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PREFÁCIO

Ao final de 2015, realizei um concurso docente em História das 
Áfricas e Cultura Afro-brasileira na Universidade Federal do Oeste 
da Bahia (UFOB), em Barreiras, Bahia. Naquela altura, a única coisa 
que sabia da região era que havia essa vaga aberta para o concur-
so. Eu, homem negro, filho de piauienses que, na década de 1970, 
vieram para o estado de São Paulo para ganhar a vida. Embora em 
situações distintas, os fluxos migratórios dos meus pais têm suas si-
militudes com os meus, pois saíram de suas cidades com propósitos 
de uma oportunidade de vida melhor. No caso deles, em condições 
precárias, e sem quase nada de estudo. O seu filho, que se considera 
um paulista-piauiense, ou piauiense-paulista, que estava como pro-
fessor temporário há quase quatros anos na Universidade Estadual 
de Maringá (UEM), foi aprovado no concurso da UFOB e vai traba-
lhar no Oeste da Bahia, no ano de 2016.

Venho viver no que é chamado de a última fronteira agrícola 
do Brasil, região denominada contemporaneamente de Matopiba 
(Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), território cortado por inú-
meros rios, a exemplo do Rio Grande e Rio de Ondas. O primeiro, 
inclusive, é um dos principais afluentes do Rio São Francisco, que 
também faz parte de uma paisagem composta pelo Cerrado e por 
partes de Caatinga, biomas ameaçados pela forma predatória com 
que o agronegócio vem explorando a natureza local.

O paulista-piauiense, ou vice-versa, que até então estava no 
Paraná, agora adentra o sertão da Bahia, para trabalhar numa uni-
versidade que em 2016 estava completando três anos de existência. 
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Num momento como a época atual, em que vivemos o negacionismo 
da Ciência, ataques às universidades públicas, em que parte da so-
ciedade brasileira questiona a importância delas, a própria Ciência, 
e em especial pelas universidades gratuitas, vem a público dar re-
postas, estando na linha de frente ao enfrentamento aos males da 
pandemia. Ela o faz tanto pelo desenvolvimento de equipamentos 
e medicamentos para o enfrentamento à covid-19, quanto de forma 
on-line, procurando justamente estimular a comunidade universitá-
ria a manter o ensino público, gratuito e de qualidade.

Os trabalhos apresentados neste livro são justamente esforços 
de parte da comunidade acadêmica que, por meio de universida-
des públicas como a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e a 
UFOB, evidenciam, através de pesquisas da região, feitos por agentes 
históricos locais, a produção de conhecimento sobre sua história.

Ao pensarmos na historiografia brasileira no que concerne 
aos períodos da escravidão e do pós-abolição, os modelos apresen-
tados estão ligados à generalização, em especial a grandes centros, 
a exemplo de Salvador e Rio de Janeiro, em obras como de Jacob 
Gorender, O escravismo colonial (2016), e Manolo Florentino, com 
Em costas negras (2014). Destacamos apenas duas obras produzidas 
em períodos distintos, mas que fazem reflexões pertinentes, contu-
do generalizantes, nas quais esse Brasil profundo (Oeste da Bahia) 
é apresentado de maneira tangencial, em que os pormenores do 
cotidiano das populações sertanejas não são aprofundados e nem 
problematizados.

Esta coletânea, organizada pelo professor Rafael Petry Trapp 
(UNEB) e pela professora Napoliana Pereira Santana (UFOB), tem 
justamente o intuito de quebra desses paradigmas, numa proposta 
interseccional, transdisciplinar e decolonial. Trabalho realizado 
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conjuntamente com discentes e docentes das instituições mencio-
nadas (UNEB/UFOB), reúne uma produção de estudos históricos 
a respeito de temas ligados aos períodos da escravização negra na 
região e também do pós-abolição, assim como reflexões sobre povos 
tradicionais de territórios quilombolas do Rio São Francisco.

Os textos contidos nesta obra questionam, inclusive, ideias 
postas por memorialistas da região, trazendo uma riqueza de de-
talhes que, anteriormente, não foi analisada, como os processos e 
sujeitos do trabalho escravizado e seus descendentes. Quem eram 
essas pessoas? Retira-se a condição de objetivação inerente a uma 
historiografia mais tradicional e é colocada a condição de sujeitos 
e protagonistas de suas histórias. Ou, ainda, pensamos nos povos 
tradicionais, a exemplo das comunidades quilombolas do médio 
São Francisco, que nas suas localidades vivem de forma sustentável, 
sendo foco de resistência ao agronegócio, muito antes desse nome 
estar em voga.

Os textos produzidos para este livro são de fôlego. Agregam 
informações e conhecimentos da região Oeste da Bahia e deixam 
patente a importância e o papel das universidades públicas, pois os 
resultados desses trabalhos decorrem justamente dos esforços de 
mulheres e homens – muitos deles filhos da terra, descendentes, ou 
não, de pessoas que foram escravizadas – que lutam, resistem num 
processo de pós-abolição que é contínuo, até o rompimento dos 
grilhões concretos e imaginários, para uma real liberdade de pensa-
mentos e dos corpos negros. Boa leitura!

José Francisco dos Santos
Doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica  

de São Paulo (PUC-SP) 
Docente da UFOB
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APRESENTAÇÃO

A presente coletânea reúne esforços coletivos de uma ampla rede de 
instituições, pesquisadoras e pesquisadores sediados em universida-
des públicas baianas no estudo crítico de problemáticas, abordagens 
e fontes da história da escravidão e do pós-abolição no tempo-espaço 
do Oeste do estado da Bahia, outrora Sertão do São Francisco, para 
pensar perspectivas historiográficas e educacionais acerca de proces-
sos de racialização e resistência político-cultural.

Com exceção de um dos organizadores e de um autor, ambos 
professores de História da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 
(das unidades de Barreiras e Caetité), todos os outros seis “artesãos” 
da oficina historiográfica aqui representados são pessoas oriundas da 
região Oeste ou que nela se estabeleceram, e praticamente todos estão 
ligados à Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), princi-
palmente em seu curso de História (Bacharelado e Licenciatura).  
O curso existe desde 2013, e tem sido um ambiente profícuo para a 
dinamização acadêmica e cultural regional e a edificação de novos 
olhares e pilares científicos no campo da História.

As pesquisas são, em sua maior parte, fruto de trabalhos de 
Graduação, Mestrado e Doutorado, bem como outras ações que têm 
na UFOB um espaço institucional transformador. É aí que se localiza 
o Núcleo de História e Memória da UFOB, em Barreiras, que guarda 
importantes documentos da história do Oeste, entre papéis oficiais, 
livros, fotografias, objetos e artefatos arqueológicos, materiais estes 
coletados, inventariados e analisados pelo Grupo Arqueologia do 
Oeste da Bahia, que possui, por sinal, uma proposta similar a deste 
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livro, mas voltada ao conhecimento científico sobre a história indíge-
na antiga da região. O trabalho desse Núcleo sublinha a necessidade 
de desenvolver ações voltadas à coleta de documentos e à elaboração 
de arquivos, em constante diálogo com a sociedade do Oeste baiano.

A respeito desse último ponto, é preciso enfatizar que o inves-
timento para fazer este livro não partiu apenas ou exclusivamente 
da vontade de historiadores, mas sim emanou também – e princi-
palmente – de discussões que fermentam no corpo social e nas in-
quietações das pessoas que, de uma forma ou de outra, têm no Oeste 
um lugar afetivo. Foram os cidadãos e as cidadãs dessa região dessa 
região, por meio de associações ou da política formal, que trouxe-
ram a UNEB, nos anos 1990, depois a Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), em 2006, e, por fim, como um desmembramento e amplia-
ção desta, a UFOB, em 2013. Por sinal, os laços entre indivíduos, as-
sociações da sociedade civil e essas universidades, em conjunto com o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
possibilitam – anualmente e de forma ininterrupta –, desde 2004,  
a realização da Semana de Consciência Negra de Barreiras (Seconba), 
organizada em um Coletivo de professores que conjugam ensino, 
pesquisa e extensão nas suas instituições e promovem reflexões pú-
blicas sobre questões etnicorraciais. Esse grupo edita a Revista do 
Coletivo Seconba, periódicos da UNEB, que publica, desde 2017, 
artigos nas áreas de interesse científico recém-mencionadas.

Com perspectivas similares, soma-se o empenho do Coletivo 
Marilene Matos – uma associação de professores/as e pesquisado-
res/as com inserções em estudos interdisciplinares sobre trajetórias 
históricas, culturais e educacionais de populações afro-brasileiras e 
quilombolas do Território Velho Chico da Bahia – que, em parce-
ria com movimento quilombola regional, agencia ações formativas 
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e trocas profícuas entre universidades, escolas de educação básica  
e comunidades quilombolas. Ademais, coletivos de estudantes uni-
versitários negros dialogam, em seus próprios termos, com esse caldo 
intelectual e político, a exemplo do Coletivo Mocambo (UFOB) e do 
Coletivo Coisa de Preto (UNEB). É o diálogo multifacetado entre 
esses diferentes atores a substância social que engendra esse livro.

As produções aqui publicadas sedimentam análises sobre pro-
cessos de longa duração. Em 1817, os naturalistas alemães Johann von 
Spix e Carl von Martius atravessaram o Brasil em uma missão científi-
ca. Ao entrar no atual território baiano em Minas Gerais pelo rio São 
Francisco, ouviram histórias sobre os sertões da região então chamada 
– nos documentos coloniais da administração portuguesa – de Além 
São Francisco, contemporaneamente mais conhecida como Oeste da 
Bahia, e anotaram em seu diário de viagem: “A tribo mais numerosa e 
ainda não amiga dos habitantes é a dos Chacriabás, que vive nos de-
sertos, entre as nascentes do Rio Gorguea e do Rio Grande, confluente 
do São Francisco” (SPIX; MARTIUS, 2016, p. 257).

A noção dessa vasta área do Brasil como “deserto” e – apa-
rente contradição – residência de gente refratária à civilização, foi 
ao mesmo tempo uma descrição e um vaticínio. Ela consagrou uma 
imagem que perdurou no curso do tempo, ao dar as mãos a proces-
sos violentos de colonização do Oeste baiano, ora no imaginário, ora 
na realidade. No rumo das coisas às representações, esse lugar teve 
sua trajetória marcada por discursos de invisibilidade social e, efe-
tivamente, ações constitutivas de invisibilização de grupos associa-
dos à origem mais antiga ou ao passado do território, como pobres,  
indígenas, quilombolas, beiradeiros, roceiros, geraizeiros, sertanejos 
e, também, africanos escravizados e negros livres em geral.
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De variadas maneiras, em diferentes (con)textos e por meio 
de palavras diversas, tal gênese de pensamento se verbalizou na obra 
de pensadores e intelectuais situados na – ou sendo filhos da – região 
Oeste ao longo do século XX, de modo consciente ou não. Nos versos 
do cordel Gente que foi Barreiras em pitorescas pinceladas, publica-
do em 1991 por Paulo Holanda, escritor e ex-vereador de Barreiras, 
acompanhamos uma materialização possível desse entendimento 
histórico. Depois de perfilar personagens ilustres da história da 
cidade, quase que invariavelmente homens – outro padrão narrativo 
constante –, ele diz:

Nosso Oeste progride [...]

Do Sul vem o gaúcho

De bombachas pra Bahia

Se juntam com Cearenses

Que nesta terra viviam

Chega agora o japonês

Às carradas todo mês

Pra formar outra etnia.1

Pessoas de fora, estrangeiros e brancos teriam trazido as luzes 
de uma nova ética do trabalho e uma relação diferenciada do homem 
com a natureza, agora objetivada como frente aberta à ocupação po-
derosa da racionalidade técnica (o capital, as máquinas, o asfalto) 
e a serviço da feitura de um novo tipo étnico, pela mistura cultural 
e racial. A uma tradição arcaica, atrasada e antiga, opôs-se o novo, 
o progresso e o moderno (BARROS, 2019; HAESBAERT, 1997). 

1 Esse cordel é discutido com maior atenção no texto Pós-abolição no oeste da Bahia: a traje-
tória de Joaquim Neto (anos 1940-1950) neste livro.



15

Mas, práticas de silenciamento se assentaram ou foram traduzidas 
também em formulações acadêmicas. Por exemplo, no juízo de que 
a escravidão africana ou negra teria sido ocorrência minoritária:

A Abolição da Escravatura (1888), ato de tão signi-
ficativas consequências no Recôncavo Baiano, quase 
não se fez sentir no atual Oeste, devido, por um lado, 
à ínfima migração de negros para aquelas terras e, 
por outra parte, à estrutura fundiária e ao modelo 
de produção agropecuária, que favoreciam a perpe-
tuação de relações de trabalho pré-capitalistas, nos 
quais homens ‘livres’ eram mantidos em condições 
de vida assentadas em bases semifeudais de servidão. 
(BRANDÃO, 2010, p. 40).

Mesmo considerando as temporalidades e respeitando a 
heterogeneidade teórica e as divergências de objetivo nos excertos 
selecionados, afirmamos que eles remetem a uma continuidade po-
lítica de matriz colonial comum ao processo histórico de construção 
do poder no quadro colonial-português e depois imperial-brasileiro 
dos sertões do São Francisco, e na região evocada posteriormente, 
mais ou menos em meados do século XX, como Oeste da Bahia.  
É de alguma sorte a partir, mas sobretudo contra essas imagens, que 
os textos desta coletânea foram concebidos e são interpostos nesse 
livro para esgrimir argumentos.

Os diferentes textos confrontam idealizações questionáveis ou 
de frágil base empírica sobre o caráter social e cultural de padrões his-
tóricos de dominação mediante a reunião paciente, cuidadosa e rigoro-
sa de evidências documentais. As contribuições, nesse sentido, visam 
dizer simplesmente que os sertões do São Francisco e o Oeste da Bahia 
não podem ser reduzidos à ideia de um deserto despovoado; que seu 
desenvolvimento ou sua existência não ganham sentido tão-somente 
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pela vinda de outsiders (em especial os sulistas), na década de 1970; 
que africanos não deixaram de migrar para a região, mas vieram, no 
curso do processo histórico, porque sofreram o peso da escravização; 
e que a história do pós-abolição é recoberta de camadas invisíveis – ou 
hipervisíveis – de racialização (ALBUQUERQUE, 2009).

Segundo o historiador Rafael Sancho Silva (2021, p.  266),  
o sertão do rio São Francisco é 

[...] uma formação regional forjada nos movimentos 
de ocupação luso-brasileira e consolidada através das 
relações de poder pautada numa concepção eurocên-
trica de sociedade e política que, por sua vez, molda as 
camadas dominantes.

Alinhado a essas considerações, os princípios gerais que ins-
piram as análises desta coletânea podem ser sintetizados conforme 
o seguinte:

A intenção aqui é ler algumas situações e transforma-
ções pouco examinadas [e] contribuir para superar 
uma leitura da história que dissemina perspectivas de 
inferioridade e superioridade entre nós internamente e 
entre nós e pessoas de outros países, diluir essas dife-
renças que são históricas e discursivas, e não naturais, 
e quem sabe contribuir para um desenvolvimento cada 
vez mais amplo e por igual, reconhecendo todas as co-
munidades, povos, regiões e pessoas que se fazem aqui, 
estimulando nosso orgulho próprio de sermos quem 
somos, um país amplo e diverso, um país de brasileiros 
e brasileiras. (CORRÊA, 2018, p. 14).

Para usar ainda as palavras do autor, o que queremos é in-
centivar, com trabalhos feitos por historiadores e historiadoras de 
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diferentes procedências sociais e filiações institucionais, a que se 
façam, em especial pelos naturais e residentes do Oeste da Bahia 
ou àqueles com este lugar identificados, novas “leituras de história” 
que possibilitem exercícios de alteridade e o movimento de pensar 
diferente, reconfigurando a imaginação historiográfica a contrape-
lo. Alcançar esse objetivo requer que as experiências dos próprios 
sujeitos em tela, tanto os históricos do passado quanto os históricos 
do presente possam ser enunciadas na produção atenta e qualificada 
de vozes analíticas empoderadas e epistemologicamente autônomas, 
que vão, assim, recuar o olhar no tempo histórico com maior perspi-
cácia e legitimidade.

A primeira parte do livro – Escravidão – reúne três textos 
que tratam dos diferentes meandros da vida econômica e social 
nos sertões do São Francisco, no atual Oeste da Bahia, com foco 
nas relações escravistas estabelecidas no contexto oitocentista. 
Pautados em acervos judiciais e eclesiásticos até então inéditos no 
campo das pesquisas históricas, os textos rompem com silencia-
mentos sobre as experiências de homens e mulheres que viveram 
sob o jugo da escravidão na região. Análises que partem das lutas e 
resistências cotidianas para as conquistas da liberdade, perpassam 
as alianças forjadas com os variados segmentos sociais, até alcan-
çar os aspectos mais íntimos da vida dos indivíduos escravizados,  
com os exames de seus arranjos familiares e sociais através dos laços de  
casamento e de compadrio.

No texto A escravizada Raimunda e liberalidade de terceiros 
na alforria (Barra, Bahia, século XIX), o historiador Antonio Nonato 
Santos Oliveira reconstitui a trajetória da escravizada Raimunda, 
inscrita em Barra do Rio Grande, na segunda metade do século XIX, 
e toda a sua peleja para a conquista da alforria. Seguir os passos de 
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Raimunda, remontar estratégias e redes de relacionamento, per-
mitiu ao autor traçar todo um embate jurídico e parlamentar que 
circundou a Lei no 2.040, de 28 de setembro de 1871, doravante Lei 
do Ventre Livre, em especial, no tocante à liberalidade de terceiros, 
que consistiu na intervenção de outrem na constituição do valor 
para o pagamento da alforria imediata. Com bases nas discussões, 
é possível refletir acerca dos limites da propriedade privada em de-
trimento da “liberdade” advindos de uma conjuntura cada vez mais 
emancipacionista.

Os livros de registros de casamento, batismo e óbito que 
estão sob a guarda da Cúria Diocesana de Barreiras foram impres-
cindíveis para a realização dos estudos sobre escravidão nas antigas 
freguesias de Santa Ana do Campo Largo e Santa Rita do Rio Preto.  
Em Escravidão no sertão do Rio Grande: relações de compadrio de escra-
vizados da freguesia de Santa Ana do Campo Largo (1800-1839), a his-
toriadora Gesilda Pereira dos Santos trata das relações de compadrio 
estabelecidos por escravizados, observando as estratégias de escolhas 
das famílias ao selecionar seus compadres e suas comadres. Atenta aos 
registros coletados junto aos livros de batismo, a autora identificou 
especificidades locais e semelhanças com outros contextos sociais no 
que diz respeito aos padrões de compadrio escravo. Identificou ainda 
a forte presença de africanos adultos recém-chegados sendo batizados 
por seus proprietários, o que revela a inserção de senhores locais nas 
malhas do tráfico transatlântico de africanos.

Já em Além das fronteiras das senzalas: laços matrimoniais e 
compadrio de escravizados na freguesia de Santa Rita do Rio Preto 
(1804-1840), a historiadora Sheila Bianca Sousa centrou seus esfor-
ços no estudo dos arranjos familiares de escravizados da freguesia 
de Santa Rita do Rio Preto. Pautada na leitura pormenorizada das 
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fontes eclesiásticas e numa profícua interlocução historiográfica,  
a pesquisadora nos oferta um rico debate sobre os significados dos 
laços familiares de escravizados, sejam eles legítimos ou consensuais, 
para a organização da vida pessoal e social. As escolhas afetivas ex-
pressas nos casamentos e nos compadrios revelam os fortalecimen-
tos dos vínculos sociais e comunitários, fundamentais nos arranjos 
de sobrevivência dos escravizados daquela freguesia.

A segunda parte deste livro – Pós-abolição – debate pro-
blemas, abordagens e fontes diversificadas sobre as experiências 
negras nos contextos pós-abolicionistas dos sertões baianos do 
Oeste. Inicialmente, em Movimentos migratórios no sertão do São 
Francisco pós-abolicionista (Urubu, Bahia, 1880-1930), a historiado-
ra Napoliana Pereira Santana apresenta uma análise dos processos 
migratórios ocorridos no entorno do rio São Francisco, envolvendo 
especialmente sertanejos, negros e libertos, que viviam nos distritos 
e vila que compunham a comarca do Urubu, nas décadas seguin-
tes ao fim da escravidão. Seu texto problematiza visões generalistas 
sobre os sertões e suas populações, ao evidenciar redes de conexões 
econômicas, sociais e culturais daquela região com outros lugares 
da Bahia e do Brasil. Somado a isso, demonstra que mais de 35% 
dos moradores locais eram forasteiros, oriundos de diversas outras 
regiões brasileiras, o que relativiza a ideia comum de uma migração 
pautada somente na saída em massa de sertanejos com destino aos 
grandes centros urbanos do sudeste do país.

Os dois textos seguintes se debruçam sobre as narrativas de 
dois escritores baianos, ambos naturais da cidade de Barra, para dis-
correr sobre a racialização das populações sertanejas e ribeirinhas 
do São Francisco, e apresentam ricas contribuições para os debates 
raciais, sobretudo, para as discussões de raça e mestiçagens no Oeste 
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da Bahia. Em Memórias dos negros num país de mestiços: racialização 
das populações do São Francisco na ficção de D. Martins de Oliveira 
(1931-1942), o historiador Flávio Dantas Martins estabelece diálogo 
entre história e ficção para examinar as memórias ficcionais presen-
tes nas obras do escritor baiano D. Martins de Oliveira, com recorte 
para a racialização das populações negras sertanejas. O texto Geraldo 
Rocha e o sertanejo são-franciscano, da historiadora Erica Naiara dos 
Santos Ribeiro, por sua vez, aborda o pensamento do intelectual e 
político Geraldo Rocha e suas definições sobre a figura social do ser-
tanejo do Vale do Rio São Francisco.

Em Pós-abolição no Oeste da Bahia: a trajetória de Joaquim 
Neto (anos 1940-1950), o historiador Rafael Petry Trapp apresenta 
a trajetória política do barreirense Joaquim Neto, vereador e líder 
popular negro que, na década de 1950, promoveu importantes dis-
cussões sobre a situação de sujeitos marginalizados de Barreiras,  
e que, ao mesmo tempo, foi possivelmente alvo de preconceito racial e  
homofobia, inclusive na vida política institucional. O texto procura 
levantar elementos teóricos e explorar potencialidades empíricas 
para refletir sobre a construção de um campo de estudos em pós-
-abolição no Oeste da Bahia, tendo como referência o debate con-
temporâneo dos processos históricos de racialização e a formação 
das subjetividades sociais, em diálogo com perspectivas epistemoló-
gicas interseccionais.

No final da coletânea, contamos com texto O ensino de his-
tória da África e cultura afro-brasileira na Escola Maria Felipa,  
do historiador Nivaldo Osvaldo Dutra, que trata da educação e das 
relações étnico-raciais no contexto escolar da comunidade quilom-
bola de Mangal/Barro Vermelho, localizada em Sítio do Mato, Bahia.  
O autor analisa a implantação da disciplina História da África e 
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Cultura Afro-brasileira no currículo da Escola Maria Felipa, bem 
como os limites e as contribuições na (re)afirmação da identidade 
cultural dos quilombolas. Sua abordagem faculta dimensionar a 
importância das pesquisas regionais na ressignificação das práticas 
educativas escolares que atendam às singularidades históricas e cul-
turais dos diferentes grupos que compõem o tecido social do Oeste 
da Bahia, em especial, das populações negras e quilombolas cujas 
memórias ainda permanecem, em muitos sentidos, invisibilizadas.

Esperamos que os estudos aqui congregados possam estimular 
novas pesquisas, buscar novos documentos e criar arquivos e museus, 
fazendo com que outros pesquisadores, professores, estudantes e ci-
dadãos em geral do território sobre o qual o livro se debruça possam 
renovar sentidos históricos de sua existência no presente, bem como 
valorizar experiências próprias e reelaborar positivamente memórias 
sociais. Assim, esperamos abrir a trilha de perspectivas mais plurais, 
democráticas e antirracistas de educação das relações humanas.

Em uma reunião de moradores do território quilombola 
Riacho de Sacutiaba, no município de Wanderley, Oeste baiano,  
durante a aula de um curso que o Coletivo Seconba promoveu em 
2019 para os professores da escola local, o lavrador Onildo Pereira 
dos Santos, importante voz da comunidade, refletiu sobre os próprios 
membros do quilombo. Ele disse: “Cada um de nós é um documento”.

Sua fala nos remete ao filósofo Michel Foucault, que no livro 
Vigiar e Punir (sobre a história das prisões da França e do poder 
disciplinar moderno) assinalou que o corpo é uma superfície de 
inscrição dos acontecimentos. O filósofo também disse que o co-
nhecimento não serve para consolar, mas para cortar. Pensando 
bem, talvez Foucault não tenha nada a ver com isso – embora tenha.  
A reflexão de Santos é boa não apenas porque está ancorada numa 



22

intrincada malha de experiências e saberes – tão segura e serena 
quanto o Riacho ancestral que dá vida e nome ao quilombo –, mas 
porque ajuda a pensar diferentemente.

Rafael Petry Trapp
Napoliana Pereira Santana

Organizadores
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