agora tendo acesso à universidade, 

mas a academia ainda invalida seus saberes e suas vivências. A vestimenta é resgatada 

para fazer as apresentações em eventos e projetos nas comunidades, entre elas, as saias 

longas e coloridas. Essa performance é uma dança sagrada que vem passando de 

geração em geração, mas hoje somente as mulheres de Levantado dançam. 

O enraizamento da excelência também no local brasileiro, e não apenas no 

europeu, exige necessariamente que os músicos tradicionais (indígenas, afro- 

brasileiros, populares) ocupem o mesmo lugar de sujeito no suposto saber 

ocupado pelo docente universitário, cargo que no caso da música sempre foi 

exclusivo daquele que formou no ensino superior voltado para o estudo e a 

prática da música erudita ocidental. (CARVALHO; COHEN; CORRÊA; 

CHADA, 2016, p. 218) 

 

Parafraseando os autores citados, nunca houve tanta necessidade e urgência do 

sujeito da performance ocupar o mesmo lugar de docentes universitários, cargo que, no 

caso da dança, sempre foi exclusivo daquele que se formou no ensino superior voltado 

para o estudo e prática da dança erudita ocidental. “Tem que abranger mais outros 

pontos, senão parte da nossa cultura ficará perdida, ficará perdida. Se trouxermos ela de 

lá da roça para a cidade as pessoas podem entrosar para fortalecer.” (Vitorino Bispo da 

Silva, folião e compositor de cantorim, 71 anos, 2017). Quilombo na universidade 

significa ser universidade de forma plena. 

 
Considerações 

 
Pensar em ampliar a Sussa e a Curraleira por outros segmentos pode ser uma 

estratégia para o fortalecimento da dança tradicional. Em meio a revisitação da memória 

coletiva do lugar e a construção da identidade quilombola, a Sussa e a Curraleira 

surgem com força, entusiasmo, alegria e saudades. 

Por outro lado, o momento requer entender o surgimento de uma nova fase da 

Sussa, cuja prática surge na organização social quilombola. Nos momentos em que as 

mulheres susseiras não se veem na dança presente nas festividades religiosas, percebem 



 
 

o enfraquecimento da tradição; falam da preocupação para a organização da quadrilha, 

da cavalgada, e do pouco espaço para a Sussa. No entanto, as apresentações fora da 

comunidade aumentaram, por meio de convites para fazer apresentações fora da 

comunidade. 

Além disso, o quilombo se aproximou da universidade, mas o conhecimento 

produzido nela invalida as vivências quilombolas. Deixam os quilombos entrar, mas os 

saberes e as danças adentram a academia somente como problema de pesquisa. Dessa 

forma, geram o estigma. Não tem como a universidade ser inclusiva se o quilombola 

não tem espaço para a construção de narrativas autobiográficas e sem um referencial 

cultural. 

É fundamental registrar, documentar e entender os sentidos da performatividade 

e recepção dessas práticas dentro e fora da comunidade. Assim, a Sussa e a Curraleira, 

enquanto performance cultural que persiste há décadas na organização social das 

comunidades negras de Iaciara, seguem como problema de pesquisa na universidade. 

Nossa defesa é de que quilombolas protagonizem a dança e o saber que gira em torno da 

dança. Na condição de mestres da cultura, devem ocupar também as salas de aula das 

universidades. 
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