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Irmãos Guerreiros de Angola 

 

 

No Brasil,  

a África escorre na pele, 

nos olhos, na alma e nos pés 

desse povo que vive 

nesse quilombo chamado periferia 

A dança, 

Que a luta disfarça, 

Tem na alma a mesma sintonia 

das mãos espalmadas 

de mestre Bimba e Pastinha, 

maestros da sinfonia. 

Canta Zumbi, 

os extintos navios de além-mar, 

que Palmares crava seu canto 

nos corpos retintos  

da corda-solo do berimbau. 

Não muito longe daqui, 

os irmãos guerreiros de Angola 

giram no compasso da história  

que nem Rui Barbosa foi capaz de apagar. 

 

Sérgio Vaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quilombo, cortiço e favela: transmutação de espaços de exclusão 

A temática da desigualdade social e das lutas cotidianas enfrentadas pela 

comunidade negra no Brasil permeiam o livro “O colecionador de Pedras”, obra de Sérgio 

Vaz. A poesia eleita como fio condutor deste ensaio, denominada “Irmãos guerreiros de 

Angola”, entre outros aspectos, versa sobre a transmutação dos antigos quilombos nas 

atuais favelas existentes em todos os grandes centros urbanos brasileiros. Entendidos por 

diversos estudiosos como a unidade básica da resistência escrava, os quilombos, que 

durante o período colonial e imperial eram formados, sobretudo por escravos fugidos, 

irão se desenvolver em todos os lugares onde a escravidão moderna ocorreu.  

No geral, associa-se ao conceito de quilombo a ideia de um local isolado, de difícil 

acesso, escondido no meio do mato, sendo o quilombo dos Palmares encarado como 

símbolo máximo desta concepção. A própria definição colonial para o termo, cunhada 

pelo Dicionário da língua Portuguesa de Antônio de Moraes Silva elaborado no ano de 

1789, reforça tal noção, uma vez que define quilombo como “a casa sita no mato, ou 

ermo, onde vivem os calhambolas, ou escravos fugidos” 1.   

Apesar do modelo descrito acima ser o mais comumente reconhecido, sabe-se, 

atualmente, que mesmo os primeiros ajuntamentos de amocambados não viviam em 

completo isolamento. Os grupos quilombolas buscaram se integrar à economia dos locais 

por eles habitados, realizando o comércio e outras atividades econômicas com as 

comunidades circunvizinhas. Este intercâmbio com a população ao redor era necessário 

para garantir o suprimento de itens essenciais. Além disso, com o estabelecimento destas 

redes de solidariedade tornava-se possível, por exemplo, obter informação acerca da 

repressão montada contra os quilombos antes delas acontecerem.  

A partir da década de 70 do século XX, promoveu-se uma revisão acerca das 

abordagens socio antropológicas voltadas para a temática quilombola, momento em que 

se passa a compreender o quilombo, acima de tudo, como uma forma de organização 

(LEITE, 2000). Esta forma de organização tem como característica principal a resistência 

e defesa contra um inimigo comum. A amplitude de interpretação, gerada a partir deste 

novo entendimento teórico, acabou criando margem para que o conceito passasse a 

 
1 QUILOMBO, In: Diccionario da lingua portugueza. Lisboa: Typographia Lacerdina,1789. Disponível 

em: http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/2/quilombo. Acesso em: 20 maio 2019. 

 

http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/2/quilombo


acomodar uma grande quantidade de experiências, se adequando a um número estendido 

de situações.  

Como indica Price (2000), no Brasil, esse processo se fez necessário no sentido 

de abarcar um leque interpretativo de diversos grupos negros em lugares distintos e 

situações múltiplas, ou seja, desde comunidades que possuem algum tipo de ligação com 

quilombos históricos a ajuntamentos mais contemporâneos, os “neo-quilombos”. Ainda 

de acordo com o autor, apesar da extensa quantidade de quilombos existentes ao longo 

do período da escravatura, no momento da abolição no país, no ano de 1888, boa parte 

dos quilombos existentes eram recém-formados, tendo muitos deles se mesclado às 

comunidades circunvizinhas. 

A história dos quilombos nas Américas esteve e continua a estar intimamente 

relacionada com a questão das terras. Principalmente nos quilombos rurais, a terra servia 

como base para a estrutura ali desenvolvida, que se alicerçava, na maioria dos casos, na 

agricultura, na caça na coleta, na pesca, etc. A terra pode ser entendida, ainda, como 

elemento essencial para a manutenção dos meios de vida; além da base física, ela carrega 

toda uma carga simbólica, uma vez que é meio importante de definição do grupo, de 

marcação de território e de garantia de sobrevivência. 

Essas comunidades estavam integradas à natureza e faziam uso de seus artifícios 

no atendimento às necessidades cotidianas. Vivenciavam uma forma distinta de lidar com 

o tempo e com a produção, um modo de vida que não se inseria na lógica de mercado. A 

modernização da agricultura e as novas relações de trabalho dela derivadas acabaram por 

modificar todo esse contexto impondo um novo ritmo de produção. O avanço do 

capitalismo no país e a articulação econômica das regiões irá causar grande impacto nas 

comunidades de remanescentes, que serão afetadas em várias localidades pela introdução, 

em suas terras tradicionais, de empreendimentos mineradores e agropecuários ligados a 

grandes empresas. 

Os quilombos irão perder seu caráter “defensivo” a partir da abolição, e neste 

momento inicia-se um processo de construção da identidade destes grupos que vão adotar 

o modelo da “territorialização étnica” para se relacionar com outros grupos da sociedade. 

Ao longo desse processo de construção de uma identidade coletiva, essas comunidades, 

por vezes, tiveram de se deslocar, se desmembrar e se readaptar e, segundo Leite, esta 

dinâmica comprova que para os quilombolas a terra é apenas “metáfora para pensar o 

grupo e não o contrário” (2000, p. 339). 



Após a assinatura da Lei Áurea, dá-se início, em larga escala, a um sério problema 

habitacional envolvendo o grande contingente de recém-libertos. O projeto de Nação 

construído pelas autoridades alijou completamente os negros do “projeto nacional” que 

se buscava construir. No período posterior a abolição, não se implantou nenhum tipo de 

planejamento que buscasse dirimir o impacto social da ação, criando condições mínimas 

de sobrevivência para os recém-libertos. Muito pelo contrário, o processo que se instaurou 

foi o de exclusão dessa camada dos postos de trabalho e do acesso a terra.  

Esta prerrogativa se torna mais evidente no início do século XX, quando a teoria 

eugenista que pressupunha, entre outras coisas, o branqueamento da raça, idealizando um 

padrão europeu como forma de promover o progresso nacional, ganhou defensores 

convictos no país. A cor era vista como um problema que precisava ser combatido. Todo 

esse contexto é a chave para a compreensão da brutal desigualdade social e racial 

vivenciada até os dias atuais. 

De acordo com Carril, neste momento, “os dois grandes problemas que afligiam 

o negro eram, sem dúvidas, as precárias condições de moradia, a falta de trabalho ou 

ocupações mal definidas e o não acesso regular à terra” (2006, p. 229). Sem acesso a 

terras que fossem capazes de prover sua subsistência, os libertos, que dificilmente 

conseguiam encontrar trabalho formal, passam a viver de forma precária em ambientes 

dentro de terrenos públicos, sem seguir um ordenamento habitacional. Esses espaços não 

contavam com serviços básicos e abrigavam, a princípio, um grande contingente de 

negros. Ainda de acordo com a autora, as favelas e os cortiços irão se tornar os primeiros 

núcleos de habitação desta população recém-liberta.  

Trabalhando sob a mesma perspectiva, Campos (2005), afirma que a origem das 

favelas e dos cortiços do Rio de Janeiro esteve relacionada à falta endêmica de habitações 

para um contingente populacional que se adensou ainda mais no período pós-abolição. A 

cidade do Rio de Janeiro no século XIX concentrava uma grande quantidade de negros e 

mestiços oriundos de diversas partes do estado e, até mesmo, de outras regiões. Ainda no 

período escravocrata, era fácil para um fugitivo vindo do interior se misturar à massa de 

negros libertos, forros e escravos jornaleiros2 que se deslocavam pela cidade 

cotidianamente.  

 
2 Escravos que no geral viviam “sobre si”, ou seja, eram autorizados por seus senhores a viverem em suas 

próprias residências e pagarem apenas um valor pecuniário, o “jornal”, como forma de restituição aos seus 



No período pós-abolição, o movimento de escravos vindos do interior para cidade 

aumentou consideravelmente, e boa parte vinha atrás de ofertas de trabalho que à época 

estava escassa no campo. Estes grupos tinham a necessidade de habitar locais próximos 

ao centro, onde a oferta de empregos informais era maior. Essa concentração de negros 

despossuídos, ainda na época da escravatura, irá possibilitar a criação de mocambos em 

sítios desabitados próximos da área central da cidade. Sabe-se que próximo às matas da 

Tijuca e do Andaraí, atualmente bairros situados na zona norte do Rio de Janeiro, existiam 

quilombos formados desde os fins do século XVIII. 

 As estratégias desses grupos para combater a repressão não era o enfretamento 

direto, eles realizam algo parecido com o que hoje conhecemos como “guerra de 

guerrilha”, estabelecendo redes de solidariedade com a comunidade vizinha. Neste 

sentindo, Campos (2005) atesta que além de se constituírem como elemento de resistência 

ao sistema escravagista, os quilombos exerceram outra contribuição no cotidiano das 

urbes, uma vez que os deslocamentos constantes destes agrupamentos acabaram 

resultando no alargamento da franja “periurbana” do Rio de Janeiro, onde mais tarde 

surgiriam as favelas.   

Ainda seguindo a tese de Campos (2005), existem três versões explicativas sobre 

o surgimento das favelas na cidade carioca. A primeira versão leva a crer na existência 

das favelas antes mesmo da abolição. Elas seriam habitadas, em sua maioria, por escravos 

forros e ex-combatentes da guerra do Paraguai, que não tinham melhores opções de 

moradia na cidade. Acredita-se, ainda, que, a princípio, estas favelas ocupavam não só as 

costas dos morros, mas também terrenos abandonados em diversos pontos da cidade. 

A segunda versão admite que as favelas se formaram em inícios do século XX, 

com a reforma urbana iniciada na cidade que desalojou milhares de moradores de 

inúmeros cortiços situados, sobretudo, nas áreas centrais da cidade. Somado a esta 

população, esses locais periféricos também receberam o fluxo de imigrantes provenientes 

da campanha de Canudos3, os quais não tinham onde se abrigar.  

 
proprietários. Para explorar melhor o assunto, consulte: SANTOS, Ynaê Lopes dos. Autonomia escrava na 

formação do Estado nacional brasileiro: o caso do morar sobre si no Rio de Janeiro. Almanack braziliense, 

São Paulo, n. 06, p. 101-113, nov. 2007. 
3 A comunidade de Canudos estava estabelecida às margens do Rio Vaza-Barris, na Bahia, formada por um 

grande contingente de despossuídos que se agregaram em torno de um líder, o beato Antônio Conselheiro. 

De caráter messiânico, a comunidade que se estruturava em torno do trabalho coletivo e da pregação de seu 

líder, criticava a República e as inovações surgidas com ela. Canudos passou a representar um perigo para 

o governo central e ainda para os grandes coronéis estabelecidos no nordeste, uma vez que, muitos de seus 



Por fim, a terceira versão atesta que as favelas surgem a partir da destruição de 

um grande cortiço localizado no centro, o “Cabeça de porco”. A substanciosa massa de 

pessoas que ali vivia foi autorizada pelo prefeito fluminense a ocupar um terreno na 

encosta do morro localizado atrás do cortiço. Algum tempo depois, os soldados egressos 

de Canudos seguiram para o mesmo local. De acordo com Chalhoub (1996), o local 

ficaria conhecido posteriormente como o “morro de favela”.  

Duas das versões apontam os cortiços como elementos chave neste processo de 

gênese das atuais favelas. Estas habitações comunitárias eram grandes casarios 

localizados na região central da cidade, que ofereciam ofertas de quartos a preços 

populares. Os cortiços despontaram, então, como uma das únicas opções para uma grande 

gama de despossuídos. Quase que concomitantemente a este processo de crescimento e 

popularização dos cortiços na cidade, essa população despossuída passou a ocupar as 

encostas dos morros próximos.  

Os cortiços eram muito malquistos pelas autoridades, sendo comumente 

associados a antros disseminadores de todo tipo de desordem. Havia uma preocupação, 

por parte do governo, em relação à concentração naqueles lugares de uma “classe 

perigosa”, conceito surgido em meados do século XIX, e a princípio utilizado para 

denominar indivíduos que viviam a margem da lei, logo foi ampliado e teve seu sentido 

alterado, sendo relacionado pelas autoridades cariocas junto à ideia de pobreza. Assim, 

as “classes pobres” passam automaticamente a serem encaradas como “classes 

perigosas”. Segundo Chalhoub (1996), compreender tal relação é essencial, uma vez que, 

até hoje, este é um dos fundamentos teóricos que norteiam a estratégia de atuação da 

polícia nas grandes cidades brasileiras. 

Além do fator social, é importante destacar a relevância que a ideologia da higiene, 

muito em voga a época, exerceu sobre os julgamentos acerca dos cortiços. As autoridades 

sanitárias condenavam aquele tipo de estalagem devido a grande precariedade de suas 

estruturas. A falta de tratamento adequado do lixo, águas sujas, matérias fecais e etc., 

eram apontadas pelos sanitaristas como um grave problema de saúde urbana. Logo, os 

 
trabalhadores abandonavam seus postos de trabalho para se juntar a comunidade. Quatro expedições 

militares foram enviadas a Canudos para destruir o movimento, que sucumbiu ao último ataque. Antônio 

Conselheiro foi assassinado, segundo alguns relatos, vítima da explosão de uma granada e depois foi 

decapitado. 



cortiços passaram a ser vistos como centros de irradiação de todo tipo de mazelas e 

doenças, afetando não só seus habitantes como a comunidade ao redor.  

Essas duas crenças somadas, explicam, por exemplo, a maneira abrupta e violenta 

com que o já citado “Cabeça de porco” - um dos maiores e mais representativos cortiços 

cariocas, que chegou a abrigar em dados momentos cerca de 4.000 pessoas – foi destruído 

pelas autoridades fluminenses. A destruição do cortiço é marca importante da história da 

cidade, como atesta Chalhoub “com efeito, trata-se de algo inesquecível: nem bem se 

anunciava o fim da era dos cortiços, e a cidade do Rio já entrava no século das favelas” 

(1996, p. 17).  

 Deve-se, também, levar em consideração a perseguição a estas habitações pelo 

viés político, uma vez que estes locais funcionaram como importantes centros de combate 

e resistência dos negros contra o regime escravocrata nas últimas décadas do XIX. Como 

bem pontua Chalhoub, “a decisão política de expulsar as classes populares das áreas 

centrais da cidade podia estar associada a uma tentativa de desarticulação da memória 

recente dos movimentos sociais urbanos” (1996, p. 26). 

Como podemos perceber através do pequeno esboço do percurso histórico aqui 

desenvolvido, a questão territorial é peça primordial para a compreensão dos atuais 

problemas sociais vivenciados pela população negra brasileira, uma vez que o projeto 

socioeconômico e político estabelecido no país afastou essa camada da população da 

participação ativa sobre seus rumos.  

Segundo Campos (2005), o fenômeno da violência, tão comum nas grandes 

cidades brasileiras, é resultado de uma estrutura fundiária estabelecida desde o período 

imperial que favoreceu a concentração de terras nas mãos de poucos indivíduos, os quais 

posteriormente forjaram as famílias mais ricas do país. Essa concentração de terras 

acabou por criar um grande contingente de pobres que vivem marginalizados. 

A construção espacial da cidade pode ser entendida como um movimento 

excludente, pois dela só participam grupos sócio economicamente mais representativos, 

deixando grande parcela da população de fora. Dessa forma, a expansão urbana 

promovida pelas antigas áreas de quilombagem que posteriormente foram absorvidas 

pelas favelas e áreas periféricas, sempre ocorreu em embate com o aparelho estatal, que 

unido às classes dominantes buscou estigmatizar estes ambientes relacionando as favelas 

à questão do risco. 



 Atualmente, o discurso do risco utilizado pelas autoridades estatais é centrado nas 

discussões acerca da segurança pública, dado que um dos maiores problemas vivenciados 

nas periferias das cidades brasileiras, sobretudo nas capitais de São Paulo e Rio de 

Janeiro, é o tráfico de drogas. Nestes locais, onde os tentáculos do Estado são frágeis, 

novos poderes se consolidam e assumem seu papel no ordenamento social daqueles 

ambientes.  

Ainda hoje é possível observar como este processo sócio histórico se desenrola 

nas urbes. Os despejos e reassentamentos promovidos pelo governo, no geral, se utilizam 

de um discurso relacionado à saúde pública, questões ambientais, segurança entre outros, 

para retirar os moradores de determinadas áreas e destruir a infraestrutura ali existente. 

Geralmente, esse processo vem aliado aos interesses econômicos do setor imobiliário 

sobre aquelas localidades, que após a destruição das comunidades, incorporam os terrenos 

a especulação imobiliária. 

É inegável o aparelhamento do Estado com as classes dominantes na definição 

dos usos do território urbano, excluindo deste processo as camadas subalternas, que 

tiveram de buscar formas de sobreviver em um ambiente desfavorável. A segregação 

sócio espacial do território do país é um fato que, como buscamos apontar neste ensaio, 

tem profundas raízes históricas. Para Campos (2005), a favela, local que abriga elementos 

indesejados socialmente falando, e onde o poder do Estado não se faz sentir, representa a 

transmutação dos quilombos, que durante vários séculos ofereceram resistência à ordem 

imposta e que, posteriormente, foram absorvidos, nas áreas urbanas, por esses locais 

periféricos.  

A abolição da escravatura, em fins do século XIX, não resolveu definitivamente a 

dívida com a população negra; pelo contrário, o sistema de sujeição e desigualdade foi 

recriado sob novas formas. A partir da assinatura da Lei Áurea, o elemento escravo é 

substituído por imigrantes e alijado dos postos de trabalho que pudessem garantir uma 

subsistência digna. Excluídos do projeto socioeconômico, esses homens e mulheres 

tiveram de buscar alternativas para sobreviver em uma sociedade ainda impregnada de 

preconceitos. Ocupar locais periféricos nos grandes centros foi uma das consequências 

desse processo, com este universo de exclusão e transmutação sendo bem retratado na 

obra de Sérgio Vaz. 
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