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Populações afro-descendentes desvinculadas 
de grupos étnico-raciais definidos, formaram o 

3º eixo de povoamento negro de Rondônia

Injustiças historiográficas

O Estudo histórico e crítico acerca dos 
caracteres regionais, mais especificamente 
sobre os lotes culturais rondonienses, é uma 
preocupação nova no que tange à cientifi-
cidade do tema “Diáspora Africana”. Para 
tentar esclarecer os caminhos que a história 
tomou nos dois últimos séculos em Rondô-
nia, o professor doutor Marcos Teixeira, da 
Universidade Federal de Rondônia (Unir), 
durante entrevista ao Grau Informativo, 
pontuou referenciais para uma criticidade 

Populações Negras
Ocupação de espaços no Guaporé
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De acordo com informações do pro-
fessor Marcos Teixeira, no século XVIII 
foram as populações negras do Vale do 
Guaporé que primeiro definiram a ocu-
pação dos espaços. No  século XX, du-
rante a construção da Ferrovia Madeira 
Mamoré vieram as populações afro-cari-

benhas, conhecidas em Rondônia como 
Barbadianas. Entre os séculos XIX e XX, 
durante os ciclos da Borracha e da Po-
aia, até as recentes migrações em função 
da colonização agro-pastoril (1960/90), 
populações afro-descendentes desvincu-
ladas de grupos étnico-raciais definidos, 
formaram o terceiro eixo de povoamen-
to negro de Rondônia.

O I Encontro Internacional da Diás-
pora Africana na Amazõnia, na opinião 
do entrevistado, é uma possibilidade 
para a correção de injustiças, quanto à 
historiografia regional. Segundo Marcos 
Teixeira, é possível retomar discussões à 
cerca do tema e endereçar, com mais co-
erência os objetivos claros, a ética para 
o historiador. Ao finalizar entrevista ao 
Grau Informativo, o professor Marcos 
Teixeira fez ressalva ao número de auto-
ridades que se fazem presentes neste en-
contro e sugeriu ao corpo discentes local, 
para que aproveitem bem o evento.

na própria historiografia. Segundo ele,  o que se fez na Região, em termos de regis-
tros históricos, foi privilegiar capítulos inteiros para uma valorização do oficialesco de 
ocasião. Dessa forma, segundo informações do professor, muitas culturas ficaram à 
margem sem espaço algum e, até certo ponto, massacradas por discursos incossin-
tentes mas, na maioria dos casos, com intenções claras de supressão de valores das 
comunidades que aqui firmavam suas bases.
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O Professor Doutor Jean-Pierre Ange-
not, um dos coordenadores do Encontro, 
traçou um referencial sobre as possibilida-
des do evento sustentando afirmativa de 
que esta, sem dúvida, é uma das maiores 
realizações do gênero na Região, se con-
siderarmos o número de autoridades pre-
sentes. Segundo ele, são nomes que che-
gam para contribuir com as possibilidades 
regionais na historiografia. Angenot ressal-
ta que as questões da Diáspora Africana na 
Amazônia, por serem pouco conhecidas da 
sociedade, tambem podem soar positiva-
mente e atrair novos pesquisadores. 

“Fica evidente que os estudos sobre o 
assunto, ainda apresentam mais lacunas 
do que respostas quando se refere à Ama-
zônia e que o desconhecimento permane-
ce muito grande em relação ao tema. A 
realização do I Encontro Internacional de 
Pesquisadores e Representações Sociais 
ligados à Diáspora Africana na Amazônia 
vem, assim, iniciar uma rediscussão destas 
questões e procurar lançar novas luzes so-
bre um debate que, até então tem se mos-
trado tímido e pouco visível.”As  populAções negrAs ficArAm pouco visíveis

Auditório recebe autoridades e abre discussões em novo instante da historiografia
Entre os séculos XVII e XIX a Amazõnia recebeu signifi-

cativo contingente humano, em sua maioria, negros de pro-
cedência escrava que adentravam, mais especificamente, o 
território brasileiro. Objetivando abrir discussões sobre os fatos 
que compõem a formação histórica da Amazônica, entre os 
dias 29 de outubro e 2 de novembro a Universidade Federal 
de Rondônia (Unir) realizou o I Encontro Internacional da Di-
áspora Africana na Amazônia. O evento aconteceu no campus 
da Unir de Porto Velho.

De acordo com a programação acadêmica o I Encontro 
Internacional da Diáspora Africana abriu atividades nos dias 
28 e 29 de outubro, com recepções às comitivas estrangeiras 
em Porto Velho. Oficialmente, a abertura aconteceu durante 
a noite do dia 30 com cerimônia de apresentações e felicita-
ções. No dia 31 de outubro, a mesa redonda “A África e os 
Africanos”, conduzida pelo professor Josué Costa (Unir). Entre 
as expressões do primeiro dia: Simão Souindoula (Museu Na-
cional de Escravatura, Luanda, Angola); Henrique Nhaombe 
(Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique); 
Bruno Okoudowa (Universidade de São Paulo); Daniel Mu-
tombo (Université de Mbuji, Republica Democrática do Con-
go); . Philippe Ngessimo Mutaka (Universidade de Yaoundé 
1, Camarões); Rosa Acevedo (Universidade Federal do Pará, 
Belém); Alfredo Wagner (Universidade Federal de Amazonas, 
Manaus); Ronilda Iyakemi Ribeiro (Universidade Federal de 
São Paulo); . Bernadete Lopes da silva (Fundação Cultural 
Palmares, Brasília); dentre outros. 

Ofuscando os elementos comprobató-
rios de formação etnogeográfica da Re-
gião, a história de Rondônia foi contada, 
durante muitos anos, sem as preocupações 
e rigor científico exigidos para a descrição 
histórica dos fatos. Com isso, pouco se viu 
sobre a vinda dos descendentes africanos 
que, entre os séculos XVII e XIX compuse-
ram essa parte do território Nacional com 
suas crenças, hábitos e demais aspectos so-
ciais ou culturais.

Para o professor Marcos Teixeira, um 
dos coordenadores do I Encontro Interna-
cional da Diáspora Africana na Amazônia, 
as populações afro-descendentes da Ama-
zônia e de Rondônia têm sido sistematica-
mente ignoradas, padecendo de uma total 

invisibilidade, uma vez que a presença de 
populações de origem escrava na Amazô-
nia foi pouco abordada por historiadores e 
outros estudiosos.

Rondônia possui população majorita-
riamente não branca, pouco estudada e 
conhecida. Sua trajetória é marcada pela 
presença de três grupos distintos, que po-
voaram as terras que hoje formam o Es-
tado em três momentos distintos. Esses 
grupos, em seus momentos, não constam 
em boa parte dos livros publicados por his-
toriadores regionais. Para Marcos Teixeira, 
é importante que se comece a fazer história 
com mais responsabilidade, não esquecen-
do os componentes históricos, deixando-
os em segundo plano.

Afro-descendentes ignorados 
por historiadores regionais

A proposta do I Encontro Internacio-
nal de Pesquisadores e Representações 
Sociais da Diáspora Africana na Amazô-
nia (I-EDAA) é chamar a atenção para as 
graves questões afro-diaspóricas regionais. 
Vivendo em uma região mundialmente co-
nhecida em função da amplitude do deba-
te ambiental e das temáticas étnico-indige-
nas, as questões das populações negras e 
afro-descendentes têm sido pouco visíveis 
tanto nos debates acadêmicos quanto nos 
debates sociais. 

Assim, propomos a realização deste 
Encontro para a formação de uma ampla 
rede de estudiosos e militantes sociais que 
viabilize e agilize a troca de informações, 
conhecimentos, estudos e projetos. Essa 
rede, denominada “A DIÁSPORA AFRI-
CANA NA AMAZÔNIA” permitirá a inte-

Questões pouco visíveis nos 
debates acadêmicos e sociais

professor Doutor JeAn-pierre Angenot

Coordenador 
fala em discussão 

de grande porte

A segunda mesa redonda do Encontro, “A Diáspora Africa-
na na Amazônia”, ainda no dia 31, foi conduzida pelo profes-
sor Waldir Aparecido, e reuniu autoridades do Norte e Centro-
Sul do País. Á noite, de acordo com a coordenação do evento, 
exposição e mostra de documentários.

A sequência da programação traz ainda as mesas-redondas 
“As Populações Afro-Amazônicas e Ações Afirmativas”, “Edu-
cação e Saúde para as Populações Afro-descentes” e, “Cultura 
e Religiosidade Afro-Amazônica”. Mini-cursos e atividades cul-
turais também estão previstos para o encerramento do I En-
contro Internacional da Diáspora Africana na Amazônia.

O I Encontro Internacional da Diáspora Africana propõe, 
dentre outros pontos, abordagens de estudos feitos sobre a for-
mação histórica da Amazônia. Para tanto, lança desafios para 
a confabulação em maior grau de criticidade para as lacunas 
que, no decorrer do tempo, moldaram os fatos e distanciaram 
o contexto da realidade vivida. 

Exposição e mostra de 
documentos à noite

A culturA Afro-Descente nA AmAzôniA sofreu boicote De historiADores

gração das populações afro-amazônicas e 
dos estudos afro-diaspóricos na Amazônia 
ao restante do país e do mundo. 


