
O Quilombo Sacopã tem o início de sua 
ocupação na década de 1920, com a vinda dos avós da 
família Pinto, para uma área herdada na Rua Sacopã, 
bairro da Lagoa.  A família vinha da Praia Funda, onde 
se formou a Favela da Catacumba, removida na década 
de 1970 da beira da Lagoa Rodrigo de Freitas.    Entre 
as décadas de 1960 e 1970, o Quilombo Sacopã 
começou a sofrer a pressão do Estado e de grileiros 
interessados em promover empreendimentos 
imobiliários no local.  A capacidade de resistência do 
Sacopã frente o assédio e a violência teve resultado 
prático, sendo o Quilombo Sacopã a última área 
ocupada pelos antigos moradores no entorno da Lagoa. 

A certificação da área como Território tradicional 
quilombola ocorreu em 2004, pela Fundação Cultural 
Palmares.  Recentemente a importância da circulação 
cultural do Quilombo foi reconhecida pela Câmara 
Municipal do Rio. A larga maioria dos vereadores 
aprovou o Projeto de Lei 1.092, de autoria dos 
parlamentares Eliomar Coelho e Reimont, que tornou o 
Quilombo Sacopã em Área Especial de Interesse 
Cultural.  Além do aspecto cultural o Quilombo tem 
grande importância política, sediando atualmente a 
ACQUILERJ – Associação das Comunidades 
Quilombolas do Rio de Janeiro. 

A Associação Cultural Quilombo Sacopã, 
fundada há 20 anos, tem como missão a luta em defesa 
da permanência da comunidade quilombola em seu 
território tradicional.  Situado no bairro da Lagoa, uma 
das áreas mais valorizadas do Rio de Janeiro, a 

estratégia adotada pelo Quilombo Sacopã frente a 
pressão e o assédio da especulação imobiliária foi a 
promoção da cultura e tradição quilombolas, por meio da 
música e outras atividades culturais.  A Associação 
Cultural Quilombo Sacopã é notoriamente conhecida no 
Meio Cultural carioca pela realização mensal – há mais 
de 40 anos – de sua Feijoada e Roda de Samba. 

O Quilombo Sacopã se apresenta como um dos 
mais importantes pontos de resistência cultural negra na 
cidade do Rio de Janeiro.  Ponto de convergência de 
militantes, artistas e intelectuais engajados e/ou 
simpáticos a causa negra e quilombola. O Quilombo 
irradia aspectos culturais negros por meio de 
Seminários, festas, e constante interação para informar 
sobre a importância atual e histórica do Quilombo do 
Sacopã naquele local para a vizinhança, seus 
freqüentadores e a população negra e quilombola do Rio 
e imediações.    O Sacopã, última comunidade 
tradicional negra remanescente na Zona Sul carioca, é 
também um espaço de memória em virtude de ser a 
única comunidade popular às margens da Lagoa 
Rodrigo de Freitas, recebendo estudantes e grupos 
interessados na Cultura Quilombola.   

A manutenção e permanência do Quilombo 
Sacopã em seu Território Tradicional é o atestado de um 
ambiente saudável e potencialmente democrático.  A 
experiência da diversidade no bairro é um exercício 
contra a segregação e as violações que as comunidades 
negras tradicionais e remanescentes sofrem 
historicamente. 
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O crescimento urbano 

acelerado que vem ocorrendo na 

cidade do Rio de Janeiro, 

intensificado nas primeiras 

décadas do século passado, tem 

ocasionado uma elevada pressão 

sobre o uso da terra e, 

consequentemente, vem 

suprimindo as diversas áreas 

verdes da capital fluminense, 

dando espaço a grandes 

empreendimentos, condomínios, 

indústrias, etc. Por outro lado, nos 

últimos anos, tem-se reconhecido 

cada vez mais a importância de se 

preservar essas áreas, fazendo 

seu uso de forma sustentável, a 

exemplo do que ocorre no Bairro 

da Lagoa, na região do Quilombo 

Sacopã. 

A importância da 

manutenção das áreas verdes nos 

antepassados de interagir de 

forma sustentável com a natureza, 

sendo um exemplo para 

sociedade urbana carioca. 

Deste modo, faz-se 

importante reconhecer a 

contribuição dada pelos 

quilombolas do Sacopã à 

preservação ambiental e o 

impacto positivo que eles trazem 

ao bairro da Lagoa, uma vez que a 

manutenção de sua vasta área 

verde traz benefícios imensuráveis 

à população que vive ao seu 

redor, além disso, sua história e 

modo de vida podem contribuir 

para que se amplie a consciência 

de sustentabilidade sobre o uso 

dos recursos naturais. 

Luiz Carlos Ramos 

Pesquisador PPE-COPPE/UFRJ 
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centros urbanos está no 

reconhecimento dos múltiplos 

benefícios que elas trazem para a 

população, desde o simples valor 

estético, psicológico (redução de 

estresse), oportunidades de lazer 

e recreação a benefícios de 

âmbito regional e global como 

regulação do ciclo da água, 

reduzindo os efeitos de 

tempestades e enchentes, 

contenção de encostas e 

regulação do clima, retirando 

poluentes do ar e capturando o 

gás carbônico (principal gás que 

potencializa o aquecimento global) 

liberado pela queima dos 

combustíveis fósseis nas cidades. 

Neste contexto, a região 

onde se encontra o Quilombo 

Sacopã é um exemplo de área 

verde que oferece estes diversos 

benefícios ambientais, 

principalmente para o bairro da 

Lagoa, uma vez que nela está 

contida uma extensa mata de 

floresta nativa com uma vasta 

biodiversidade. Esta vem se 

mantendo preservada devido aos 

hábitos herdados de seus 
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Asase ye duru 

QUILOMBO: HOMEM E NATUREZA EM 

HARMONIA  

“O Quilombo Sacopã 

é um exemplo de área 

verde que oferece 

diversos benefícios 

ambientais.”  

20 de novembro: memória e luta 
O Dia Nacional da 

Consciência Negra comemorado 
em 20 de novembro é o marco 
simbólico da luta e da reflexão 
acerca da condição do negro na 
sociedade brasileira. Não por 
acaso, a data coincide com o dia 
da morte de Zumbi dos Palmares 
no ano de 1965. 

A data comemorativa não 
deve ser confundida com festa: 
seu significado forte é trazer à 
memória, para que não nos 
esqueçamos do exemplo de 
Zumbi, para que rememoremos 

seu exemplo e assim sigamos em 
frente. 

Por qual razão? 

Porque a herança de três 
séculos de escravidão permeia até 
hoje nossa sociedade. Está ainda 
cravada no corpo negro. Números 
e indicadores sobre a 
desigualdade social no Brasil 
evidenciam o que o movimento 
negro denuncia há décadas: a 
existência de mecanismos de 
reprodução da discriminação 
racial. 

     Maria Clara Arruda   
Pesquisadora   PROEALC—UERJ 

Akoben 



acesso ao conhecimento estaria 
garantido a todos 
independentemente de raça, 
credo, idade, orientação sexual e 
etc. A nação brasileira seria uma 
democracia racial, sem conflitos 
ligados a raça, onde todos os 
sujeitos viveriam em harmonia e a 

ascensão social de todos 
dependeria de suas próprias 
competências e méritos. 

Mas e quanto aos 
conteúdos dessa educação? Os 
conteúdos foram contestados em 
toda a história da educação 
brasileira, mas somente hoje em 
dia existe uma lei que obriga a 
revisão dos mesmos em materiais 
e em livros didáticos e 
paradidáticos, bem como o ensino 
de história e cultura africana e afro
-brasileira em todos os níveis de 
ensino da educação. Trata-se da 
lei 10.639/03, que se materializa 
nas diretrizes e bases para 
educação com propostas 
curriculares e conteúdos que 
jamais foram trabalhados em 
nossa educação.  

Essa lei representa um 
grande marco na luta antirracista 
no Brasil. Contudo, muitos 
profissionais da educação a 
desconhece e/ou esvaziam seu 
sentido político não a trabalhando 
em sala de aula. Por negação ou 
por desconhecimento, o fato é que 
o prejuízo se dá para todos os 
sujeitos que compõem a nação, 
pois deixam de conhecer e 
valorizar conhecimentos 
africanizados que foram 

A data de comemoração 
de 20 de novembro não possui um 
significado unicamente pautado na 
memória de Zumbi dos Palmares, 
e nem sequer significa somente a 
comemoração de valores culturais 
afro-brasileiros. Mais do que isso 
essa data representa para o povo 
negro a afirmação de sua 
identidade e a busca por uma 
sociedade igualitária, que 
oportunize todos os cidadãos 
brasileiros da mesma maneira. 

O dia 20 de novembro é 
fruto de uma série de lutas, bem e 
mal sucedidas, de movimentos 
civis organizados que entendem 
que uma cidadania verdadeira só 
se dará através da voz de todos 
os sujeitos que compõe a 
sociedade brasileira. Por esse 
motivo, uma série de intervenções 
desses movimentos foi feita em 
torno das leis que regem a 
máquina ideológica de maior 
precisão que o estado possui. A 
educação.  

A educação brasileira 
sempre apresentou elementos de 
grande perversidade com o povo 
negro, pois desde o sua 
institucionalização proibia e se 
negava a receber negros. Hoje em 
dia não temos mais o problema do 
acesso, pois com a promulgação 
de várias constituições que 
deveriam dar a nação um caráter 
democrático, em nome de um 
liberalismo econômico e com as 
pressões internacionais, todos os 
“cidadãos” deveriam possuir o 
mesmo direito de acesso a 
educação formal.  

Nesse sentido, o estado 
valorizava e imprimia uma marca 
de nação democrática, onde não 
haveria preconceito racial, pois o 

desvalorizados por uma cultura 
racista que reinou anos em nossa 
sociedade, e ainda persistem em 
desqualificar os conhecimentos 
populares, sobre tudo aqueles que 
remetem ao continente africano.  

Portanto, é preciso que 
busquemos mais informações sobre 
os sentidos da educação brasileira e 
continuemos amplificando o 
significado do dia 20 de novembro, 
fazendo ecoar a voz de Zumbi dos 
Palmares pela valorização dos 
conhecimentos africanizados e pela 
luta de combate ao preconceito 
racial que tanto mata e estigmatiza 
nosso povo negro, dentro e fora do 
espaço escolar. 

Iê, viva Zumbi! 

             Fernando Senzala 

Pesquisador CEFET/RJ, Músico e 
Capoeirista 
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Por uma educação antirracista 
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Nea onnim no sua a, ohu 

“É preciso que 

busquemos mais 

informações sobre os 

sentidos da educação 

brasileira e 

continuemos 

amplificando o 

significado do dia 20 de 

novembro.”  

Corpos velados 

Todos os dias a favela vela 
Os corpos na vala 
Que são de quem fala 
Aquilo que se quer calar 

A vela acesa 
Revela uma vida apagada 
Uma vida levada 
De forma velada 
Cálice que não se cala 

No asfalto falta agir 
A girar, o mundo segue 
A falta de ação 
Asfalta nossas vidas 
Sepulta nossos sonhos 
E o que era para se tornar concreto 
Foi cimentado, debaixo do concreto 
Sonho não concretizado, 
E sim concretado 
Pelo asfalto frio e acinzentado 
Que de tanto... apaga a vela. 
Ninguém se rebela 

Cinza: mistura de rubro e negro 
Sangue de preto 
Que escorre do alto 

A chama se vai  
E ficam as cinzas 
Cinzas que asfaltam de vergonha a 
cidade. 

                                    Yure Romão 

             Poeta, Músico e Compositor 
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QUEM SOMOS 

A VOZ DO SACOPÃ é uma 
publicação livre e comunitária.  Seu 
objetivo principal é fornecer a 
comunidade circunvizinha ao 
Quilombo Sacopã informações sobre 
a Cultura Quilombola, suas 
contribuições cultural, política e 
ambiental ao entorno.  Este jornal foi 
editado em parceria por Filipe 
Juliano, cientista social, Marcos 
Romão, sociólogo e jornalista, e Luiz 
Sacopã, músico, ativista, e 
presidente da Associação Cultural 
Quilombo Sacopã.  Este jornal é uma 
iniciativa que conta com o apoio do 
Fundo Brasil de Direitos Humanos – 
Ford Foundation. 

O PROJETO 

A VOZ DO SACOPÃ é uma 
ação pertencente ao projeto A Voz 
do Quilombo Sacopã – Em defesa 
do Direito à Cidade tem como 
principais objetivos a permanência 
da comunidade em seu território 
tradicional visando a titulação 
definitiva, e o reconhecimento do 
justo Direito à Cidade por meio da 
publicização do Quilombo Sacopã e 
dos problemas decorrentes do boom 
especulativo que o Rio de Janeiro 
sofre.  Contamos também com 
programas quinzenais de web-rádio, 
acesse _____ e fique por dentro das 
novidades.  O projeto A Voz do 
Quilombo Sacopã conta com o 
providencial apoio do Fundo Brasil 

de Direitos Humanos – Ford 

A ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL 

QUILOMBO 

SACOPÃ 

A Associação Cultural do 
Quilombo Sacopã, fundada em 
1992 no Rio de Janeiro, tem como 
objetivo o desenvolvimento das 
culturas popular e quilombola, 
principalmente por meio da 
promoção da música popular.  A 
Associação é a legítima 
representante das famílias 
residentes no Quilombo, as quais 
contabilizam 28 pessoas e seis 
gerações.  O ativismo cultural 
protagonizado pela Associação é 
notoriamente conhecido no 
movimento cultural da Zona Sul 
carioca, com a célebre Feijoada do 
Quilombo Sacopã e o bloco 
carnavalesco Rola Preguiçosa.  O 
Quilombo Sacopã, Área Especial 
de Interesse Cultural e sede da 
Associação Cultural Quilombo 
Sacopã, tem a honra de oferecer 
este espaço cultural – popular e 
quilombola – ao Rio de Janeiro e 

ILUSTRAÇÕES ADINKRA 
 

As ilustrações contidas neste jornal 
são símbolos Adinkra. Estes ideogramas 
pertencem a um vasto conjunto ideográfico 
do povo Asante, oriundo de Gana, África.  
Segundo a Dra. Elisa Larkin, eles 
contabilizam mais de 80 símbolos, 
responsáveis pela manutenção e 
transmissão de conhecimentos históricos, 
filosóficos e valores socioculturais dos povos 
de Gana.  Adinkra – que em língua Akan 
significa adeus – foi uma escrita tomada em 
guerra pelos Asante contra o rei Kofi Adinkra 
da região de Gyaaman, Costa do Marfim.  Os 
símbolos Adinkra são costumeiramente 
usados em tecidos, entalhes, rituais 
fúnebres, e de homenagem.  Eles contêm o 
princípio do Conhecimento como algo 
dinâmico, em trânsito no tempo, no espaço, 
e entre Culturas. Para saber mais sobre o 
Simbolismo Adinkra consulte o livro 
ADINKRA – Sabedoria em símbolos 
africanos de Elisa Larkin Nascimento e Luiz 

CONTRIBUA 

Curtiu A VOZ DO SACOPÃ?  
Acha que há o que melhorar?  Então 
mande um email com a sua 
contribuição para ...@quigeral.org.  A 
VOZ DO SACOPÃ aguarda a sua 
participação para evoluir na sua função 
de informar a comunidade e os 
interessados na Cultura Quilombola.  
Textos, fotos, ilustrações, sugestões, 
tudo será bem vindo e de grande valia 
para nós. Faça parte desta iniciativa! 
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CONTATOS 

Entre em contato 
conosco por meio dos emails da 
Associação Cultural Quilombo 
Sacopã acqs@hotmail.com, 
e ...@quigeral.rg.  Acesse e 
Curta nossa página no 
Facebook ____. Leia também o 
nosso blog http://
mamapress.wordpress.com/.  

COLABORADORES 

Todos os textos assinados são 
contribuições voluntárias, de 
responsabilidade de seus autores, mas 
em total concordância com a linha 
editorial presente em A VOZ DO 
SACOPÃ.  A reprodução de texto 
completo ou trecho é permitida, 
mantendo-se a devida citação de autoria 
e fonte.  Nossos colaboradores desta 
edição são jovens pesquisadores do Rio 
de Janeiro interessados na ampliação da 
Democracia, do Direito à Cidade, da 
Sustentabilidade e no fim do Racismo. 
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