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“Eles não vivem divisa de terras”: 

a produção de significados infantis à identidade quilombola 
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Este trabalho aborda aspectos da realidade das crianças do Quilombo Brotas, por meio do 

diálogo com a Etnografia, a Antropologia da Educação e a Antropologia da Criança. A partir 

da expressão “eles não vivem divisa de terras”, explicito como as crianças são sujeitos ativos 

e produtores de significados à realidade do grupo, que luta pela terra e constrói a identidade 

étnica na fronteira com a sociedade abrangente. 
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Introdução 

 

 A infância a que me refiro neste trabalho é produzida no Quilombo Brotas, uma 

comunidade remanescente de quilombo situada dentro da cidade de Itatiba, interior de São 

Paulo, em meio a Região Metropolitana de Campinas. Conheci este grupo em 2006, ainda no 

início da pesquisa de mestrado
1
, quando as crianças e a infância não eram o foco dos estudos. 

Naquele momento, encerrado em 2009, o interesse de pesquisa recaiu sobre a construção da 

identidade quilombola e a educação nela envolvida, tendo os adultos como interlocutores. No 

entanto, a presença das crianças no território chamou-me a atenção. Afinal, o que poderiam 

dizer as crianças sobre seu território, as relações nele existentes, a produção da infância e 

aspectos da identidade quilombola? Essas foram algumas questões que me conduziram à 

pesquisa em desenvolvimento, a qual compreende as crianças como sujeitos ativos, 

produtores de significados para as experiências vividas por elas e pelos adultos, dentro e fora 

de seu território. 

 Em 2003, os moradores do Quilombo Brotas iniciaram o processo de reconhecimento 

de suas terras como remanescentes de quilombo. A identificação do grupo como quilombola, 

a partir do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADTC) da 
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 SOUZA (2009).  
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Constituição Federal
2
, surgiu após o enfrentamento de uma ameaça de desapropriação pelo 

município e a construção de um condomínio de alto padrão ao lado de suas terras. As obras do 

condomínio afetaram o córrego que havia dentro do território, alterando o fluxo das águas e 

tornando-as arenosas. Isso levou ao assoreamento do córrego, dificultando inclusive, os rituais 

de umbanda existentes.  

 Frente à presença do condomínio e às ações municipais empreendidas para introduzir 

nas terras do Quilombo uma malha viária, o processo de reconhecimento mobilizou todo o 

grupo na reconstrução de sua memória coletiva. Seus moradores nos contam da compra do 

território por Emília e Isaac, um casal negro que após a alforria tornam-se trabalhadores nas 

terras de um fazendeiro que “gostava de negros”
3
. Esse casal junta o valor de “uma ponta de 

Sítio”
4
, e passa a morar no lugar com seus filhos, dentre eles, Amélia. 

 Até 2003 essas terras serão conhecidas como Sítio das Brotas. Nelas, os descendentes 

de Emília e Isaac, mas principalmente de Amélia, permanecem até os dias atuais. A memória 

do grupo está muito atrelada às vivências e histórias contadas por esta mulher negra, que junto 

com seus filhos cuidou do Sítio, o qual significou desde os primeiros dias, um lugar de 

autonomia, independência e refúgio. 

 Nesse quilombo de terras compradas
5
 os moradores constroem suas vidas, em meio à 

luta pela titulação definitiva e a sobrevivência, que é obtida pelo trabalho na cidade como: 

pedreiros, operários, pintores, diaristas, domésticas, auxiliares de limpeza e cozinheiras.  

Da terra obtém hortaliças, criam galinhas e mantém árvores frutíferas. O grupo usa o território 

como moradia, sendo que, cada casa tem um quintal delimitado por uma cerca. A delimitação 

não implica em uso individual da terra, e sim numa forma de marcar uma área em que é 

preciso ser anunciado para entrar. Atualmente, o Quilombo Brotas tem 170 moradores, e 

destes, cerca de sessenta crianças.   

 Após o reconhecimento do Sítio como Quilombo, o grupo percebeu uma mudança na 

relação da sociedade envolvente com eles. Desde então, houve uma curiosidade e um 

interesse da sociedade em conhecê-los, em saber o que significava o quilombo, seus modos de 

vida e a história, já que ali viviam há tantos anos, mas não eram conhecidos. Isso significou 

                                                 
2
 O artigo diz que: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” (BRASIL, 1997). 
3
 Expressão usada por Dona Ana Maria e Tia Aninha, mulheres mais velhas do grupo responsáveis por contar a 

história do Quilombo. O fato do fazendeiro receber Emilia e Isaac como trabalhadores em suas terras, esconder 

negros nelas durante a escravidão e vender parte de suas terras ao casal denota, para elas, que “ele gostava de 

negros”. 
4
 A ponta de Sítio é o próprio Quilombo Brotas. Esta expressão diz de uma pequena parte da fazenda, que foi 

comprada por Emília e Isaac.  
5
 De acordo com a memória coletiva do grupo, as terras foram compradas entre 1878 e 1885. 
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uma aproximação com estudantes universitários, grupos culturais, movimento negro, 

pesquisadores, além dos representantes do próprio Estado (Institutos de Terras e Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos do Estado de São Paulo). Houve também uma aproximação com 

outras comunidades quilombolas, como o Quilombo Cafundó (Salto de Pirapora-SP) e o 

Quilombo Caçandoca (Ubatuba-SP), a partir das quais o grupo pôde entender diferentes 

histórias e processos sociais envolvendo os remanescentes de quilombo.  

 Os novos sujeitos com os quais os quilombolas de Brotas passaram a se relacionar 

trouxeram elementos para o entendimento do sentido de ser quilombo. Com isso, não só a 

memória coletiva informava sobre quem eram e porque, mas as expectativas externas, vindas 

da sociedade envolvente, seja ela quilombola ou não, faziam parte do processo de 

reconstrução da identidade do grupo. 

 Diante dessa realidade, interessei-me em compreender como todo este processo era 

entendido pelas crianças. Quais os significados que elas elaboravam para o Quilombo? O que 

poderiam dizer da identidade quilombola, sua composição e construção? 

 Aproximei-me das crianças do Quilombo Brotas ancorada nas discussões da 

Antropologia e Educação
6
, Antropologia da Criança e nos trabalhos que abordam aspectos 

direcionados à metodologia de pesquisa com crianças. Realizei um ano de pesquisa de campo 

junto a elas, de modo que, pude observar a forma como ocupam o lugar, os significados que 

atribuem aos mesmos e as produções infantis que ali realizam.  

 

As crianças do Quilombo Brotas: aspectos teórico-metodológicos da pesquisa 

 

 Alguns fundamentos para a compreensão da abordagem da pesquisa e das análises 

realizadas são necessários antes de trazer as próprias crianças quilombolas para este texto. São 

opções teórico-metodológicas desenvolvidas antes e durante a pesquisa de campo, o que 

significa que as próprias crianças influenciaram essas escolhas, através de seus ditos e não-

ditos apresentados a uma adulta que propunha pesquisá-las. 

 As crianças são sujeitos socioculturais ativos nos processos de significação de suas 

vidas e de simbolização das sociedades e grupos dos quais fazem parte
7
. Não são tabula rasa 

de processos de aprendizagem, mas sim sujeitos envolvidos em sociabilidades, em que 

aprendem e afetam a organização de seus grupos. Estão inseridas na sociedade e produzem 

cultura entre si e em meio aos adultos que com elas convivem. Assim,  

                                                 
6
 Cohn (2005), Gusmão (1997), Nunes (2002), Rocha e Tosta (2009), Pires (2007), Prado (2002). 

7
 Cohn (2002, 2005, 2013), Gusmão (1993, 1999), Fernandes (2004), Pires (2007). 
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“Uma criança aprende sobre o mundo que lhe cerca e toma conhecimento dele nas 

relações sociais que estabelece com os outros membros da sua comunidade, sejam 

eles adultos ou crianças” (PIRES, 2007, p. 30). 

 

 As crianças não estão à parte da sociedade, ao contrário, elas modificam os territórios 

e em torno delas os adultos organizam suas vidas (COHN, 2002, NUNES, 2002). Nesse 

sentido, dialogo com abordagens em torno da produção da cultura pelas crianças, que se dá 

em seus fazeres infantis (brincadeiras e universo simbólico infantil), passando pela 

compreensão de que os adultos fazem parte das sociabilidades construídas por elas, e 

refletindo as questões macro-estruturais que, em menor ou maior intensidade, perpassam a 

vida das crianças como um todo (ITURRA, 2012, QVORTRUP, 2010, SARMENTO, 2009). 

 Crianças pertencentes a diferentes sociedades e grupos nos informam sobre a 

existência da multiplicidade da infância e da diversidade de formas de organização. No 

Quilombo Brotas trata-se de uma infância permanentemente colocada em diálogo com o 

passado e as mudanças ao longo das duas últimas décadas. Uma infância perpassada pelas 

problemáticas em torno da valorização econômica da terra, do crescimento urbano, das 

políticas de assistência social à criança e da educação escolar. Ali, as crianças de hoje 

produzem a infância de maneira diversa de antes, o que evidencia sua perspectiva histórica, 

social e cultural. 

 A participação no universo da infância no Quilombo Brotas evidenciou que as crianças 

produzem cultura na relação entre elas, e entre elas e os adultos. Além disso, observei que os 

adultos pensam as crianças, elaboram brinquedos e organizam suas vidas considerando sua 

presença. Desse modo, o percurso da pesquisa não se fechou apenas na observação das 

crianças entre si. Antes, a própria etnografia realizada conduziu à observação das múltiplas 

relações entre elas e os adultos que as cercam, pensando nelas, realizando trocas de saberes e 

alterando seus espaços de brincar. 

 O trabalho junto às crianças de Brotas perpassou a compreensão do sentido de ser do 

quilombo, de ser quilombola, segundo elas mesmas. A identidade  é aqui conceito complexo, 

caracterizado pela mudança e o movimento da vida dos sujeitos. É ela que define quem são 

cada um dos sujeitos de um grupo, e que descreve o próprio coletivo na relação, de acordo 

com os grupos em presença. Aponto aqui aspectos da identidade étnica
8
, que no Quilombo 

Brotas é definida pela descendência de Amélia, filha dos ancestrais fundadores Emília e Isaac. 

                                                 
8
 Ver Barth (1998),Cunha (1986), Munanga (2004). 
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Uma identidade de grupo que mantem o desejo dos antigos: morar no lugar, mantê-lo para 

que todos tenham autonomia e liberdade, cuidando para todos “aqueles que virão
9
”. A 

intencionalidade expressa no momento da compra da terra pelos ancestrais fundadores, que 

permanece frente à luta dos moradores atuais pelo reconhecimento quilombola, legitima e 

protege a terra dos interesses externos.  

 No Quilombo Brotas, o que legitima a propriedade da terra são elementos distintivos 

do grupo colocados em presença de outros, que são obrigados a respeitar uma determinação 

legal constitucional e encerrar suas ações desapropriatórias. São elementos da história e 

cultura do grupo, os quais foram acionados e acentuados frente à ameaça da terra. 

 Inicialmente, a identidade do grupo legitima a identidade quilombola. Esta identidade 

reconhecida institucional e politicamente na defesa da terra é marcada pelos elementos que 

conformam o território até então. O grupo não descende de um quilombo de fuga, não está 

isolada da sociedade, mas ao contrário, dentro de uma cidade e de uma região industrializada. 

Com isso, o próprio grupo pensa a si mesmo para dizer de si ao outro. Aprende quem é e 

reconstrói o sentido do quilombo, marcado pela diversidade de situações. Com isso, negam 

uma construção negativa do Quilombo (objeto de repressão e transgressão à ordem vigente) e 

aprendem que a luta dos antepassados é importante para dizer dele como um território de 

enfrentamento social. Aprendem também que o quilombo simboliza a luta da população negra 

frente à exclusão social, à subordinação, à discriminação racial e ao racismo. Este 

aprendizado valoriza e legitima o território e seus membros, e não sem contradições, afirmam 

a identidade existente. 

 Assim, a identidade quilombola no Quilombo Brotas também é caracterizada pela 

identidade negra
10

 do grupo. São negros de uma comunidade quilombola, e como tais, vivem 

o preconceito e a discriminação racial na relação com a sociedade envolvente. Vivem a 

negação de seus corpos e as injunções inerentes às representações sociais negativas do negro 

na sociedade brasileira. Suas sociabilidades dentro do Quilombo evidenciam como lidam com 

a discriminação e o preconceito racial existente em torno do próprio território, caracterizado 

historicamente pela ancestralidade negra e por ser um lugar onde moram negros descendentes 

de escravizados. 

 É a condição quilombola e negra que as crianças do Quilombo Brotas explicitam por 

meio de falas, silêncios, risadas e algazarras em grupo. Expressões infantis observadas 

                                                 
9
 Tia Aninha e Dona Ana Maria relataram que seus “avós”, pais de Amélia, afirmavam que aquelas terras eram 

para “aqueles que virão”, referindo-se aos seus descendentes e hoje moradores do Quilombo.  
10

 Para conceituar identidade negra dialoguei com a abordagem conceitual de Munanga (2004). 
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durante a pesquisa de campo, metodologia que contribuiu para entender a multiplicidade dos 

fazeres materiais e simbólicos das crianças.  

 Neste aspecto, segundo Cohn (2005): 

 

“A antropologia oferece ainda outra coisa: uma metodologia de coleta de dados. 

Atualmente, diversos estudiosos das crianças têm utilizado o método da 

antropologia, especialmente aquele conhecido como etnografia, entendendo ser esse 

o melhor meio de entendê-las em seus próprios termos porque permite uma 

observação direta, delas e de seus afazeres, e uma compreensão de seu ponto de 

vista sobre o mundo em que se inserem” (p. 09). 

 

 A antropologia fundamenta-se na etnografia para compreender a multiplicidade de 

aspectos constitutivos dos sujeitos, permitindo a abertura para os imprevistos que, no caso da 

pesquisa com crianças podem acontecer a qualquer momento. Tratando-se de adultos 

pesquisando crianças, esses imprevistos significam a possibilidade de não compreender a 

princípio suas linguagens, suas expressões e os sentidos atribuídos às suas vivências. Significa 

também colocar-se no lugar do outro, compreendendo as limitações da adultez frente a 

infância, das limitações de um adulto que já não ri, brinca ou se movimenta como uma 

criança. 

 A opção pela etnografia na pesquisa com as crianças do Quilombo Brotas envolveu 

também a compreensão de que  

 

“É no intuito de descobrir a relação sistêmica entre os diferentes elementos da vida 

social que os etnógrafos abraçam a observação participante – para tentar dar conta 

da totalidade do sistema” (FONSECA, 1999, p. 63). 

 

 Para entender a significação dada pelas crianças ao Quilombo e à identidade 

quilombola era importante compreender as relações sociais mais amplas e a organização do 

grupo de maneira mais ampla. Isso foi possível graças à etnografia e à observação participante 

que a constitui. Por meio dessa metodologia estruturante da pesquisa, dentre os muitos 

aspectos constitutivos da infância no Quilombo Brotas, elenco os que dizem da identidade e 

do território a ele referido. Neste movimento etnográfico, evidencio a agência infantil em 

comunidades remanescentes de quilombo, as quais são pouco conhecidas nos estudos sobre a 

infância e as crianças. 
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As crianças do Quilombo Brotas e a produção de significados a partir de suas vivencias 

infantis 

 

 Durante a pesquisa de campo acompanhei o cotidiano de um grupo estendido de vinte 

e cinco crianças, que se dividia em outros menores ao longo dos dias, de acordo com as 

brincadeiras e os espaços. Dele faziam parte meninas e meninos entre 3 e 13 anos, auto-

reconhecidas como crianças porque “ainda brincam”.  

 A produção da infância no território ocorre nos diferentes lugares existentes, como as 

três ruas de terra
11

, que levam as crianças e os adultos para suas casas; os quintais que servem 

de passagem e para brincar; os espaços de uso coletivo: como a “casinha” e as duas pracinhas, 

o campo de terra, além do “riozinho” e da mata. 

 A “casinha” é a casa de alvenaria assim chamada pelas crianças, onde funciona a sede 

da Associação Cultural Quilombo Brotas. Nela há uma cozinha para a elaboração de 

alimentos em dias de festas e recebimento de visitantes, uma sala com três computadores 

conectados à internet, uma biblioteca, um banheiro e uma ampla área externa coberta.  

 Este é um lugar de encontro das crianças para conversar, brincar, assistir filmes, 

produzir desenhos, brincar com jogos de computador, observar meninas e meninos maiores no 

uso das redes sociais. Durante a pesquisa, este era o lugar privilegiado para me receberem e 

conversarmos. Ali se reuniam para mostrar suas brincadeiras, explicar regras de jogos, dizer 

de si e do quilombo. 

 As ruas, o campo de terra e os quintais revelavam lugares de produção da infância nas 

brincadeiras de pipas, esconde-esconde, faz-de-conta, pega-pega. Nesses lugares também 

transitavam para o encontro com irmãos e irmãs, primos e primas, para a ida ao mercadinho 

ou à padaria à pedido dos adultos. 

 A mata é lugar de brincar de esconderijo e de cabanas secretas, as quais os adultos e 

até mesmo outras crianças desconhecem. Ela é preferida pelos meninos, que se aventuram 

diante da existência de segredos sobre o que pode haver ali. Já o “riozinho” é o córrego que 

atravessa o Quilombo Brotas, passando ao fundo de alguns quintais e entre ruas. Ele é usado 

para brincadeiras de atravessar com cordas penduradas nas árvores, e às suas margens as 

crianças se reúnem para conversas e elaboração de brinquedos. 

                                                 
11

 Essas ruas seguem a distribuição das moradias pelo território, e possuem placas com nomes dos antepassados. 

Foram nomeadas pelos próprios moradores em homenagem ao esposo de Amélia (Fabiano) e seus dois filhos 

(Claro e Bento). Não constam como ruas oficiais de Itatiba.   
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 Numa das idas ao Quilombo reuni-me com um grupo de doze crianças que decidiram 

desenhar, usando canetas, lápis, massinha, cola e papel sulfite. Puseram-se a desenhar 

livremente e expressar no desenho e na escrita o quanto gostavam da minha presença no 

Quilombo, do quanto gostavam de mim e do “projeto” de estuda-las. Aproveitei a situação e 

pedi que desenhassem o que gostavam do Quilombo, o que consideravam interessante ou 

importante dizer do lugar. Produziram vários desenhos e anotações mostrando a compreensão 

que têm do território, em consonância com o universo simbólico presente no grupo. 

 Seus desenhos apresentaram lugares simbólicos, os quais estão na memória coletiva do 

grupo, dentre eles: a casa de Tia Aninha, moradora mais velha e importante para o grupo por 

relatar o passado, afirmando-o; o baú existente no território, onde Emília e Isaac guardaram o 

dinheiro para a compra do Sítio; a Tenda de Tia Lula
12

; o “riozinho”, lugar importante para o 

grupo, que foi alvo da ação do condomínio vizinho e um símbolo do processo de identificação 

do território como quilombo. As crianças também desenharam a mata, onde brincam e 

também realizam trilhas que mostram o quilombo para os de fora. A mata simboliza o limite 

do território, objeto da luta pela terra. Durante as visitações no quilombo sempre há uma trilha 

pela mata, que ocorre em meio aos relatos da história dos lugares que a compõem, das 

mudanças decorrentes do crescimento da cidade, do enfrentamento com os interesses 

imobiliários, mas também de como antes era mais inacessível, de correntes e objetos 

encontrados há anos, os quais dizem da presença de negros escravizados e escondidos 

naquelas terras. 

 Esses lugares também são importantes para as crianças porque são onde brincam, e ao 

brincar não só produzem a infância na sua ludicidade, como aprendem o sentido de ser 

quilombola daquele território. Também explicitam que sabem onde brincam, e com isso, que 

são parte do lugar.  

 Em torno da questão territorial, “Eles não vivem divisa de terras!” é a fala de uma 

menina de sete anos, em resposta a minha indagação sobre a diferença em ser de um Sítio e 

ser do Sítio Brotas (Quilombo Brotas). Sua fala, produzida numa roda de conversa onde ela e 

outras três primas me relatavam as pessoas que gostavam, de onde eram e por que, surgiu 

após me dizer que achava que suas colegas de escola a consideravam suja porque ela tinha os 

pés marcados pela “sujeira” da terra do Quilombo. 

                                                 
12

 Tenda da Tia Lula é o nome dado a casa de umbanda de Tia Lula, filha de Amélia e neta dos ancestrais 

fundadores do Sítio. Esta casa está dentro do território, mas encontra-se paralisada desde a morte de Tia Lula, 

que conduzia os rituais. 
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 Indignadas com a fala, suas primas exigiam que explicasse melhor, e eu me adensei ao 

coro. Problematizei com ela a existência de crianças moradoras de sítios ou áreas não 

asfaltadas, o que acarretava na mesma condição de terra sob os pés. Sua resposta afirmativa 

foi acompanhada de uma oposição, explicitada após uma longa gargalhada: “Eles não vivem 

divisa de terras!”. 

 A frase é reveladora da compreensão que esta menina tem da sua identidade 

quilombola, constituída pela diferença em relação à territorialidade, à luta pela terra, à 

fronteira que o Quilombo Brotas estabelece com a sociedade envolvente, e que o torna 

diferente dos outros. A luta pela terra (a divisa) demarca a diferença do Quilombo em relação 

a outros espaços rurais. A criança, desde pequena, compreende esta realidade e consegue 

pronunciá-la. 

 Do mesmo modo, esta criança também anuncia a exclusão que seu território vive em 

relação ao meio urbano. A terra sob os pés, que ela percebe ser usada para diferenciá-la e 

excluí-la sob o estereótipo de “suja”, evidencia que o lugar de onde esta terra vem não é 

valorizado pela sociedade envolvente. Ela é discriminada por isso e se sente envergonhada 

também. A vergonha impede que diga a suas colegas de onde é, e por isso, não descreve 

claramente a elas onde mora, afirmando tratar-se de uma rua no bairro Filomena Zupardo, 

próximo a outro mais legitimado, o bairro Nações.  

 Como descrevi brevemente, o Quilombo Brotas é um Sítio que após a década de 1990 

é envolvido, paulatinamente, pela urbanização, representada nas ruas asfaltadas, no aumento 

das residências, na construção dos condomínios. Chegam também ônibus coletivos, 

estabelecimentos comerciais (mercados, lojas, farmácias, postos de gasolina), igrejas, escolas, 

centros de saúde. Seus moradores saem nas porteiras e acessam esta realidade e estes 

equipamentos públicos, que até então demandava longas caminhadas até o centro da cidade. 

 Paulatinamente, as casas das famílias quilombolas são reformadas, aumentam seus 

cômodos e são construídas em alvenaria. Deixam também de obter água através de poços 

artesianos e passam a obter água pelo sistema de fornecimento do município. Nos anos 2000, 

o Programa Luz para Todos atende ao pedido de energia elétrica em todas as residências, de 

modo que as famílias possam adquirir aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos.  

 Atualmente, as famílias do Quilombo Brotas consomem os mesmos produtos que 

trabalhadoras diaristas, domésticas, ajudantes gerais, metalúrgicos, pintores e pedreiros 

consomem na cidade. As crianças quilombolas têm brinquedos comerciais semelhantes aos 
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das crianças de fora. Mesmo assim, como nota-se na fala da menina que diz da “divisa de 

terras”, há uma diferença que conduz à exclusão. 

 Essa diferença que produz desigualdade, da qual a criança não tem condição de se 

defender e, por isso, se envergonha e se esquiva no ato de dizer de si, insere uma discussão 

em torno da relação da cidade com o campo, ou daquilo que caracteriza o urbano e que se 

opõe ao rural durante o processo de desenvolvimento da cidade. Refiro-me aqui a um debate 

mais amplo, suscitado pela fala da criança e da experiência infantil na construção da 

identidade quilombola. Um debate em torno da ideia de desenvolvimento e progresso inscrito 

na cidade e à urbanização, e que historicamente se contrapõe ao campo e ao meio rural. Uma 

discussão aparentemente superada pelos novos sentidos atribuídos ao meio rural frente aos 

malefícios da cidade, que com o crescimento desordenado eliminou grande parte das áreas 

verdes, intensificou ruídos e poluição. As áreas arborizadas têm sido ressignificadas como 

espaços de fuga da cidade, e principalmente, das metrópoles. O meio rural é visto como lugar 

de descanso, de tranquilidade, de qualidade de vida.  

 No entanto, percebe-se na expressão da criança que esta ressignificação do campo não 

conduziu à superação das dicotomias entre urbano-progresso e rural-atraso. A terra sob os pés 

da menina quilombola equivale à negação do rural, e de um rural repleto de significado, pois 

se refere a um quilombo e um território onde vivem, historicamente, famílias negras 

descendentes de escravizados.  

 A “divisa” é a condição quilombola do grupo, que compõe a territorialidade das 

comunidades remanescentes de quilombo. Ela é a afirmada pela menina, que vive a 

complexidade da construção da identidade de seu grupo e de si mesma, da relação com 

sujeitos de fora que não a compreendem, mas que a desvalorizam. É a infância pelas crianças, 

mostrando como vive e elabora significações para o que a constitui, e o faz encontrando seus 

próprios caminhos em conjugação com a cultura de que é parte. 
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