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Para a população colonizada o valor mais 

essencial, por ser mais concreto, é em primeiro 

lugar a terra: a terra que deve assegurar o pão e, 

evidentemente, a dignidade. Mas esta dignidade 

nada tem que ver com a dignidade da "pessoa 

humana". Dessa pessoa humana ideal jamais 

ouviu falar. O que o colonizado viu em seu solo é 

que podiam impunemente prendê-lo, espancá-lo, 

matá-lo à fome.  

Frantz Fanon 

  



 
 

RESUMO 

A monografia analisa a Guarda Cimarrona de San Basilio de Palenque, comunidade negra 

localizada no Caribe colombiano e de grande relevância para a história da diáspora africana. A 

Guarda Cimarrona é uma organização social que exerce uma dupla função de proteção e 

resolução de conflitos no território de San Basilio. Neste sentido, primeiramente reconstrói a 

história da presença negra e das relações raciais na formação nacional colombiana. 

Posteriormente, analisa o marco legal que, à luz da Constituição Colombiana de 1991, 

estabelece a população negra como sujeito de direitos. Por fim, por meio da revisão 

bibliográfica sobre San Basilio e de uma entrevista com uma liderança local, buscou-se 

compreender o exercício jurisidicional exercido pela Guarda Cimarrona. Conclui-se que a 

experiência do Palenque e da Guarda trazem importantes elementos para pensar mecanismos 

de autonomia jurídica e política para territórios negros dentro do arcabouço normativo dos 

Estados latino-americanos.   

Palavras-chave: San Basilio de Palenque; Comunidades Negras; Guarda Cimarrona; Diáspora 

africana; Colômbia; Constituição Colombiana de 1991; Lei 70 de 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The text analyzes the Cimarrona Guard of San Basilio de Palenque, a black community located 

in the Colombian Caribbean and of great importance for the history of the African diaspora. 

Cimarrona Gaurd is a social organization that has a dual role in protecting and resolving 

conflicts in the territory of San Basilio. In this sense, the research first reconstructs the history 

of the black presence and race relations in the Colombian national formation. Subsequently, it 

proceds to analyze the legal framework that, in the light of the Colombian Constitution of 1991, 

identifies the black population as a subject of rights. Finally, through a bibliographic review on 

San Basilio and an interview with a local leadership, the text sought to understand the 

jurisdictional exercise exercised by the Guarda Cimarrona. It is concluded that the Palenque 

and Guarda experience bring important elements for the elements to think mechanisms of legal 

and political autonomy for black territories within the normative framework of the Latin 

American states. 

Keywords: San Basilio de Palenque; Black Communities; Cimarrona Guard; African Diaspora; 

Colombia; Colombian Constitution of 1991; Law 70 of 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

La monografía analiza la Guardia Cimarrona de San Basilio de Palenque, una comunidad negra 

ubicada en el Caribe colombiano y de gran relevancia para la historia de la diáspora africana. 

La Guardia Cimarrona es una organización social que tiene un doble papel en la protección y 

resolución de conflictos en el territorio de San Basilio. En este sentido, primero reconstruye la 

historia de la presencia negra y las relaciones raciales en la formación nacional colombiana. 

Posteriormente, analiza el marco legal que, en la luz de la Constitución colombiana de 1991, 

establece a la población negra como sujeto de derechos. Finalmente, a través de una revisión 

bibliográfica sobre San Basilio y una entrevista con un liderazgo local, se buscó comprender el 

ejercicio jurisdiccional que ejerce la Guardia Cimarrona. Se concluye que la experiencia de 

Palenque y de la Guardia aporta elementos importantes para pensar los mecanismos de 

autonomía legal y política de los territorios negros dentro del marco normativo de los Estados 

latinoamericanos. 

Palabras clave: San Basilio de Palenque; Comunidades negras; Guardia Cimarrona; Diáspora 

africana; Colombia; Constitución colombiana de 1991; Ley 70 de 1993. 
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INTRODUÇÃO 

 Em 2018, tive a oportunidade de realizar, por meio do Programa de Desenvolvimento 

Acadêmico Abdias do Nascimento, com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES, um intercâmbio na Colômbia, na modalidade graduação 

sanduíche. Tal experiência me proporcionou muitos encontros com a diáspora africana no país 

e aprendizados que permitiram compreender os caminhos que a luta negra na América Latina 

tem tomado no curso da história e da atualidade.  

 Falo do lugar de um homem negro cis, homossexual, maranhense, jurista, pesquisador 

e em constante fluxo diaspórico. Criado pelos avós e pela mãe. Sei que sou um projeto que não 

começou e não terminará em mim. Sigo com a convicção de que, muitos, como eu, os primeiros 

da família a entrar em uma universidade pública de qualidade, não se sentirão mais sozinhos 

quando seus familiares adentrarem esse mesmo espaço.  

 O trabalho desenvolvido aqui é também sobre afeto e construção de pontes entre as 

diásporas negras na América. A primeira vez que estive em San Basilio de Palenque foi 

justamente parte dessa construção de pontes. Naquele momento, eu não tinha dimensão da 

importância histórica de San Basilio para a história do povo afro-colombiano, apenas fui com 

a imagem de que eu estaria em uma comunidade negra que falava uma língua distinta do 

espanhol.  

 Posso nomear dois momentos importantes, dos vários, que me remetem a San Basilio: 

a eleição presidencial, no ano de 2018, que elegeu Ivan Duque; e o Festival de Tambores de 

Palenque.  Acompanhei, pela televisão, na casa de Aiden José, a apuração dos votos e também, 

mais cedo, a movimentação de San Basilio para garantir que o máximo de pessoas da 

comunidade exercessem os seus direitos como cidadãs. Na ocasião, foi-me informado que o 

voto na Colômbia é facultativo, produzindo dificuldades para a existência de mais postos de 

votação em San Basilio. O Festival de Tambores foi realizado no mês de outubro de 2018. Ali, 

a quantidade de pessoas não palenqueras era expressiva. O evento era esperado por muitas 

pessoas e contava com o patrocínio e a divulgação do governo nacional, informação que eu 

obtive posteriormente.  
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 Cito apenas estas duas memórias de San Basilio porque elas me permitiram 

compreender as dinâmicas da comunidade no contexto do Caribe colombiano por meio da sua 

história, cultura e política. Ademais, conheci a Casa de Justicia Ancestral e os guardiões 

uniformizados da Guarda Cimarrona durante a realização do festival de tambores, os quais eram 

um show à parte para um graduando em direito observador. Fiquei imaginando: qual a história 

por traz das vestimentas daqueles homens uniformizados? Por que a polícia nacional 

colombiana estava apenas prestando apoio a eles em Palenque?  

 A atmosfera da época era a de celebrar a existência da memória palenquera. As danças, 

as comidas, os eventos espalhados por toda a comunidade, os conversatorios e as charlas, as 

vestimentas, o comércio local, a diversão, as crianças remetiam a importância de San Basilio 

para os afro-colombianos e para a memória cimarrona. Durante o festival eram realizados 

concursos de danças, de canto e de versos livres. O espaço para cantar com os cantores 

convidados também era muito aguardado. Imbuído com essa atmosfera, busquei saber mais 

sobre San Basilio, à medida que também me inteirava das comunidades negras do Pacífico. 

 Nós, pessoas negras brasileiras, temos uma imagem fechada dos nossos agenciamentos. 

Narramos nossos históricos por meio de uma perspectiva mais unitária. Entretanto, a realidade 

afro-colombiana traz outras visões. Afro-colombianos, negros, palenqueros e raizais são 

pessoas negras, têm a descendência africana como limiar de unicidade, porém têm relações com 

o território, com a língua, com a cultura distintas entre si e nem por isso são menos negras ou 

afro-colombianas. Essa realidade “multifacetada” da raça negra na Colômbia foi palco de 

muitas reflexões durante o meu intercâmbio.  

 Todo esse quadro serviu para guiar todo o percurso proposto nos três capítulos que se 

seguem. Busco articular e localizar a presença negra na Colômbia por meio de seus processos 

político-organizativos e proponho pensar, a partir das categorias de Atlântico Negro e de 

amefricanidade, as similaridades compartilhadas pela diáspora africana na América. Esse é, 

especialmente, o foco do capítulo 1, onde tento traçar esse quadro relacionando o processo que 

leva à Constituição de 1991. Realizo esse movimento tensionando, por meio dos intelectuais 

negros e negras, o Estado multicultural inaugurado naquele momento e a historiografia nacional 

colombiana.  

 No capítulo 2, resumidamente, traço um breve histórico do processo de criação da Lei 

70/93 e como se deu a realização da comissão especial para as comunidades negras. O discurso 

antropológico é um recurso importantíssimo para se pensar esse capítulo, porque o campo 
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acadêmico, até então, defendia que a Lei 70 criava um novo sujeito de direitos. Debato essa 

perspectiva e afirmo que a Lei assume uma posição paradigmática na América Latina, mas tem 

suas limitações.  

 Por fim, no capítulo 3, analiso San Basilio de Palenque como narrativa histórica crucial 

para se pensar novas formas de exercício jurisdicional. A Guarda Cimarrona é fundamental para 

se compreender que a narrativa histórica de palenque não ficou reclusa a um passado remoto. 

Neste sentido, analiso o exercício jurisidicional exercido pela Guarda Cimarrona e concluo que 

a experiência do Palenque e da Guarda trazem importantes elementos para pensar mecanismos 

de autonomia jurídica e política para territórios negros dentro do arcabouço normativo dos 

estados latino-americanos. 
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PACÍFICO E CARIBE COLOMBIANOS 

 

Figura 1 - Mapa de localização do Pacífico colombiano. 

 

 

(Fonte: PORTELA, 2021) 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

Figura 2 - Mapa de localização do Caribe colombiano. 

 

(Fonte: PORTELA, 2021) 
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 1. A DIÁSPORA AFRICANA NA COLÔMBIA 

Te invito a vivir conmigo las lunadas que realizan en mi 

Pueblo / Las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya 

es invierno [...] Las experiencias de mis viejos y el dolor de 

sus ancestros/ Los poderes de sus dioses, sus odios y sus 

anhelos. 

Herencia de Timbiqui1 

 

Regresan los pescadores/ Con su carga pa'vender / Al puerto 

de sus amores / Donde tienen su querer [...] el pescador, no 

tiene fortuna / Sólo su atarraya. 

Totó La Momposina2 

 As epígrafes, sobrepostas ao início deste parágrafo, denotam, a partir de imagens de 

afetividade, apreço, memórias, vínculo com o pueblo e com formas de subsistência – como a 

pescaria –, o diálogo com a noção de Atlântico Negro (GILROY, 2012; QUEIROZ, 2018; 

BERNARDINO-COSTA, 2019), proposta por Paul Gilroy (2012), compreendendo-se a música 

negra como contracultura da modernidade. Nas palavras de Marcos Queiroz (2018), o Atlântico 

Negro emerge como categoria analítica, para se pensar os engendramentos da diáspora africana3 

no mundo atlântico. Além disso, mostra que as experiências do povo negro fazem parte da 

modernidade, gerando questões e problemáticas para o constitucionalismo e sua historiografia. 

Já para Joaze Bernardino-Costa, ao não se centrar a história na Europa, o olhar analítico para 

as trocas culturais, as produções artísticas e culturais do Atlântico Negro possibilitam o diálogo 

 
1 Trecho da canção intitulada “Te invito”, do grupo Herencia de Timbiqui, da região do Pacífico colombiano. Em 

tradução livre: “Te convido a viver comigo as lunadas que realizam em meu povo/ As noites de lua cheia e as 

chuvas quando é inverno [...] as experiências de meus antigos e a dor de seus ancestrais, os poderes de seus deuses, 

seus ódios e seus desejos”.  
2 A canção intitulada “El pescador”, da cantora colombiana Totó La Momposina, do departamento de Bolívar, 

Caribe colombiano, em seus versos, descreve a atividade pesqueira como meio de subsistência para o pescador 

“desafortunado” que apenas tem em mãos sua rede. Apresenta as imagens de cotidianidade, que pude apreender 

no Caribe e Pacífico colombianos estando presente em diferentes contextos nos espaços sociais colombianos. Em 

tradução livre: “os pescadores regressam/ com sua carga para vender/ ao porto de seus amores/ onde têm o seu 

querer/ o pescador não tem fortuna/ só sua rede”.   
3 Diáspora africana ou diáspora negra pode ser compreendida a partir do processo de imigração rumo às Américas, 

ao Oriente Médio e à Europa, por decorrência de variados destinos, especialmente transatlânticos, pelo ostensivo 

tráfico de escravos, que constitui, na lição de Franklin W. Knight como “um dos marcos dominantes da História 

da África e do mundo” (KNIGHT, 2010, p. 875). Verificada em contextos históricos variados, nos valemos da 

amplitude observada para a história das Américas, vez que “a contribuição dos africanos-americanos é 

fundamental para o desenvolvimento e existência das sociedades do Novo Mundo” (KNIGHT, 2010, p. 877). 
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de intelectuais e escritores com seus projetos de transcendência territorial em “um mundo 

marcado pela dominação racial” (BERNARDINO-COSTA, 2019, p. 248).  

 Lélia Gonzalez4, no mesmo sentido, propõe a categoria de amefricanidade5, que abarca 

todo o conjunto de similaridades no falar, na música6, na dança e nos sistemas de crenças, 

observados a partir do “contato com manifestações culturais de outros países presentes na 

região caribenha7” (GONZALEZ, 1988, p. 70). A intelectual, pensando sobre as implicações 

políticas da categoria, aponta para uma crítica da ideia de democracia no continente, uma vez 

que se ultrapassa os limites territoriais, linguísticos e ideológicos, abrindo caminhos para 

perspectivas de conhecimentos profundos da Améfrica Ladina8. Para além de posicionamentos 

geográficos, a categoria incorpora processos de profícuo dinamismo cultural9 afrocentrado10. 

 
4 Elizabeth do Espírito Santo Viana, apresenta importante estudo sobre a trajetória de vida e do pensamento de 

Lélia Gonzalez, entre 1970-1990, em dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação de História 

Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no ano de 2006. Disponível em: 

http://objdig.ufrj.br/34/teses/ElizabethDoEspiritoSantoViana.pdf . 
5 Elizabeth Viana (2006), relata com riqueza de detalhes os referenciais teóricos de Lélia, bem como a sua 

preocupação em pensar a Amefricanidade a partir das perspectivas negra e indígena, sobretudo a primeira: “Em 

suas viagens pelo continente americano, observou que as manifestações culturais guardam certas similaridades nos 

falares que lembram o Brasil. Do seu ponto de vista, é certo que a presença negra na região caribenha, incluindo a 

costa atlântica da América Central e o norte da América do Sul, modificou o espanhol, o inglês e o francês falados 

nessas regiões, marcados pela africanização da língua, sobretudo o espanhol. No caso brasileiro, essa 

africanização, facilmente constatada, é o “pretuguês”. O caráter tonal e rítmico das línguas africanas e a ausência 

de certas consoantes apontam para um aspecto pouco explorado da influência negra na formação histórico-cultural 

do continente como um todo, sem falar nos dialetos “crioulos” do Caribe. A autora frisa que as similaridades se 

tornam mais evidentes se o olhar se voltar para as músicas, as danças, os sistemas de crença etc., porém esta 

influência negra é encoberta pelo “véu ideológico do branqueamento” e recalcada por classificações eurocêntricas 

[...]” (VIANA, 2006, p. 176-177).  
6 A música negra é um dos, entre vários, eixos que podemos percorrer para se pensar os agenciamentos construídos 

no mundo atlântico, uma vez que ela marca as principais empreitadas de estados-nações, como o brasileiro e o 

colombiano, sobe o manto da criminalização, a repressão e o aniquilamento dos processos de poder-saber 

espirituais, culturais, sociais e epistêmicos da diáspora africana construídos no fazer e sentir da música negra. 

Diversos estudos vêm demonstrando em como os estados-nação, sobretudo na América Latina, conformam-na 

numa perspectiva cultural-assimilacionista como símbolo e signo (re)apropriado de orgulho e identidade nacional 

(a saber, o Samba no Brasil), posterior a um largo processo de violência perpetrada contra corpos negros. Abdias 

Nascimento (2016) e Clóvis Moura (2014), dentre outros autores, informam que a partir do momento que os 

sujeitos brancos da nação tomam parte nos signos estéticos e culturais dos sujeitos negros e indígenas, a 

assimilação “culturalista” cuida de incorporar tais símbolos como objeto de orgulho e identidade compartilhadas 

num ethos de pensamento nacionalista (MOURA, 2014). In: MOURA, C. Rebeliões da senzala: quilombos, 

insurreições, guerrilhas. 5. ed. São Paulo: Anitta Garibaldi coedição com a Fundação Mauricio Grabois, 2014.   
7 Lélia Gonzalez (1988) afirma que a região caribenha pode ser entendida, não apenas como a América Insular, 

mas que inclua, também, a costa Atlântica da América Central e o norte da América do Sul. In: GONZALEZ, 

Lélia. A categoria político-cultural de Amefricanidade. In: Tempo brasileiro, v. 92, n. 93, p. 69-82, 1988. 
8 A localização político-geográfica da Amefricanidade que consubstancia uma experiência histórica comum (o 

racismo e o branqueamento) a todos amefricanos para Lélia deve ser realidade conhecida e cuidadosamente 

pesquisada. Ibidem, p. 77. 
9 Lélia Gonzalez, em rol exemplificativo, aponta o que seria esse dinamismo cultural: adaptação, resistência, 

reinterpretação e criação de novas formas. Que como se verá mais à frente são conceitos-chaves para o 

entendimento de processos transnacionais no atlântico. Ibidem, p. 76.  
10 Mofeli Kete Asante, estabelece os caminhos da crítica afrocêntrica, ao teorizar sobre o câmbio ao pensamento 

que o eurocentrismo impôs sobre sujeitos africanos e afrodiaspóricos, sobre eles no mundo ocidental. In: 

ASANTE, Molefi K. Afrocentricidade como crítica do paradigma hegemônico ocidental introdução a uma ideia, 

http://objdig.ufrj.br/34/teses/ElizabethDoEspiritoSantoViana.pdf
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Gonzalez afirma que a nomenclatura geográfica de “América”, em um primeiro momento, é 

tomada pelo imaginário do “imperialismo dos Estados Unidos” ao se pensar afro-americanos 

ou o africano-americano como presença negra somente nos Estados Unidos (GONZALEZ, 

1988). 

 O pensamento de Lélia assume importância singular porque a sua perspectiva 

transnacional dimensiona o continuum11 histórico que a paz quilombola12 legou para a diáspora 

brasileira em seus recursos e estratégias de sobrevivência ante ao jugo colonial, largamente 

defendido na obra da intelectual quilombola brasileira, Beatriz Nascimento13. A importância do 

pensamento dos intelectuais negros e negras no Atlântico Negro permite-nos compreender com 

mais complexidade as agências e as lutas por liberdade e afirmação em um lugar distinto do seu 

anterior. E, sobretudo, a disputa epistêmica que a diáspora africana instaura no seu cotidiano, 

seja modificando as línguas colonizadoras, acrescentando sons, fonemas e palavras de seu 

idioma, seja expressando religiosidade nas músicas e nas danças, todas constituindo-se como 

corolário do ser [outro] que fora negado pelo colonialismo.  

 Lélia Gonzalez pensa Amefricanidade como pressuposto de crítica a razão 

eurocêntrica14 (SANTOS, 2020) imposta no contexto ladinoamefricano. Pensar a exclusão de 

 
Ensaios Filosóficos, v. 14, p. 9-18. dez/2016. Disponível em: 

http://ensaiosfilosoficos.com.br/Artigos/Artigo14/02_ASANTE_Ensaios_Filosoficos_Volume_XIV.pdf  .Assim, 

Lélia imbrica o diálogo com a afrocentricidade, enfatizando o caráter global do debate Amefricano.  
11 O continuum histórico apontado por Beatriz Nascimento está intimamente relacionado com o conceito de paz 

quilombola. Apesar do discurso oficial colonial, o quilombo ser entendido sobe a pecha de violência e rebeldia, 

Beatriz “reatualiza” nossa compreensão sobre o agenciamento negro quilombola. Isso que “queremos dizer que 

oficialmente o quilombo termina com a Abolição. Mas que permanece enquanto recurso de resistência e 

enfrentamento da sociedade oficial que se instaura, embora não mais com aquele nome nem sofrendo o mesmo 

tipo de repressão. Se sabemos que o negro e outros oprimidos permanecessem, por exemplo, nas favelas e áreas 

periféricas da cidade, obrigados por fatores não só decorrentes da marginalização do trabalho, como também da 

marginalização racial, podemos dizer que o quilombo, embora transformado, perdura” (NASCIMENTO, 2018, p. 

78). 
12 Beatriz Nascimento (2018), em “Quilombos: mudança social e conservantismo?”, conceitua a paz quilombola 

como consequência das estratégias dos sujeitos escravizados no cotidiano da existência quilombola: “podemos 

ver, portanto, que, estabelecido num espaço geográfico, presumivelmente nas matas, o quilombo começa a 

organizar sua estrutura social interna, autônoma e articulada com o mundo externo. Entre um ataque e outro da 

repressão oficial ele se mantém ora retroagindo, ora se reproduzindo. Este momento chamaremos de “paz 

quilombola”, pelo caráter produtivo do quilombo assume como núcleo de homens livres, embora potencialmente 

passíveis de escravidão” (NASCIMENTO, 2018, p. 76). 
13 Historiadora, poetisa, militante, intelectual quilombola e personagem singular do Movimento Negro brasileiro, 

Maria Beatriz do Nascimento viveu entre os anos de 1942 e 1995, sergipana e nordestina, a historiadora pesquisou, 

escreveu e produziu intensamente durante três décadas. Entre seus objetivos, estava o de pensar a história do Brasil 

a partir da perspectiva negra, dando ênfase à autonomia e à subjetividade negra (NASCIMENTO, 2018). 
14 Maria do Carmo, afirma que a categoria de Amefricanidade “para Lélia Gonzalez, [...] estaria ligada a ideia de 

Afrocentricity, Pan-africanismo   e   de Negritude que têm em comum o re-centramento do sujeito negro, africano 

e da diáspora, como sujeito histórico”. SANTOS, Maria do Carmo R. da C. F. dos (2020). “Lélia Gonzalez”, 

Revista Espaço Acadêmico, 20(225), p. 50-62. Disponível em: 

https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/53969. Acesso em: 10 abr. 2021. 

http://ensaiosfilosoficos.com.br/Artigos/Artigo14/02_ASANTE_Ensaios_Filosoficos_Volume_XIV.pdf
https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/53969
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mulheres negras no Brasil permitiu a ela trazer uma episteme que seja honesta e verdadeira 

sobre as diferentes realidades que a diáspora africana tem vivenciado desde o período colonial. 

Ao trazer as similitudes e semelhanças, vivenciadas pelos amefricanos e amefricanas, ela pôde 

dar prioridade ao que a epistemologia negra estava agenciando no novo mundo.    

 A música negra emerge como pressuposto político-cultural e espiritual pulsante da 

diáspora africana por toda a extensão do Atlântico Negro. Claudia Mosquera, Mauricio Pardo 

e Odile Hoffmann (2002), assinalam que “a música, o canto, a dança, integrados em um 

complexo festivo de intensa participação coletiva, é um dos traços vitais das populações de 

ascendência africana no continente americano” (MOSQUERA, 2002, p. 17). Tais assertivas são 

amplamente confirmadas por numerosos estudos acadêmicos, dos quais, destacamos o de 

Elizabeth Cunin, ao compreender o processo histórico de instauração do gênero musical 

Champeta15, em Cartagena16 e no Caribe colombiano dos anos 1970. Cunin reflete sobre as 

relações sociais e históricas, nos âmbitos local e global, do alcance do gênero musical 

insurgente, e assinala as transformações e trocas ocorridas entre América, África e Europa no 

Atlântico Negro (CUNIN, 2006).  

 Ademais, evidenciar a importância da música negra no contexto ladinoamefricano é um 

dos principais eixos epistemológicos da diáspora africana em que a apropriação e o acinte 

aculturativo, “mais diretos” pelo projeto nacionalista dos Estados modernos latino-americanos, 

ganha contornos expressivos. O intelectual negro Abdias Nascimento (2019), compreende a 

ação assimilacionista e aculturativa dos Estados-nação latino-americanos com a providência 

primeira em extinguir quaisquer resquícios de cultura africana na diáspora negra, produzindo o 

esquecimento. Dois festivais de música e cultura negras na Colômbia reservam importantes 

apontamentos para se pensar o lugar que o Estado colombiano e demais entes políticos têm 

 
15 Elizabeth Cunin informa o que chama de processo de “reterritorialização” a partir da música africana, que vem 

de fora, até o ritmo musical que se ancora em Cartagena. Isso se deu por meio da recolocação da música africana 

acompanhada da adoção e da transformação de práticas e representações próprias da cidade de Cartegena (CUNIN, 

2006, p. 181). Para Cunin, o estabelecimento da champeta é ambíguo, uma vez que se observa a recolocação de 

uma música vinda de fora (África), mas que não se concretiza em um lugar neutro ou “virgem” de todo o ideário 

do discurso sobre África. Para a autora, a champeta é uma inovação radical definida sobe termos de continuidade 

biológica e cultural (CUNIN, 2006, p. 181).    
16 Elizabeth Cunin assinala que a Champeta, quando se insere nas relações sociais de Cartagena, reproduz e 

exacerba a marginalização e a exclusão do negro, próprias das relações sociais constitutivas da cidade. A Champeta 

cumpre o papel de evidenciar “o processo de designação racial de uma cultura popular, rompendo com uma série 

de normas (sociais, artísticas, sonoras, etc.) implícitas em Cartagena e inspiradas no modelo da elite da cidade. 

Celebrando o corpo, a sexualidade, a desordem, a Champeta inverte os valores, colocando-se ao lado do selvagem 

contra o civilizado, do natural contra o cultural, do “negro” contra o “branco”. (CUNIN, 2006, p. 183).  
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legado à cultura negra. O primeiro deles, o Festival de Músicas del Pacífico Petronio Alvarez17, 

já com 24 edições realizadas18, que ocorre anualmente na cidade de Santiago de Cali, e, o 

segundo, o Festival de Tambores y Expresiones Culturales de San Basilio de Palenque, 

realizado no Palenque de San Basilio19, a 60 km da cidade de Cartagena, departamento de 

Bolívar (Caribe colombiano), desde 1985, com 35 edições realizadas20, são exemplos da 

capitalização das culturas negras na Colômbia pelo Estado, sobretudo o último, dado o alcance 

e o suporte econômico que o evento recebe da prefeitura de Cali. Enquanto a luta pelo acesso à 

educação primária, secundária e superior, por infraestrutura em suas comunidades e bairros – 

como observada em alguns centros urbanos colombianos – o desplazamiento forçado causado 

por grupos de narcotraficantes, de paramilitares e pelo Estado, são condicionados a um segundo 

plano de importância para o Estado colombiano e demais instituições políticas, no dia a dia das 

comunidades negras e da população negra, afro-colombiana, palenquera e raizal.       

  A partir do pensamento de Nina S. Friedemann (1984), Peter Wade (2003) informa que, 

nas disciplinas acadêmicas do século XX e círculos estatais da Colômbia, os negros não foram 

tema de atenção e legislação sob os ditames da invisibilidade (WADE, 2003). O autor 

 
17 O Festival Petronio Álvarez, realizado anualmente na cidade de Cali, desde 1997, é um espaço dedicado às 

expressões culturais de afro-colombianos da região do Pacífico colombiano, abrangida pelos departamentos de 

Chocó, Valle del Cauca, Cauca e Nariño. Mateo Pazos Cárdenas, em “Industrias culturales “afropacíficas”, 

aponta que depois do alcance que o festival obtém, massiva, assistencial e econômicamente para a cidade de Cali 

e, em outra ponta, para as comunidades do Pacífico, a prefeitura de Cali por sua Secretaria de Turismo e Cultura: 

“ha capitalizado en los años más recientes la simbología y significación que el “Petronio” ha ganado entre los 

habitantes de la urbe, y constantemente las ha utilizado con fines políticos y económicos. Esta situación se 

presenta, concretamente, desde la llegada a la Alcaldía de Cali de Jorge Iván Ospina, quien ejerció como 

gobernante máximo de la ciudad entre 2008 y 2011 y se preocupo por darle relevancia local y regional al Festival, 

vincularlo con los proyectos de industrias culturales y, además, asociarlo continuamente con su proyecto político 

personal” (PAZOS, 2016, p. 81). Além de tornar a cultura negra rentável, a transforma em produto de consumo 

da população não-negra colombiana: “La intención más relevante en este nuevo enfoque hacia el que es redirigido 

el Festival es dar cuenta de una fiesta que ya no es relevante en el plano sociocultural única y exclusivamente 

para la población afrodescendiente, sino para todos los habitantes de la ciudad de Cali, sea cual sea su 

autoidentificación étnica o cultural: “Este es el éxito del Petronio. La población afro se siente tratada con 

dignidad e identificada culturalmente, y la fiesta deja de ser patrimonio de los afros para convertirse en un evento 

de todos los caleños”” (PAZOS, 2016, p. 81). 
18 XXIV Festival de Músicas del Pacífico Petronio Álvarez. 2020. Disponível em: https://petronio.cali.gov.co/. 

Acesso em: 12 mai. 2021. 
19 A autonomia do festival realizado no Palenque de San Basílio deve ser pontuada. Tanto que existe a 

“Corporación Festival de Tambores de Palenque” que organiza o evento, formada pelos próprios palenqueros. O 

que caracteriza o assimilacionismo é como a questão histórica de luta de San Basilio é retratada pelo discurso 

nacional colombiano. O lugar do passado de opressão e resistência, não o retratado pelos próprios palenqueros, 

mas o que atrai estrangeiros e demais colombianos a passar alguns dias do mês de outubro, anualmente, e fazer 

uma viagem de aproximadamente 2 horas de ônibus de Cartagena a San Basílio. De todo modo, fica explícita a 

autonomia palenquera para pensar sua cultura, seus costumes, suas línguas e promover a valorização entre os seus 

e suas relações com a sociedade externa.  
20 Corporación Festival de Tambores de Palenque. XXXV edición del Festival de Tambores y Expresiones 

Culturales de Palenque, vívelo del 9 al 12 de octubre de 2020. 09 out. 2020. Instagram: @festitambor. 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CGInYNZAil_/. Acesso em: 10 abr. 2021.  

https://petronio.cali.gov.co/
https://www.instagram.com/p/CGInYNZAil_/
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acrescenta que na cultura e na literatura populares colombiana, no fim do século XIX e início 

do século XX, a negritude e os negros eram limitados a símbolos culturais – a exemplo da 

música, situando-os “numa posição social inferior, atribuindo-lhes um caráter exótico ou 

aviltando-os explicitamente” (WADE, 2003, p. 154). Por outro lado, Claudia Mosquera, 

Mauricio Pardo e Odile Hoffmann (2002) apontam para o processo de massificação das culturas 

urbanas dos países do continente americano na primeira metade do século XX, com a 

generalização da radiodifusão e da indústria discográfica. Dentro desse fenômeno, a música das 

populações negras, com sua “particularidade” sentimental e rítmica, torna-se produto de 

consumo massivo. Alinhado a isso, Elizabeth Cunin conclui que a música conforma uma das 

expressões mais diretas das diferenças na constituição do imaginário de nação colombiana e 

que – a música negra em particular21 - associada às costas do Caribe e do Pacífico, é objeto de 

um consenso não problematizado, muito antes da afirmação do multiculturalismo22 positivado 

na Constituição de 1991 (CUNIN, 2006).  

 A presença negra na América Latina é temática chave para compreensão substantiva e 

dialética “de uma categoria transregional mais ampla de americanos afro-latinos” (ANDREWS, 

2007, p. 29). Nesse intento, ao se falar da presença negra no Brasil, na Colômbia, no Caribe, no 

Pacífico ou em outras localidades do sul global, deve ser estabelecida uma lógica de 

complexificação que não se limite a uma noção fragmentada de regionalidade, mas que 

consubstancie o compartilhamento transnacional de experiências da diáspora africana no 

continente americano.  

 Assim, tais experiências da diáspora negra na Colômbia encontram eco nas experiências 

da diáspora negra no Brasil, particularmente quando pensamos as noções de liberdade, de paz 

e de igualdade que sujeitos negros e negras desafiaram para os contextos dos Estados coloniais 

que estavam imbricados. Neste sentido, cabe um paralelo com o silêncio sobre a Revolução 

 
21 Elizabeth Cunin continua, em sua crítica, e afirma que a associação, dada como evidente, entre o negro e a 

música é uma mescla de naturalização da cultura e de uma África inventada, “que reconoce al otro asignándole 

al mismo tiempo un lugar circunscrito y un estatuto inferior, relegándola a la periferia geográfica y cultural de 

la nación colombiana” (CUNIN, 2006, p. 179). 
22 Segundo Stuart Hall (2013), a partir da distinção existente entre os termos ‘multicultural’ e ‘multiculturalismo’, 

o autor conceitua o multiculturalismo como ideia de “referência às estratégias e políticas adotadas para governar 

ou administrar problemas de diversidade e multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais” (HALL, 2013, 

p. 57). Significa, assim, uma filosofia ou doutrina [política] que sustenta estratégias multiculturais. Para ele, o 

multiculturalismo descreve uma série de processos e políticas inacabadas. Sendo, assim, necessário se falar em 

“multiculturalismos”, em tempo que insere um rol exemplificativo dos mesmos: o multiculturalismo conservador, 

comercial, liberal, pluralista, corporativo, crítico, entre diversos outros. Como ideia deveras questionada, Hall 

afirma que tanto conservadores quanto liberais criticam energicamente o conceito, sobretudo porque, tais grupos, 

sustentam ideais cerrados de nação, identidade, universalismo e neutralidade, etc. que atravessam de cima a baixo 

a doutrina política multicultural.  
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Haitiana como elemento constitutivo da modernidade (QUEIROZ, 2018). A história negra era 

encerrada numa narrativa desumanizada e de coisificação que encontra reflexos na 

contemporaneidade de seus descendentes, especialmente quando eles buscam a garantia e 

acesso à direitos presentes nos textos constitucionais das nações em formação, desde os 

processos de independência, no início do século XIX, as últimas décadas, marcadas por novas 

constituições no continente.  

 Como bem sinaliza Claudia Mosquera, Mauricio Pardo e Odile Hoffmann, em 

importante trabalho intitulado de: “Las trayectorias sociales e identitarias de los 

afrodescendientes”23, a historiografia e memória da escravidão continuam ocultando, sobretudo 

nos contextos de América do Sul, América Central e Caribe, os processos e as estratégias 

engendradas por sujeitos escravizados para vencer os ditames da subordinação e desumanização 

que o sistema colonial insistia em mantê-los (MOSQUERA, 2002). Como apontam os referidos 

autores, tais estratégias se observam com a perseverança dos sujeitos escravizados, durante 

décadas, para a sobrevivência como pessoas, famílias e grupos sociais, as distintas estratégias 

de luta por liberdade, culminando nos processos de abolições no mundo pós-colonial – como 

se observa no caso colombiano, no ano de 1851, com o decreto de abolição (MOSQUERA, 

2002).  

 Porém, mesmo que legalmente abolida a escravidão, em dinâmicas por vezes sangrentas 

e nada facilitadas, a cidadania dos descendentes de africanos foi declarada sem qualquer 

previsão sobre o estado de privação econômica e política que o sistema escravista os 

outorgara24. Tal contexto vai permitir, o prolongamento da subordinação, passando de um lugar 

de sujeição escravizada para sujeitos “subcivilizados”, associando a cor da pele a atraso e a 

estado de semisselvagens, “ensejando a remissão de tal situação com a “mescla”, a mestiçagem 

intensa com o elemento europeu civilizador” (MOSQUERA, 2002, p. 16).  

 A formalidade retórica da cidadania e a política de mestiçagem, dimensionam a série de 

elementos negativos compartilhados na vivência dos afro-colombianos, nas distintas regiões e 

lugares que habitam, como o abandono do Estado, expressamente verificada pela falta de 

 
23 MOSQUERA, Claudia (Ed.). Las trayectorias sociales e identitarias de los afrodescendentes. In: 

Afrodescendientes en las Americas: trayectorias sociales e identitarias: 150 anos de la abolicion de la esclavitud 

en Colombia. Bogota (COL). Bogota: Universidad Nacional de Colombia; CANH, 2002, p. 13-41. Disponível em: 

http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010029702. Acesso em: 12 mai. 2021. 
24 Claudia Mosquera, Mauricio Pardo e Odile Hoffmann (2002), informam que os afro-colombianos são livres na 

legalidade, na formalidade e na retórica, por meio de uma cidadania derivada de valores cristãos e liberais 

europeus, tiveram essa cidadania “limitada” e acompanhada da discriminação na prática, na realidade e no 

cotidiano. Ibidem, p. 16.  

http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010029702
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infraestrutura mínima, de serviços públicos de saúde e de educação. Os altos índices de 

mortalidade, comorbidades, de analfabetismo e de pobreza, encerram a um só tempo, a 

constatação de que a presença africana nunca penetrou o imaginário nacional idealizado como 

um dos atores de sua constituição (MOSQUERA, 2002).      

 A miríade de relações e complexidades – geradas pelos processos de formação dos 

Estados modernos e daqueles que culminam nas abolições na América Latina – coloca a 

necessidade de uma compreensão que privilegie e demonstre os agenciamentos, estratégias, 

alianças e lutas perpetradas por afro-colombianos nos diferentes contextos regionais 

colombianos. Essa perspectiva aponta para o pano de fundo que irradia na complexa discussão 

do direito à terra das comunidades negras colombianas. Importante salientar que a visualização 

descontextualizada das ações políticas e socioculturais, – a música, o direito de acesso à terra, 

a vida religiosa, por exemplo – que definem e dão sentido a existência negra nas diásporas 

negras, permitem que narrativas de fragilidade e fragmentação das ações engendradas pelo povo 

negro, em seus diferentes contextos, ganhe corpo e produza dificuldades semânticas. Essas 

narrativas de fragilidade e fragmentação incidem, por exemplo, no discurso acadêmico de que 

o agenciamento das comunidades negras pelo direito à terra se restrinja ao período 

imediatamente anterior ao advento da Constituição de 1991. Quando, em realidade, na 

historiografia, resta comprovada a existência de contínuas e variadas estratégias protagonizadas 

pelos sujeitos escravizados em busca de sua liberdade e pela constituição do direito à 

propriedade, como bem demonstrado pelo historiador Óscar Almario, sobre o processo de 

desesclavización e territorialización no Pacífico sul colombiano, de 1749 a 1810 (ALMARIO, 

2002). 

 Na obra “El fracaso de la nación” (1998), Alfonso Múnera desvela a construção de 

mitos fundacionais, quanto às lutas de independência, estabelecidos sobre a história nacional 

da Colômbia, por meio de intelectuais e importantes agentes políticos que narram a história de 

maneira linear e a partir do prisma das elites criollas. O autor informa três mitos que se 

observam reproduzidos sem complexificação científica na historiografia. Mitos primariamente 

fixados, em 1827, por José Manuel Restrepo25. Múnera assinala que o primeiro deles consiste 

em que a Nueva Granada, no momento da independência, era uma unidade política com a 

autoridade central estabelecida no vice-reinado, em Santa Fé de Bogotá. O segundo assevera 

 
25 Advogado antioqueño, historiador e político, considerado um dos patronos da historiografia colombiana, pois 

escreve, em 1827, o primeiro livro sobre a história da Colômbia e o segundo em 1858. Sua “leitura” historiográfica 

foi elogiada por Simon Bolívar, porém é bastante criticada por demais intelectuais quanto a sua visão dos setores 

populares (passividade, inércia, etc). 
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que a elite criolla, em 20 julho de 1810, emerge contra o jugo espanhol com ideais de 

independência. Esse contribui para o terceiro mito que situa os criollos26 como protagonistas 

exclusivos das lutas nos processos de independência neogranadina. Essa percepção tem como 

correlata a ideia de que negros27, indígenas e classes subalternas se alinharam aos ideais do 

império espanhol, desenvolvendo posturas passivas e de inércia, em comparação a atuação da 

elite criolla (MUNERA, 1998, p. 13-14). 

1.1. A PRESENÇA NEGRA NA COLÔMBIA: PROCESSOS POLÍTICOS 

ORGANIZATIVOS 

 No ensaio “Huellas de Africanía en Colombia: nuevos escenarios de investigación”, 

Nina S. Friedemann propõe, em meio ao cenário de invisibilidade imposta à diáspora negra na 

Colômbia, caminhos possíveis para estudos científicos sobre as “marcas” africanas presentes 

no contexto colombiano. Friedemann aponta o vínculo dos sujeitos escravizados com seus 

contextos socioculturais anteriores, os ritos e cerimônias realizados na morte e enterro de entes 

queridos, as formações de palenques no caribe, entre outras relações sociais, configurando uma 

série de possibilidades investigativas a despeito das experiências dessa população 

(FRIEDEMANN, 1992).   

 Já Alfonso Múnera (2005) em seu ensaio, “Balance historiográfico de la esclavitud en 

Colombia, 1900-1990”, nos informa a deficiência da historiografia colombiana para se pensar 

a participação28 ativa dos sujeitos escravizados e os pressupostos histórico-sociais da escravidão 

 
26 A literatura histórica colombiana é unânime ao afirmar que os criollos consistiam nos descendentes diretos dos 

europeus nascidos em solo americano. Não exerciam cargos burocráticos, no império, por não serem europeus, 

mas tinham algumas prerrogativas em contrapartida aos outros grupos sociais.  
27 O terceiro mito nos informa uma série de reminiscências semânticas direcionadas à diáspora negra colombiana. 

Múnera argumenta em seu estudo que a unidade política da Nueva Granada nunca existiu. Por outro lado, existiram 

várias elites regionais com projetos diferentes e não uma elite criolla com um único projeto nacional e que as 

classes subordinadas que tiveram participação desde o início das revoluções de independência com interesses e 

projetos próprios. Informa também que “durante os anos da primeira independência de Cartagena (1811-1815), os 

pardos foram capazes de desenvolver um papel de protagonismo” (MUNERA, 1998, p. 18). Assim, Múnera faz o 

empreendimento de compreender a participação e intervenção dos setores populares na revolução de 

independência. Bem como de “reconstruir um quadro que mostre a importância de pardos e negros livres nos 

eventos de independência e de colocar no cenário histográfico a dinâmica racial como fator de análise central nas 

lutas políticas nos períodos finais da Colônia”. In: MUNERA, A. EI fracaso de la nación: Región, clase y raza en 

el Caribe colombiano (1717-1821). 1. ed. Bogotá: Banco de la República, El Áncora Editores, 1998. p. 23. 
28 A presença negra, nas nascentes repúblicas latino-americanas, é marcada, tangencialmente, por narrativas que 

invisibilizam, silenciam e que enclausuram a existência negra em imagens desumanizadoras de processos pelos 

quais a população afrodiaspórica participara com profícuas ações, e não como sujeitos que sofrem ou que suportam 

resultados como entidades sociais inertes. Nesse sentido, o trabalho de Marixa Lasso (2013), constrói balizas 

essenciais para se compreender as razões que levam a se acreditar numa inércia das populações afrodiaspóricas 

frente a processos históricos revolucionários no contexto latino-americano. In: LASSO, M. Los grupos afro-
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no contexto do país. O autor afirma que uma parte essencial da economia da colônia estava 

imposta nas mãos de uma pequena porcentagem de seres humanos (MUNERA, 2005). O 

balanço histórico feito por Múnera29, dimensiona o argumento de invisibilidade de Friedemann, 

ao demonstrar que a deficiência historiográfica sobre o contexto escravista colombiano 

conforma o silenciamento sobre a diáspora negra no país. Para ele, a indiferença sobre as 

realidades regionais colombianas e a aceitação de um mito de nacionalidade andina se 

intercambiam numa relação de causa e efeito, em que a historiografia da escravidão na 

Colômbia30 assume protagonismo. 

 Diante desta realidade, intelectuais negros e negras têm feito importantes esforços 

acadêmicos com o fim de estabelecer estudos e trabalhos que deem conta do silenciamento e 

das lacunas tributárias de narrativas complexificadas. Nesse sentido, o trabalho conjunto de 

Maguemati Wabgou, Jaime Arocha Rodríguez, Aiden José Cassiani e Juan Alberto Ospina 

(2012), assume importante menção, pois estabelece um percurso do processo histórico 

organizativo, que eles chamam de “Movimento Social Afrocolombiano” (WABGOU et al., 

2012). O percurso é traçado desde o início dos processos de liberdade, promovidos pela 

“cimarronaje” ou por movimentos “cimarrones31”, a partir da segunda metade do século XVI, 

 
descendientes y la independencia: un nuevo paradigma historiográfico? In: THIBAUD, C. (Org.). L’Atlantique 

Révolutionnaire: une perspectique Ibéro-américaine. Les Pérseides Éditions, 2013, p. 359-378.  
29 Múnera também aponta que tal conduta se amplia quando se pensa América Latina, mas, para ele, no caso 

colombiano, isso adquire proporções graves, uma vez que, durante a colônia e até os anos finais do século XIX, 

barreiras naturais e culturais persistem na indiferença das realidades regionais colombianas. Ibidem, p. 90-91.   
30 Múnera conclui em seu ensaio que os estudos socioeconômicos em torno da economia e sociedade escravista só 

lograram uma substancialidade nos anos 1970, quando, pela primeira vez, se fala em rentabilidade, índices de 

mortalidade, natalidade da população escravizada, e de como toda uma sociedade se construiu sobre a exaustão da 

força física e mental de número reduzido de homens e mulheres. Ibidem, p. 112.     
31 Em linhas gerais, a historiadora María Cristina Navarrete (2001) compreende o processo de fuga pela liberdade, 

denominando-o de Cimarronismo, perpetrado por sujeitos escravizados, durante o começo da colonização do 

Reino da Nueva Granada no século XVI. Compreende tal processo como reação a condição de escravizado, de 

combate ao sistema de escravização, em ambientes geograficamente inacessíveis, fortificados, com estruturas que 

permitiram a denominação posterior de Palenques. Segundo a mesma historiadora, os cimarrones passaram a 

roubar e “atemorizar” os cidadãos das cidades vizinhas, fazendas, engenhos, etc., confabulando uma ideia de 

“rebeldia”, “insurreição”, “posturas radicais” pelo uso da violência como alternativa última de tal empreitada. 

Navarrete, dialogando com o historiador Hermes Tovar (1992), também nos informa a “contradição” que se 

instaura diante dessas ações de “fuga” quanto a maioria de escravizados, buscando, por meio das formas jurídicas, 

a conquista de liberdade estabelecida pelo Estado colonial (NAVARRETE, 2001, p. 98). Tais formas jurídicas 

eram postas, sobretudo, em processo de “validação” pelo Estado e pelas possíveis circunstâncias de infração legal 

cometida pelos senhores escravistas. O rol é composto por cinco formas jurídicas de assunção da liberdade: a 

primeira era a denúncia que o escravizado teria que oferecer junto as autoridades competentes da infração do seu 

senhor quanto as leis que protegiam os escravizados; a segunda, em diálogo com a primeira, permite compreender 

que a denúncia gerava a “possibilidade” do escravizado exercer o seu “direito”, segundo os referidos autores, de 

“trocar” de senhor em vista do relatado em sua denúncia; a terceira entendida, enquanto manumissão, em que o 

sujeito escravizado adquiria, por meio do pagamento de uma determinada quantia, em moeda corrente, a sua 

liberdade; a quarta consistia na espontaneidade da concessão da liberdade pelo senhor escravista; e a quinta 

consistia na mais “radical”, dado que era promovida pela via “ilegal”, a qual promovia atrasos econômicos para 

os senhores escravocratas e para a sociedade como um todo e criava comunidades “quase” independentes pela via 
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que desencadeiam comunidades independentes denominadas Palenques, até os processos 

políticos organizativos traçados pelo movimento afro-colombiano, durante as décadas finais do 

século XX, em especial no início dos anos 1990, quando dos processos que desencadearam na 

criação da Constituição Colombiana de 1991 e da Lei 70, de 1993. 

 Contrariando a percepção nacional de que a participação política dos afro-colombianos 

não se inicia no contexto de criação da Constituição de 1991, e nem se finda com ela, é 

demonstrado, por meio do histórico de importantes figuras históricas para a luta negra, os 

importantes percursos políticos engendrados. Durante os períodos de Independência e de 

instauração da República32, a presença negra assume diferentes papéis, seja por assunção 

voluntária ou involuntária, ao lado de patriotas ou liberais, e, em outras, almejando sua 

liberdade prometida por Bolívar, direcionadas a quem o ajudasse nas lutas de independência33 

(WABGOU et al., 2012, p. 61). Tendo isso em vista, as lutas de independência são 

consideráveis cenários analíticos para se compreender como os diferentes grupos sociais 

estavam construindo as futuras relações sociais. Nesse sentido, as relações raciais assumem 

crucial relevância, visto que para  

 

a lógica das elites políticas colombianas, a construção da nação e da identidade 

nacional passava pela assimilação ou pelo extermínio das identidades consideradas 

“inferiores” [...]; era necessário promover a homogeneidade cultural e étnica para 

consolidar a nação mestiza e moderna  

(WABGOU et al., 2012, p. 62-63, tradução própria). 

 

 Após a Independência, a elite criolla colombiana, por meio de instituições políticas e 

econômicas, consoante com sua herança do período colonial, investe esforços conscientes e 

expressivos em sua estratégia de construção de uma nação mestiza e moderna. Assim, na 

segunda metade do século XIX, o nacionalismo assume importante protagonismo para a 

 
“clandestina”. In: NAVARRETE, M. C. Cimarrones y palenques en las provincias al norte del Nuevo Reino de 

Granada siglo XVII. Fronteras de la Historia, v. 6, p. 97-122, 14 dic. 2001. Disponível em:  

https://doi.org/10.22380/20274688.703. Acesso em: 11 fev. 2021.         
32 Segundo os autores, com o advento da independência e da República, em 1810, ademais das guerras civis e 

conflitos partidários, as lógicas do bipartidarismo, representadas nas figuras dos partidos liberal e conservador, são 

impostas no Pacífico colombiano, ocorrendo a adesão política de maioria negra ao partido liberal, em razão da 

abolição decretada por um liberal, na segunda metade do século XIX. Ibidem, p. 62.  
33 A figura do almirante negro Jose Prudencio Padilla Lopéz, importante ator na derrota proporcionada contra o 

exército espanhol no forte de San Felipe de Cartagena e outras mais, como a sua participação na batalha de 

Maracaibo, na Venezuela, em 24 de julho de 1823. O pacto de liberdade (1828) prometido por Bolívar não foi 

cumprido ensejando a acusação de conspiração junto a militares negros, ocasionando a sentença de morte a Jose 

Prudencio em 22 de octubre de 1828. Ibidem, p. 62.  

https://doi.org/10.22380/20274688.703
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ascensão do capitalismo no Estado colombiano (WABGOU et al., 2012, p. 62). Tal estado de 

coisas corrobora para o distanciamento ideológico e invisibilizador, promovido pelo projeto de 

nação mestiza, destinado a negros e indígenas. Para os autores, a partir da imposição desse 

projeto, ao longo do século XX, se observa o “despertar negro” na Colômbia, à medida que os 

indivíduos negros e negras assumem posições subalternas nas hierarquias nacionais e regionais 

de status e prestígio (WABGOU et al., 2012). Dessa forma, há ensejo para a denúncia da 

situação precária e de invisibilidade social da população afro-colombiana. 

 É mencionada a criação de uma intelligentsia negra colombiana, desde a segunda 

metade do século XIX, com o apoio de intelectuais não negros e acesso à educação de nível 

superior, que permite a existência de uma elite negra intelectual que constrói e produz narrativas 

quanto ao movimento de negritude na Colômbia. Wabgou et al. (2012) mencionam diferentes 

intelectuais negros, das diversas regiões colombianas, com destaque para as regiões de maioria 

negra, Chocó, Pacífico e Cauca, que desempenharam ações e lutas políticas que lhes permitiram 

adentrar ao debate regional e, às vezes, nacional. 

 Ao longo dos anos 1920 e fins dos anos 1930, se registram poucas iniciativas de disputa 

do cenário político nacional. Entretanto, nota-se o início da disputa sociopolítica em torno da 

noção de identidade negra e da “etnicidade”, pelo movimento de comunidades negras, presente 

na região do Pacífico. Também nos anos 1930, a elite negra34 [regionalizada] ganha visibilidade 

ao se integrar às fileiras do partido liberal que, nesse período, assume o poder (WABGOU et 

al., 2012, p. 67).   

 Entre os anos 1940 e 1960, em distintas localidades, como Bogotá, Chocó, Cauca e 

Buenaventura, observa-se uma ascensão maior do movimento afro-colombiano. Em Bogotá, a 

criação do “Dia do Negro35” e do Clube negro36 assumem a dianteira das denúncias quanto à 

 
34 Ao longo do estudo, a formação das existências de elites negras denota alguns fatores dignos de notas: o acesso 

à educação, resultado de relações entre negros e relações interraciais, em todo o país; no norte do departamento do 

Cauca, a existência de um campesinato negro próspero antes da indústria de cana (marcadamente, blanco-mestiza). 

Ibidem, p. 68.  
35 Esse evento diz respeito a uma manifestação realizada por estudantes negros provenientes das regiões do norte 

do Cauca (Pacífico) e da costa Atlântica (Caribe), em 20 de junho de 1943. Os integrantes dessa manifestação se 

tornaram importantes figuras para a conjuntura do movimento negro da época, são eles: Natanael Díaz, Manuel 

Zapata Olivella, Delia Zapata, Marino Viveros, Adolfo Mina Balanta, Elías Martán Góngora, entre outros. 

Destaque especial a Manuel Zapata Olivella, importante intelectual negro e liberal. Ibidem, p. 71. 
36 Por proposição de Manuel Zapata Olivella, se cria, no mesmo dia, da manifestação realizada em prol do Dia do 

Negro (20 de junho de 1943), uma organização denominada “Club Negro de Colombia”, com junta diretiva eleita. 

Os objetivos do Clube do Negro são incentivar a participação política das pessoas negras por todo o país, o 

incentivo o acesso à educação e combater os sentimentos de “inferioridade”, criados pelo imaginário racista. A 

criação do “Centro de Estudios Afrocolombianos”, em 1947, corrobora para a necessária tratativa da causa, posto 

que o mesmo se ocupara de estudos etnológicos, históricos, linguísticos e da influência de grupos raciais no país. 

Ibidem, p. 73-74. 
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discriminação racial e ao racismo. No norte da região do Cauca, verifica-se a existência de uma 

elite negra campesina, em razão da larga produção de cacau37, no período compreendido entre 

1910-1950, o que permitiu a entrada de pessoas negras nos espaços públicos e de tomada de 

decisão da região. Na região de Chocó, ao redor da figura e trajetória política de Diego Luis 

Córdoba, filiado ao partido Liberal, que entra na Câmara em 1933 e no Senado em 1943, sendo 

reeleito várias vezes até sua morte, em 1964 (WABGOU et al., 2012), gesta-se um período de 

organização de pessoas negras chocoanas. Assim, os representantes políticos negros das regiões 

do Norte do Cauca e de Chocó emitem discursos e narrativas de incentivo à educação, de 

melhoria da condição de vida de pessoas negras para a integração e participação política na 

sociedade colombiana, entre os anos de 1930 e 1960. Em Buenaventura38, a organização política 

ganha contornos mais expressivos nos anos 1950, por meio da trajetória política de Néstor 

Urbano Tenorio, conselheiro da cidade em 1952 e congressista em 1958.  

  Durante os anos 1970, o movimento afrocolombiano consolidou agendas políticas 

substanciais ao longo desse período. A realização de encontros e congressos nacionais permite 

concluir o alcance que muitas agremiações negras lograram no país. O primeiro Encontro 

Nacional da População Negra Colombiana, de 21 a 23 de fevereiro de 1975, realizado na cidade 

de Cali (Valle del Cauca), é considerado como chave para se entender a organização do 

movimento afro-colombiano, visto que, pela primeira vez, pessoas negras, de distintas 

localidades colombianas, reúnem-se para discutir temas relativos ao racismo, à marginalização, 

ao direito do trabalho, à necessidade de organização de pessoas negras, dentre outras demandas 

políticas.  

 O segundo Encontro Nacional da população negra colombiana teve lugar entre os dias 

24 e 25 de setembro de 1976, realizado na cidade de Quibdó, no departamento de Chocó. Seu 

tema central foi a identidade do negro, com discussões acerca do papel do negro na sociedade 

colombiana. Em 6 de março de 1977, é realizado na cidade de Medellín (departamento de 

Antioquia) o Congresso de Negritudes. Nesta ocasião, as discussões e proposições realizadas 

nos encontros anteriores foram reiteradas, sobretudo porque este evento ganha relevância 

histórica pela apresentação coletiva do candidato negro a presidência da República, Juan Zapata 

 
37 Wabgou et al. (2012), informam que esse período é conhecido como “época de glória” para a elite negra 

nortecaucana. Pelo avanço de outras indústrias agrícolas, como a de cana, nos anos 1950, tal situação “gloriosa” 

passa a entrar em declive, uma vez que se observa a venda, por vezes perda, das terras de proprietários negros para 

os latifundiários. Ibidem, p. 83-84.  
38 Entre os anos 1950 e 1960, os movimentos negros estudantis, urbanos e rurais, são diretamente influenciados 

pelos acontecimentos políticos transnacionais, nos Estados Unidos e no continente africano. O que permite 

articulações e contatos substanciais de intercâmbios e de apoio mútuo nas lutas de emancipação. Ibidem, p. 91.   
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Olivella, para o período de 1978-82 (WABGOU et al., 2012, p. 109). Essa apresentação de Juan 

Zapata Olivella foi confirmada no terceiro Encontro Nacional da população negra colombiana, 

realizado em 29 de abril de 1977, na cidade de Cartagena, departamento de Bolívar (Caribe). 

Além dos temas atinentes a situação da mulher negra, da educação39, do desenvolvimento 

social, das negritudes, dentre outras, a atmosfera política do Encontro está envolta em uma 

neblina de suporte e incentivo à candidatura de Juan Zapata Olivella, com o slogan político 

“Póngale color a su voto”40. O apoio do Encontro ao candidato foi expressivo.  

 O ano de 1977 significou, para a população negra colombiana e das Américas, 

importante ascensão dos anseios políticos compartilhados a nível transnacional. Entre os dias 

24 e 28 de agosto desse mesmo ano, Cali é palco do primeiro Congreso de la Cultura Negra de 

las Américas. Evento de fundamental importância para os movimentos negros nacionais, com 

a presença de muitos expoentes da negritude e da academia colombiana interessados na 

expansão dessa discussão, como Manuel Zapata Olivella (organizador), Jaime Arocha, Nina S. 

Friedemann, Delia Zapata Olivella, Aquiles Escalante, entre outros. Contou também com 

representantes de várias delegações internacionais dos países, a seguir, mencionados: Angola, 

Brasil, Costa Rica, Chile, Equador, Honduras, México, Panamá, Peru, Porto Rico, Venezuela, 

Estados Unidos, Espanha, Nigéria, Egito, Senegal e representantes da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) e da UNESCO (WABGOU et al., 2012, p. 114). 

  A década de 1980 significa para a Colômbia uma das mais importantes para a história 

do país. Com a existência de novas forças políticas, como o movimento campesino, o 

sindicalismo, os movimentos de mulheres, de afro-colombianos, de indígenas e de estudantes, 

em tais anos, são propícios para o fortalecimento de suas agendas políticas. O espaço público 

colombiano, nesse período, toma a forma de “cívico”, influenciado pelos movimentos sociais 

da Europa e dos Estados Unidos, que, na realização de “paros cívicos”41, constituem-se na nova 

forma da população, seja qual for sua agenda, tornar evidente sua indignação com a situação de 

 
39 O tema da educação no terceiro encontro nacional ganha real importância. A necessidade da existência de 

disciplinas que abordem a história e a cultura negras na Colômbia, para a secundária e para a educação superior 

do país, se torna tarefa fundamental do encontro. Ibidem, p. 111.  
40 Em tradução livre: “Ponha cor em seu voto”. 
41 O cívico tem nos paros cívicos a expressão, do que os autores denominam como espaços públicos de 

convergência organizativa de diferentes sujeitos coletivos que promovem ações políticas e contestatórias em 

comunidade urbanas e rurais (principalmente em cidades pequenas), protagonizadas por populares obreiros, 

campesinos, desempregados, donas de casa, professoras da primária, entre outros. In: WABGOU et al. 

Movimiento social afrocolombiano, negro, raizal y palenquero: el largo camino hacia la construcción de 

espacios comunes y alianzas estratégicas para la incidencia política en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional 

de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-

Sociales Gerardo Molina (UNIJUS), 2012, p. 131-134.  
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descaso e desrespeito proporcionada pelo Estado. Nesse ínterim, a realização de dois paros 

cívicos, um em Tumaco (1988) e outro em Chocó (1987), que denunciaram a falta de serviços 

públicos essenciais e básicos (como energia elétrica, fornecimento de água, etc.) nessas regiões 

dão testemunho desse estado de coisas (WABGOU et al., 2012).  

 Ainda que o espaço público se veja imbuído em uma atmosfera de efervescência 

política, Wabgou et al. (2012), informam que muito pouco se relatou sobre a construção dos 

movimentos afro-colombianos dentro do discurso acadêmico nesse período. Entretanto, as 

iniciativas organizativas afro-colombianas estão subsumidas em contextos políticos e regionais 

que proporcionam, de acordo com o período, a ampliação das demandas sociais e políticas da 

população afro-colombiana. No Pacífico, a “nível” rural, a reivindicação do caráter étnico-

territorial ganha contornos primordiais para a conquista de direitos de acesso à terra e 

reconhecimento como grupo étnico. A existência de muitas organizações42 em torno das 

comunidades demonstram essa realidade, a saber, a Asociación Campesina Integral del Atrato 

(ACIA) e a Organización Campesina del Bajo Atrato (OCABA), no meio rural, e, o 

Movimiento Nacional Cimarrón (CIMARRÓN), no meio urbano.  

A década de 1980 é o cenário de construções de bases políticas mais sólidas, com as 

especificidades dos meios rurais e urbanos bem colocadas, proporcionando a arena política de 

reivindicações coletivas mais estruturadas, “em torno ao desafio da Assembleia Nacional 

Constituinte de 1991, cujos resultados mais destacados para as comunidades afro-colombianas 

foram o Artículo Transitorio 55 e a Lei 70, dois anos mais tarde” (WABGOU et al., 2012, p. 

155, tradução própria).  

1.2. O MARCO DA CONSTITUIÇÃO COLOMBIANA DE 1991 

 Ricardo Zuluaga Gil (2014)43, em sua introdução ao estudo da história do 

constitucionalismo colombiano, relaciona o desenvolvimento do constitucionalismo 

colombiano a eventos globais. O referido autor afirma que o ideal liberal, protagonizado pela 

Revolução Francesa, em 1789, insere-se no imaginário colombiano como suporte político 

 
42 O papel desempenhado por essas organizações corrobora para denúncia e o combate a muitas das violências 

verificadas no âmbito rural, sobretudo. A existência de muitos agentes na disputa em torno do território dimensiona 

as situações de multiplicação de violências, como companhias madeireiras, indústrias agrícolas, latifundiários, etc. 

Ibidem, p. 141.  
43 ZULUAGA, Ricardo. Historia del constitucionalismo en Colombia. Una introducción. Estudios de Derecho, 

v. 71, n. 157, p. 99-129, 30 jan. 2014. 



 
 

36 
 

transnacional que dá ensejos enérgicos para uma “revolução constitucional” na Colômbia do 

início do século XIX (ZULUAGA, 2014, p. 105). Essa revolução constitucional é entendida 

pelo autor como influência, também, de outros eventos que estavam ocorrendo no hemisfério 

ocidental, como nos Estados Unidos e na Inglaterra, e no plano interno, a exemplo da Revolução 

dos Comuneros, ocorrida em 1781; da Expedição Botânica de 1791 e da tradução para o 

castelhano da Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão feita por Antonio Nariño, em 

1793 (ZULUAGA, 2014).  

 Zuluaga (2014) compreende que nunca existiu um consenso constitucional na 

organização política colombiana. Temporalmente, ele estabelece que, desde a segunda metade 

do século XIX, começam a existir tentativas, junto aos governos provinciais, para a formação 

de uma linearidade constitucional. Entretanto, o autor aponta a vigência de, entre os anos de 

1811 e 1816, nove constituições provinciais na Colômbia, no então Vice-reinado da Nova 

Granada (ZULUAGA, 2014, p. 106-107). E que não houve, entre nenhuma delas, uma que 

lograsse alcance nacional. A primeira Constituição da Cundinamarca, de março de 1811, pela 

historiografia tradicional, é tida como a que assumiria esse caráter de nacionalidade, porém não 

está em posição de superioridade às demais do período citado (ZULUAGA, 2014, p. 107).  

 As lacunas na história constitucional colombiana não se esgotam pela falta de consenso 

na ausência de uma Constituição nacional rígida no primeiro momento da independência. 

Zuluaga aponta que a complexidade se expande para a não ocorrência de uma Independência 

colombiana de fato. Para ele, não existe uma data de início da história constitucional que 

possibilite uma contextualização mais precisa de importantes eventos. Segundo o autor, a 

historiografia nacional afirma que a Ata de Independência44, de 20 de julho de 1810, 

considerada como o marco do ato fundacional da República colombiana, é um documento 

edificado sob uma falácia histórica mais como “ideal patriótico que científico” (ZULUAGA, 

2014, p. 108).  

 
44 Para Ricardo Zuluaga, tal documento carecia de uma disposição politicamente expressa da situação de 

independência da nascente República colombiana, como o mesmo elenca em seu trabalho: “Ese escrito no 

proclamaba la independencia del Virreinato de la Nueva Granada respecto del dominio español. Por el contrario, 

en esa Acta son muy evidentes las muestras de adhesión al Rey de España. El documento carece de una 

manifestación independentista suficientemente expresa, como si la tienen otros escritos similares emitidos por 

ciudades como Cartagena (1811), Tunja (1812), y Antioquia (1813), solo por citar algunas” (ZULUAGA, 

Ricardo. 2014, p. 108). 
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         O autor corrobora a visão de que o projeto nacional colombiano é um projeto 

fragmentado, que atende a determinados setores e grupos sociais, particularmente de regiões 

andinas, conforme trecho:  

 

O que se deu foi o surgimento de um conjunto de repúblicas relativamente 

independentes entre si, o que significa que o início do nosso processo constitucional 

foi caracterizado por uma intensa atomização territorial que revelou as profundas 

tensões que existiam entre a capital do vice-reinado e as cidades da periferia, como 

Cartagena e Medellín45  

(ZULUAGA, 2014, p. 108, tradução própria).  

 

 O processo de independência colombiano não foi o resultado de um objetivo 

compartilhado, em um curto espaço de tempo. Como a ameaça do colonizador espanhol ainda 

estava presente, por sua força bélica e política constituídas, a baliza de um modelo unitário de 

luta para a conquista da independência tornava-se mais que necessária, constituía-se como a 

própria razão de existência do projeto político que determinados grupos políticos tanto 

almejavam (ZULUAGA, 2014, p. 110-111). Neste sentido, os diferentes atores, por sua 

multiplicidade de interações e influências, corroboram para a afirmação de que o consenso 

constitucional nunca existira. Zuluaga, assim, adverte-nos: 

 

Ao longo do século XIX, a maioria de nossas constituições não foram produtos de 

consenso, mas foram impostas pelo partido que triunfou em meio a inúmeras guerras 

civis, pronunciamentos militares e quartéis, fenômenos tão frequentes ao longo 

daquele século. E naquela época como hoje, na Colômbia muito poucas vezes se 

debateu e se resolveu no Congresso a dissidência constitucional, que é o cenário 

natural que a democracia pretende desenvolver para este tipo de enfrentamento46  

(ZULUAGA, 2014, p. 114).  

 
45 No original: “Lo que se dio fue la aparición de un grupo de repúblicas relativamente independientes las unas 

de las otras, lo cual significa que el inicio de nuestro proceso constitucional se caracterizó fue por una intensa 

atomización territorial que ponía de manifiesto las profundas tensiones que se vivían entre la capital del virreinato 

y ciudades de la periferia como Cartagena y Medellín”. 
46 No original: “A lo largo del siglo XIX, la mayoría de nuestras constituciones no fueron producto del consenso, 

sino que fueron impuestas por el partido que resultaba triunfante en medio de las numerosas guerras civiles, 

pronunciamentos militares y cuartelazos, fenómenos de tan frecuente ocurrencia a lo largo de esa centuria. Y es 

que en ese entonces como hoy, en Colombia en muy pocas ocasiones el disenso constitucional ha sido debatido y 

resuelto en el Congreso, que es el escenario natural que la democracia tiene previsto para desarrollar este tipo 

de confrontaciones”. 
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 Portanto, a instabilidade constitucional vivenciada no contexto colombiano é uma das 

principais razões para o surgimento de vários obstáculos que impedem a criação da arena 

política de “consenso”. De 1821 a 1991, existiram nove constituições nacionais47, que 

divergiam desde o nome da República, sobre a forma de Estado e de governo e, incluso, nas 

orientações ideológicas.   

 Os defensores da estabilidade do constitucionalismo colombiano, por outro lado, 

apontam que seu símbolo está na vigência dos 105 anos da Constituição de 1886, de orientação 

conservadora, unitária centralizada e presidencialista. Porém, Zuluaga afirma que, entre 1886 e 

1930, a Colômbia viveu uma excepcionalidade constitucional, período que direitos e garantias 

individuais foram limitados, contemporânea à ditadura partidária que consolidou a hegemonia 

conservadora no período (ZULUAGA, 2014, p. 115).      

 Já no século XX, a partir do ano de 194948, a debilidade constitucional era tamanha que 

a iminência de ditadura se subentendia, como observada em diversos outros países da América 

Latina no período. A derrocada do sistema democrático na Colômbia veio com o 

estabelecimento, consensual, entre os partidos tradicionais colombianos (Liberal e 

Conservador), de uma ditadura militar encabeçada pelo general Gustavo Rojas Pinilla49, que 

governou entre os anos de 1953 e 1957 (ZULUAGA, 2014, p. 115). Seguida a esse fato, surgiu 

a Frente Nacional50 como resultado de outro acordo entre os partidos tradicionais, firmando a 

repartição de poderes entre liberais e conservadores, alternando entre eles o exercício da 

Presidência da República e distribuindo, paritariamente, os cargos totais do Estado, tanto os 

 
47 De acordo com o quadro de Zuluaga (2014), os anos das nove constituições eram 1821, 1830, 1832, 1843, 1853, 

1858, 1863, 1886 e 1991. As formas de Estado intercambiavam-se entre unitário descentralizado, unitário 

centralizado ou federal. Em todas elas, as formas de governo concentravam-se em presidencialista e as orientações 

eram intercaladas entre conservadora e liberal, respeitando o bipartidarismo que imperava no século XX 

(ZULUAGA,cx  2014, p. 111). 
48 Em novembro de 1949, o então presidente Mariano Ospina Pérez fecha o Congresso. Logo depois, o presidente 

Laureano Gómez, em 1952, impõe a Guerra Civil com objetivos de instaurar governo corporativo (ZULUAGA, 

2014, p. 115). 
49 Militar que tomou o poder mediante um golpe militar depondo o conservador Laureano Gómez, em 1953. 

Gustavo Rojas foi apoiado por outros conservadores importantes dentro do Partido Conservador como Mariano 

Ospina e Roberto Urdaneta. A trajetória de seu governo se resume a enrijecer a guerra dentro do território nacional 

com estratégias de pacificação inspiradas em técnicas de guerra. Seu governo também é caracterizado como 

reformista-militar, pois visou diminuir o analfabetismo fazendo mudanças no sistema educativo, outorgou o voto 

feminino, executou obras de infraestrutura modernizando e interconectando o território nacional e promoveu 

programas de assistência social para as comunidades rurais (SANTAMARÍA e VILLABONA, 2018, p. 119-120).  
50 A Frente Nacional foi um pacto de alternância entre governos liberais e conservadores, de 1958 a 1974, 

impulsionada por uma coalizão conformada por membros de ambos os partidos com o fim de minorar a violência 

bipartidária que assolava o país desde o início do século. Esse acordo foi corporificado no Pacto de Benidorm, 

assinado pelo liberal Alberto Lleras Camargo e o conservador Laureano Gómez, e ratificado mediante plebiscito 

popular aos finais de 1957 (SANTAMARÍA e VILLABONA, 2018, p. 119).  
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eletivos quanto os de livre nomeação. Limou-se, assim, a oportunidade para forças políticas 

exógenas ou que viessem a existir a partir dali. Nos anos 1960, porém, movimentos de grupos 

insurgentes como as Farc-EP51, o ELN52 e o EPL53 adentram o cenário político nacional como 

forças de oposição ao Estado.  

 Com o somatório de todos os eventos políticos ocorridos no intercurso da primeira 

metade do século XX, o processo constituinte de 1990 e 1991, denominado por Zuluaga como 

“Revolução Pacífica”, é um dos processos de transformação política mais significativo da 

Colômbia, pois a participação da sociedade civil foi o corolário para a legitimidade desse 

empreendimento. Nota-se a pretensão de participação dos mais amplos setores da política 

nacional e insurgentes, buscando frear os processos históricos de tomada de decisão apenas 

pelos partidos políticos tradicionais. Apesar da nomeação de “revolução pacífica”, o autor relata 

diversos eventos que demonstram a presença da velha política, por vezes sanguinária, em um 

curto espaço de tempo54.  

 Antonio Barreto Rozo, em “La generación del Estado de sitio: el juicio a la 

anormalidad institucional colombiana en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991”, 

apresenta-nos apontamentos precisos quanto aos períodos anteriores a Assembleia Nacional 

Constituinte de 199155. Ele constata que, “durante o século XX, a Colômbia foi governada por 

 
51 Fuerzas Armadas Revolucionárias de Colombia, Ejercito del Pueblo (Farc-EP), fundada pelos sobreviventes do 

bombardeio de Marquetalia em 1964 (SANTAMARIA e VILLABONA, 2018, p. 121). 
52 Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundado em 1964, esta guerrilha foi orientada por pensadores e 

sacerdotes, como Manuel Pérez e Camilo Torres Restrepo, orientados por ideais guevaristas e da Teologia da 

libertação (SANTAMARÍA e VILLABONA, 2018, p. 122).  
53 Ejército Popular de Liberación (EPL), fundado em 1967, guerrilha protagonista para o acordo de paz. Nos anos 

anteriores a ANC, buscava acordos com o governo de Belisario Betancur (1982-1986). Formada por estudantes e 

campesinos dissidentes das guerrilhas liberais (SANTAMARÍA e VILLABONA, 2018, p. 131). 
54 Afirma Zuluaga: “Ahora bien, ese inédito nivel de consenso se explica bien cuando se tiene en cuenta que en 

un brevísimo espacio de tiempo fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales y un procurador general de 

la Nación; un partido político de izquierda, la Unión Patriótica (U.P.), fue físicamente aniquilado; mientras que 

la corrupción campante y un narcoterrorismo desbordado amedrentaban al conjunto de la sociedad amenazaba 

con doblegar la institucionalidad del Estado” (ZULUAGA, 2014, p. 121). 
55 Rosembert Santamaría e Andrés Villabona (2018), afirmam que vários setores dos movimentos estudantis 

tiveram papel crucial para a realização da Assembleia Nacional de 1991, com docentes universitários e estudantes 

universitários, como da Universidade Externado de Colombia, Universidade del Rosario e el Colegio Mayor 

Nuestra Señora del Rosario. A organização desses estudantes se autodenominou de “Todavía podemos salvar a 

Colombia”, esta organização levou a cabo a campanha de consulta informal no dia 11 de março de 1990. Depois 

de um longo percurso até o reconhecimento da campanha da “Séptima Papeleta”, em 9 de dezembro, as votações 

para o referendo de Assembleia Nacional foram surpreendidas com a indiferença de 70% do eleitorado 

colombiano. Junto a isso, as Forças Armadas bombardeiam a Casa Verde, em La Uribe, departamento de Meta, 

em que estavam presente lideranças e secretários das Farc-EP. Mesmo com esse quadro difícil, a Assembleia 

Nacional Constituinte foi inaugurada no dia 5 de fevereiro de 1991, com a participação do Partido Conservador, 

Liberal, a Alianza Democrática M-19, o Movimiento de Salvación Nacional (MSN), o Movimiento Unión Cristina 

(UC), Unión Patriótica (UP), e outros movimentos de caráter étnico como a Organización Nacional Indigena de 

Colombia (Onic) e a Asociación Indigena de Colombia (Aico)” (SANTAMARÍA e VILLABONA, 2018, p. 135-

136).      
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normas de ordem pública fortemente restritivas das liberdades civis e desarticuladoras do 

funcionamento regular dos poderes públicos” (BARRETO, 2012, p. 9). Sua tese expõe que a 

Colômbia foi governada pelo “uso persistente” do estado de sítio decretado pelo presidente da 

república, previsto no art. 121 da Constituição de 1886.  

 Barreto Rozo (2012) afirma que o estado de sítio foi reiteradamente empregado com 

fins de lidar com realidades heterogêneas compreendidas como desordem ou violência em 

diferentes momentos e espaços. Ele denomina uma geração de colombianos, como a “del estado 

de sitio” (BARRETO, 2012, p. 14). Para fundamentar a sua interpretação do citado período, ele 

nos apresenta as atuações da Corte Suprema de Justiça56 e as narrativas de parlamentares 

durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1991. Uma de suas percepções apresenta o 

predomínio das decisões do poder executivo, por vezes confirmadas pela Corte Suprema, nas 

matérias de ordem pública com interpretações extensivas do art. 121 da Constituição de 1886. 

Assim como os dilemas políticos apresentados na década anterior à ANC de 1991: o estado de 

sítio decretado 7 anos antes da Assembleia Nacional, mais precisamente como resultado do 

ocorrido na noite do dia 30 de abril de 1984 (BARRETO, 2012).   

 A morte do Ministro da Justiça Rodrigo Lara Bonilla, em 30 de abril de 1984, deflagrou 

mais um período de estado de sítio. Como inimigo declarado de um narcotraficante da região 

de Medellín - o internacionalmente conhecido Pablo Escobar - Lara Bonilla afrontava e 

promovia opiniões públicas, visando a extradição dos “senhores das drogas” para os Estados 

Unidos como instrumento de combate ao narcotráfico colombiano (BARRETO, 2012, p. 26). 

O resultado foi a declaração imediata do estado de sítio57 pelo Presidente, como pontuado por 

Barreto Rozo: 

 
56 No decurso de muitas leis que restringiam os direitos e liberdades civis dos cidadãos no início do século XX, o 

poder executivo regulamenta o decreto 707 em 1927, que expande ainda mais as atribuições da Policía Nacional, 

acerca de ordem pública, reuniões públicas e da posse de armas e munições. Tal decreto suspendia a Constituição 

com relação aos direitos dos cidadãos e das liberdades públicas, como citado. Seu artigo primeiro já enuncia o 

papel da Policía Nacional colombiana “artículo 1º. Corresponde a la Policía velar por la conservación de la paz 

pública y del orden social, procurando la general sumisión de las personas a la Constitución y leyes nacionales 

[...]”. O decreto foi questionado perante a Corte Suprema, porém a ratificação do mesmo por ela deixou explícito 

o caráter ambíguo da atuação dela nesta sentença e no período. Barreto Rozo afirma que nessa sentença, a doutrina 

das faculdades implícitas ficou alicerçada no ordenamento jurídico colombiano: “tomó forma un cuerpo 

doctrinario que haría del poder presidencial la autoridad abiertamente predominante frente a los  jueces  y  al  

legislador  en  materia  de preservación  del  orden  público  colombiano a  lo  largo de buena parte del siglo XX: 

la doctrina de las facultades implícitas” (BARRETO, 2012, p. 19). Resumidamente, essa doutrina permitia nas 

lacunas da Constituição, em matéria de segurança nacional e ordem pública, o Executivo como legislador por seu 

caráter de ofício, ao contrário do legislativo que funcionava sob vários procedimentos burocráticos (BARRETO, 

2012). A harmonia entre os 3 poderes não foi devidamente respeitada, característica típica de estados de sítio.  
57 O decreto 1038 de 1984 é apontado por Barreto Rozo, mais que um ato jurídico, um símbolo da luta direta contra 

os narcotraficantes do país. “Para ese momento, la tradicional violencia política del conflicto armado (con 

curtidas filas guerrilleras y manifestaciones menos visibles, pero ascendentes, de grupos paramilitares) ya se 
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A comoção política e social que gerou seu assassinato, levou o Presidente Belisario 

Betancur a declarar o estado de sítio em todo o país no dia seguinte (1º de maio de 

1984), por meio do Decreto Legislativo 1038 de 1984, período de anormalidades que 

se estenderia por mais de 7 anos, até 4 de julho de 1991, quando, depois de três 

funcionários presidenciais terem passado pelo gabinete presidencial e cerca de 237 

decretos legislativos de um estado de sítio com várias medidas policiais foram 

emitidos, a Constituição de 1991 seria finalmente assinada58  

(BARRETO, 2012, p. 26, tradução própria).   

 

 O autor expressa que a sensação de crise e ansiedade foi parcialmente minorada pela 

iniciativa de reformar a centenária constituição de 1886. Porém, como expresso por Zuluaga, 

essas tentativas de reformas não criam efeitos concretos na realidade, pois apenas alimentaram 

o desejo de referendos constitucionais num país em efervescência social.   

1.2.1. A Constituição de 1991 nos unirá? 

 Do preâmbulo a seus princípios, a Constituição de 1991 parece encerrar um período de 

preocupações e crises, com promessas, ainda por serem cumpridas, de que, por fim, todos os 

colombianos e colombianas podem sentir-se representados pelo texto constitucional de seu país. 

O preâmbulo já tangencia demandas possivelmente “compartilhadas”: 

[...] e para fortalecer a unidade da Nação e garantir aos seus membros a vida, a 

convivência, o trabalho, a justiça, a igualdade, o conhecimento, a liberdade e a paz, 

num quadro jurídico, democrático e participativo que garanta uma ordem política, 

econômica e social justa, e empenhada em promover a integração da comunidade 

latino-americana59 [...] 

(COLOMBIA. Constituição de 1991. Preâmbulo, tradução própria). 

 

 
había mezclado, por diversos caminos serpenteados, con la veloz y aplastante violencia del narcotráfico” 

(BARRETO, 2012, p. 27).  
58 Texto no original: “La  conmoción  política  y  social  que  generó  su  asesinato,  llevó  al  Presidente  Belisario  

Betancur  a  declarar  el  estado  de  sitio  en  todo  el  país  al  día  siguiente  (mayo  1  de  1984),  mediante  el  

Decreto  legislativo  1038  de 1984, tiempo de anormalidad que se extendería por más de 7 años, hasta julio  4  

de  1991,  cuando,  luego  de  haber  pasado  por  el  solio  presidencial  tres  mandatarios  y  de  haber  sido  

expedidos  cerca  de  237  decretos  legislativos  de  estado de sitio con varias medidas de policía, sería finalmente 

suscrita la Constitución de 1991”. 
59 Texto no original:“y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que garantice um orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar 

la integración de la comunidad latino-americana”.  
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 Em seu artigo 1º, a Constituição de 1991 denomina a Colômbia como Estado de Direito, 

República unitária, descentralizada, democrática, participativa e pluralista, fundada no respeito 

à dignidade humana. Os direitos fundamentais, estabelecidos no capítulo 1 do segundo título, 

trazem, nos artigos elencados, menções expressas ao direito à vida (art. 11), da liberdade e da 

igualdade perante a lei (art. 13), da liberdade de crença (art. 18), da liberdade de expressão (art. 

20), do direito e como dever obrigatório a paz (art. 22), do direito de reunião e manifestação 

pública (art. 37), da livre associação (art. 38), aos seus direitos políticos de eleger e ser eleito 

(art. 40 e §§), todos com aplicação imediata, de acordo com o artigo 85 da Constituição.  

 Enquanto a Constituição de 1886 centralizava-se em um projeto conservador, de 

afirmação nacionalista e cristã, a Constituição de 1991 assume caráter mais liberal, como uma 

república democrática, participativa e pluralista, fundada no princípio do respeito à dignidade 

humana. Pela leitura do texto constitucional de 1886, a preocupação maior era o regulamento 

das relações entre Estado, Igreja e cidadãos. Por exemplo, a liberdade de crença estava prevista 

(art. 39), entretanto, a afirmação constitucional de proeminência da Igreja Católica Apostólica 

Romana (art. 38) como dignitária de prerrogativas60, traz uma dimensão dos ideais que estavam 

presentes no imaginário dos constituintes colombianos, como se observa em muitos contextos 

históricos dos países latino-americanos.  

 Os direitos constitucionais, estabelecidos no segundo título da Constituição de 1991, 

estão vinculados aos princípios liberais de igualdade e de não discriminação (MOSQUERA, 

2009). A constituição de um estado moderno, calcado em ideais liberais, que precisam coexistir 

entre diversos povos e grupos sociais, é o cerne de uma das contradições dos textos 

constitucionais latino-americanos. Isso porque, a uma, o ideal liberal crê em um sujeito 

individual e universal. A dois, o projeto de estado moderno ocidental implica na existência de 

uma comunidade política, com ideais compartilhados entre todos, na igualdade e na liberdade 

formais, delimitadas por legislações escritas. E a três, com uma tarefa de “transposição” duma 

dimensão “una” e localizada para o contexto latino-americano, que estava sob a sombra do 

colonialismo, com relações sociais alicerçadas nas estruturas de raça, gênero e classe. A própria 

noção de povo, detentor da soberania no Estado moderno, articula paradigmas político-sociais 

que impelem novas reflexões e aportes no continente americano. Nesse sentido, o art. 7º da 

constituição traz previsão expressa da pluralidade étnica e cultural da Colômbia ao dispor: 

 
60 O art. 38 da referida constituição afirmava, in verbis: “A religião católica, apostólica e romana é da nação; o 

Poder Público irá protegê-la e fazê-la ser respeitada como elemento essencial da ordem social. Entende-se que a 

Igreja Católica não é e não será oficial, e manterá sua independência” (tradução própria).  
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ARTIGO 7º. O Estado reconhece e protege a diversidade étnica e cultural da Nação 

colombiana61  

(Tradução própria). 

 

   Por todo o texto constitucional de 1991, fica evidente a transformação política que se 

instaura e emerge no início da década de 1990. Barreto Rozo aponta que a Assembleia Nacional 

Constituinte estava sob a vigência de um estado de sítio. Esse paradoxo deixa ainda mais 

inequívoco o caráter paradigmático de um texto constitucional que passa a reconhecer e 

proporcionar caminhos para o estreitamento de relações tão fragilizadas quanto as que se 

apresentam no contexto colombiano.  

 Após o reconhecimento do Estado colombiano como uma sociedade pluriétnica e 

multicultural, outros dispositivos constitucionais cuidaram de materializar o que vem a ser o 

Estado Multicultural colombiano. Apenas para apresentar alguns exemplos: o art. 10º menciona 

a oficialidade das línguas étnicas em seus territórios; o art. 63 dispõe sobre as terras comunais 

de grupos étnicos como inalienáveis e imprescritíveis; e o art. 68 traz o respeito expresso a 

identidade cultural de cada grupo étnico. De modo geral, os povos indígenas tiveram seus 

direitos, em comparação aos afro-colombianos, mais assegurados. A formalidade da igualdade 

destinada à população afro-colombiana, no texto constitucional, não é mera coincidência, 

sobretudo para as comunidades negras. Apenas nas Disposições Transitórias da Constituição 

de 1991 é que existiu previsão de que seus territórios teriam uma lei que lhes assegurasse 

garantia e proteção normativa, após estudo aprovado por uma comissão designada para esse 

fim. O artículo 55 do capítulo 8 das Disposições Transitórias dispõe que: 

 

ARTIGO TRANSITÓRIO 55. Nos dois anos seguintes à entrada em vigor desta 

Constituição, o Congresso emitirá, prévio estudo de uma comissão especial que o 

Governo criará para esse fim, uma lei que reconhece as comunidades negras que têm 

ocupado terras não cultivadas nas áreas rurais ribeirinhas dos rios da Bacia do 

Pacífico, de acordo com suas práticas tradicionais de produção, o direito à propriedade 

coletiva sobre as áreas que a mesma lei demarcará. 

Os representantes eleitos pelas comunidades envolvidas participarão na comissão 

especial a que se refere o parágrafo anterior. 

 
61 Texto no original: “ARTICULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana”. 
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O bem assim reconhecido só será alienável nos termos da lei. 

A mesma lei estabelecerá mecanismos para a proteção da identidade cultural e dos 

direitos dessas comunidades e para a promoção de seu desenvolvimento econômico e 

social. 

PARÁGRAFO 1. O disposto neste artigo poderá ser aplicado a outras áreas do país 

que apresentem condições semelhantes, mediante o mesmo procedimento e prévio 

estudo e parecer favorável da comissão especial aqui prevista. 

PARÁGRAFO 2. Se ao término do prazo indicado neste artigo o Congresso não tiver 

promulgado a lei a que se refere, o Governo procederá a fazê-lo nos seis meses 

seguintes, por meio de norma com vigor62  

(Tradução própria). 

 

 Contudo, mesmo que o reconhecimento seja inequívoco, as lacunas e os silêncios 

constitucionais devem ser complexificados, especialmente diante do entrechoque entre texto 

constitucional e realidade social.  

1.3 A NAÇÃO MULTICULTURAL E PLURIÉTNICA 

Reconozcamos que el multiculturalismo acrítico del Estado 

colombiano, condensado en la frase ‘Colombia se precia y 

enorgullece de su riqueza étnica’ es una fórmula hueca63 

Claudia Mosquera64 

 
62 Texto no original:  

“ARTICULO TRANSITORIO 55. Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente 

Constitución, el Congreso expedirá, prévio estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará 

para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en 

las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de 

producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. 

En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación em cada caso representantes elegidos 

por las comunidades involucradas. 

La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley. 

La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidade cultural y los derechos de estas 

comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social. 

PARÀGRAFO 1. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del país que presenten 

similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos estudio y concepto favorable de la comisión especial 

aquí prevista.  

PARÀGRAFO 2. Si al vencimiento del término señalado en este artículo el Congreso no hubiere expedido la ley 

a la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro de los seis meses siguientes, mediante norma com 

fuerza de ley. 
63 Em tradução livre: “Reconheçamos que o multiculturalismo acrítico do Estado colombiano, condensado na frase 

‘a Colômbia se apraz e se orgulha de sua riqueza étnica’ é uma fórmula vazia”.  
64 MOSQUERA, Claudia. “Los Bicentenarios de las Independencias y la ciudadanía diferenciada étnico-racial 

negra”. 2009, p. 4.  



 
 

45 
 

 

    Rosembert Ariza Santamaría (2017) assinala que o multiculturalismo, nos fins do 

século XX, se apresenta em grande parte dos Estados latino-americanos com a fórmula em 

comum do “reconhecimento”. Para ele, no período mencionado, a interculturalidade assume o 

papel de fixar compreensões acerca da diversidade, da diferença, das relações raciais, do étnico 

e que, na Colômbia, o modelo jurídico liberal multicultural posto, mesmo com a pluralidade de 

valores e distintos estilos de vida, assume um lugar comum na forma, “sem mudanças 

substanciais nas práticas político-sociais, culturais e econômicas” (SANTAMARÍA, 2017, p. 

3010).  

 Ariza Santamaría, continua:  

 

Na Colômbia, porém, não se superou a ideia de uma sociedade homogênea e, apesar 

de alguns avanços jurídicos e políticos, a matriz cultural dominante continua 

instituindo o mestiço como identidade de nossa sociedade nacional.65  

(SANTAMARÍA, 2017, p. 3010, tradução própria). 

 

 Tendo em vista que o contexto anterior ao da Constituição de 1991, precisamente 1970-

1991, é marcado por uma lógica normativa “estadocêntrica, excludente, irreformável e 

acumuladora de poder político” (SANTAMARÍA e VILLABONA, 2018, p. 140), os 

movimentos sociais, sindicais, afrodescendentes, indígenas, étnicos e guerrilheiros, 

denunciaram as falhas estruturais do Estado colombiano, evidenciando a exclusão política e o 

não-reconhecimento do outro, o que deu ensejo a estratégias mais orgânicas perante o Estado. 

 O que Rosembert Santamaría (2017) afirma sobre a não superação do ideal de sociedade 

homogênea pelo discurso nacional - ao manter o mestizo como símbolo identitário da 

nacionalidade colombiana - Claudia Mosquera (2009) conduz, de maneira mais objetiva, os 

limites desse multiculturalismo apresentado pelo Estado colombiano. Ela afirma que em 18 

anos de existência da Constituição (1991), a inclusão de povos e pessoas que representam 

 
65 Texto no original: “En Colombia, sin embargo, no se supera la idea de una sociedad homogénea y a pesar de 

algunos avances jurídico políticos la matriz cultural dominante sigue instituyendo lo mestizo como lo identitario 

de nuestra sociedad nacional”. 
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“núcleos duros de alteridad66”, pelo multiculturalismo acrítico do Estado colombiano67, não foi 

concretizada ou mesmo considerada. Ainda que se tenha uma Constituição inclusiva, os 

representantes e agentes do Estado, em grande maioria, atuam pela salvaguarda de “uma 

hegemonia cultural estatal excludente, ainda presente, de maneira contraditória, no Estado 

multicultural, nas instituições e nas políticas públicas” (MOSQUERA, 2009, p. 4, tradução 

própria).  

 Mosquera (2009) reitera que: 

 

A imobilidade dos princípios ideológicos liberais de igualdade e de não discriminação 

no plano jurídico impedem respostas com profundidade aos graves problemas sociais, 

econômicos, culturais, ambientais e territoriais que as diversidades culturais em 

desvantagem carregam a custo das relações sociais que as subentendem em termos de 

classe social, gêneros, sexualidades, capacidades, gerações, religiões, culturas, 

políticas e regionais68  

(MOSQUERA, 2009, p. 4, tradução própria).  

 

 Toda essa falta de respostas aprofundadas atesta, na atualidade, contra os verdadeiros 

processos de coesão social e mantém a sociedade colombiana distanciada do ideal de Estado 

Social de Direito sustentado na equidade e em uma nova concepção de justiça que parta de 

 
66 A autora explica em nota que, para ela, os “núcleos duros de alteridad” compreendem o étnico-racial negro, 

afrocolombiano, palenquero e raizal, as distintas maneiras de se ver o território, o desenvolvimento econômico, o 

progresso, o meio ambiente, os recursos naturais, o povoamento, o conhecimento, as emoções, a cultura, a política, 

a família, o amor, o erotismo, a sexualidade, o parentesco, a procriação, a solidariedade, a “raça”, a morte, a saúde 

e as enfermidades, a beleza, a estética e o corpo (MOSQUERA, 2009, p. 3). 
67 Claudia Mosquera promove intentos para que se estimule o debate democrático no país. Ela propõe então 

algumas balizas para esse debate: 1) O caráter discursivo do mito da igualdade formal para todos que sustenta a 

criação da República que ainda tem vigência de maneira contraditória dentro do Estado pluriétnico e multicultural; 

2) O caráter discursivo do mito da igualdade racial como base de acesso a cidadania liberal republicana e como 

dispositivo efetivo para calar as futuras denúncias de cidadania incompletas por razão do pertencimento a raça 

negra, a descendência africana e negar os impactos negativos da instituição econômica da escravidão; 3) A 

necessidade se criar melhores condições para este século da concretização da igualdade real para pessoas, grupos 

sociais e povos subalternizados com as ferramentas do multiculturalismo radical que legitime a necessidade 

peremptória de complexas e inovadoras Ações Afirmativas pelas condições étnico-raciais negra e indígena para a 

inclusão racial; e 4) A radicalização e politização do multiculturalismo por quanto sua proposta não foi 

suficientemente explorada, principalmente no que diz respeito a forma de gestão das diferenças culturais, 

transversalizada pelo conceito de justiça restaurativa para todos grupos sociais e povos subalternizados de maneira 

histórica (MOSQUERA, 2009, p. 6-7, tradução própria). 
68 Texto no original: “la inamovilidad de los princípios ideológicos liberales de igualdad y de no discriminación 

en el plan jurídico impiden responder con profundidad a los graves problemas sociales, económicos, culturales, 

ambientales y territorales que las diversidades culturales em desventaja cargan a cuestas en las relacionaes 

sociales que las subtienden em términos de clase social, géneros, sexualidades, capacidades, generaciones, 

religiones, culturas políticas y regionales”.  
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princípios mínimos, como os da redistribuição econômica e de reconhecimento cultural 

(MOSQUERA, 2009). 

 Esse quadro geral, em realidade, permite dimensionar, com mais clareza, o que o 

movimento afro-colombiano vem enfrentando ao longo de décadas, seja em sua luta por 

afirmação política, seja na consolidação e garantia constitucional de seus direitos. Claudia 

Mosquera denuncia essas dificuldades enfrentadas pelos afro-colombianos, de maneira 

enérgica, ao sustentar que “o multiculturalismo colombiano optou por render culto às 

plurietnicidades e a todas as diversidades culturais sem se atentar detidamente ao significado 

de reconhecer a diversidade étnico-racial negra” (MOSQUERA, 2009, p. 5, tradução própria). 

Ela demonstra que o projeto de cidadania liberal republicana excluiu a população negra desde 

o início, ou seja, aquelas que ainda estavam na condição de escravizadas, segundo os requisitos 

elencados pelos patriotas criollos para que se faça parte da comunidade política republicana, 

não poderiam ser cumpridos, naquele momento, por boa parte da população negra 

(MOSQUERA, 2009).  

 Mosquera (2009) faz um percurso histórico dos principais fatos históricos69 que 

atravessam os processos que acompanham as empreitadas desenvolvidas pela população afro-

colombiana nas regiões de maior incidência de sua presença (Caribe e Pacífico). Importante 

salientar que as dinâmicas são diversas e que a visualização desses fatos e circunstâncias não 

deve seguir uma única fórmula de compreensão. Eis uma das principais complexidades que o 

discurso acadêmico impõe para se pensar as trajetórias afro-diaspóricas: a visão única de 

episódios e conjunturas que exigem instrumentalidades diversas de qualquer arsenal 

argumentativo exógeno. 

1.3.1 As narrativas pós-independentistas: formação, homogeneidade cultural e 

igualdade racial 

  Mosquera (2009) traz questionamentos quanto ao modo que se tem estudado a 

formação do Estado moderno colombiano, principalmente o lugar da narrativa histórica que se 

tem outorgado aos contra-públicos subalternos e a pouca importância que se tem dado às 

distintas formas de violências manifestas e simbólicas implantadas na formação do Estado e da 

Nação colombianos.  

 
69 O que a autora afirma que os processos políticos e sociais ligados as independências estão viciados de dinâmicas 

não isentas de ambiguidades, porque se buscou a liberdade nacional, mas se advogou pela permanência da 

instituição econômica da escravidão (MOSQUERA, 2009).  
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 Em diálogo com Alfonso Múnera, conclui-se a existência de uma narrativa que reduz a 

gênesis do Estado moderno a processos sociais e políticos, a partir de outras experiências 

históricas70. Ao passo que assume como anomalias ou resistências ao progresso, à mudança ou 

a evolução histórica, as ações coletivas e as especificidades da sociedade colombiana:  

 

Para Múnera, essa avidez em relacionar a gênesis do Estado em matrizes 

interpretativas ocidentais há implicado que a historiografia do Estado colombiano caia 

em anacronismos, vez que se apresenta mais escritos sobre a construção ou 

desconstrução de um tipo de Estado moderno imaginado ou desejado, que sobre a 

explicação e compreensão de seu processo de formação  

(MÚNERA, 2008, p. 18 apud MOSQUERA, 2009, p.10, tradução própria).  

 

 Essa narrativa acaba criando reflexos na historiografia que, por sua vez, silencia ações 

e conjunturas que não assumem compromissos com as agências de sujeitos subalternos. A 

historiografia colombiana afirmou, por muito tempo, que durante os processos de 

independência não existiram manifestações claras de conflitos sociais pela narrativa de 

comportamento passivo dos setores populares (MÚNERA, 2008 apud MOSQUERA, 2009). 

Essa perspectiva perdurou até a década de 1990, e em estudos recentes se têm revelado que a 

participação de negros foi invisibilizada pela posição criolla, que associava as ações desses 

sujeitos, e outros, a desordem e a anarquia (MOSQUERA, 2009).  

 A invisibilização das ações de negros, de indígenas, de mulheres, de regiões e de setores 

populares faz parte de um panorama de narrativas que conformam o corpo de violências 

simbólicas destinadas a essas populações. A violência que o Estado moderno reserva a grupos 

sociais não se restringe à materialidade dos conflitos. Neste sentido, “o desejo civilizador que 

impregnou o projeto pós-independentista, visto como o lugar de encontro entre o passado e 

futuro, a barbárie e a civilização, é proposto por Rojas como violento” (ROJAS, 2001 apud 

MOSQUERA, 2009, tradução própria).  

 Como já mencionado, não existia uma única elite criolla com um único projeto nacional, 

mas várias elites regionais com projetos próprios em coexistência com grupos subordinados, 

que tiveram participação decisiva, projetos e interesses próprios. Eis a razão do projeto de 

Nação unitária ser um fracasso desde seus inícios (MÚNERA, 1998 apud MOSQUERA, 2009). 

 
70 Como as Revoluções americana (1775-1783), francesa (1789-1799) e do Haiti (1791-1804). (MOSQUERA, 

2009).  
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Nesse sentido, era necessário que se legitimasse as lutas de independência. O primeiro passo 

era livrar-se do passado colonial aventando o ideal de República de progresso e de civilização 

que incorporava o novo projeto pós-colonial (MOSQUERA, 2009).  

Imediatamente, em meio a variadas contradições, uma em particular, ligada a 

necessidade de se deixar para trás o passado colonial, mantém a ideia da linhagem espanhola 

como raiz de origem cultural significativa para o caráter culto da elite (ARIAS, 2005 apud 

MOSQUERA, 2009). A Nação funda-se, portanto, em uma forte tensão entre o próprio e o 

estrangeiro, “onde o passado espanhol servia para nutrir o novo projeto e constituía-se como 

herança vivente, perdurável nos costumes e no popular” (MOSQUERA, 2009, p. 17, tradução 

própria). Dessa maneira, a língua se configura como um legado hispânico que propiciava uma 

unidade cultural e, com ele, “inúmeros esforços homogeneizadores do nacionalismo para a 

incorporação de povos indígenas por meio da instrução do idioma pátrio e do evangelismo 

católico para preservar a moral pública e o complemento necessário para a liberdade individual” 

(HELG, 2000 apud MOSQUERA, 2009, p. 17, tradução própria).  

 Entre outras dinâmicas, surge a retórica que distinguia a América da Espanha. Tal 

retórica permitiu que o nacionalismo patriota ganhasse poder e coesão social. Lasso afirma que 

nela a Espanha passa a representar o passado, a corrupção e o despotismo, enquanto a América 

encarna, a partir daí, o futuro e a virtude (LASSO, 2007 apud MOSQUERA, 2009). 

 No Caribe71, negros livres, pardos72, zambos, cuarterones e “mulatos”, buscaram de 

maneira individual, segundo a ideia de mérito (visto como critério neutro), com certa 

autonomia, uma mobilidade social ascendente que lhes concedia inclusão social, tomando, 

nesse sentido, distâncias hierárquicas e simbólicas de outros setores de outras pessoas negras e 

outras mais subalternizadas que eles (MOSQUERA, 2009). Entretanto, para Marixa Lasso, 

muitos pardos denunciaram a discriminação racial e não viam incompatibilidade para se falar 

de raça denunciando o racismo, o que os legava a pecha de “radicais”, ocasionando-lhes o 

cárcere, banimentos e execuções. “O que silenciou a raça não foi a adoção da ideologia 

 
71 No Caribe neogranadino, Marixa Lasso interroga os processos de independências e período da primeira 

República concentrando-se nas distâncias entre as práticas discursivas de exclusão da cidadania liberal, se por 

motivos estritamente raciais ou se pela “mancha da escravidão” na política dos contextos locais, uma vez que se 

observam dinâmicas importantes com a deposição do Império pelos criollos nessa região (LASSO, 2007 apud 

MOSQUERA, 2009). 
72 Pardos, zambos, cuarterones e “mulatos” são pessoas de ascendência africana mista, seja com brancos, ou com 

indígenas, e demais grupos, principalmente na região do Caribe.  
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“mestiza” pelos pardos, mas a criminalização daqueles que denunciaram o racismo de maneira 

pioneira” (LASSO, 2007 apud MOSQUERA, 2009, p. 26).  

 Ao passo que, no Pacífico Sul colombiano, as elites criollas tentam desconhecer a 

etnicidade presente no território neogranadino, objetivando a homogeneização idealizada. 

Óscar Almario sustenta que “desde a metade do século XVIII os negros subalternizados criaram 

uma Nação cultural73, distinta e anterior a que se estava narrando durante a República” 

(ALMARIO, 2003 apud MOSQUERA, 2009, p. 26). Os processos de etnogénesis74 dos grupos 

negros do Pacífico Sul tinham como sua referência cultural a ancestralidade africana e a 

experiência endógena neste território. Almario afirma que se apresentaram dinâmicas cruciais 

para o processo de etnogénesis durante as últimas décadas do período colonial, dentre elas, o 

reforço do modelo político “centro-periferia”, na qual a etnogénesis permitiu manifestações de 

desesclavización e territorialización75 dos grupos negros, que coincidem com os processos de 

Independência e fim do regime escravista (ALMARIO, 2003 apud MOSQUERA, 2009). 

 Neste sentido, a valorização do cidadão foi posta como eixo central do discurso da 

diferenciação América-Espanha, na nova organização social colombiana. Entretanto, o cidadão 

proposto nesse discurso era quem, por meio da participação política, legitimava a autoridade 

existente, por decisão livre e voluntária. Passou-se, desde então, a construção de um cidadão 

ideal, uma cidadania idealizada sob intervenção da intimidade, do caráter, da moralidade e 

 
73 A lei da manumissão jurídica outorgada a escravizados, em 7 de abril de 1851, como mecanismo de incorporação 

ao projeto nacional, junto a ocupação de novos territórios, por parte das comunidades negras, configuram-se como 

campos de forças efetivas e simbólicas para a formação da etnogénesis (ALMARIO, 2003 apud MOSQUERA, 

2009). A citada lei é proposta em um período em que se busca justificativas para a permanência da instituição 

econômica da escravidão, mesmo que a independência do país já tenha duas décadas de estabelecida (1821). Ela 

era composta por 16 artigos que versavam sobre as possibilidades de garantia da manumissão: no artigo primeiro, 

o dispositivo assegurava que os filhos de escravizados nascidos a partir da sanção da lei seriam livres; o segundo 

trazia obrigação aos “donos” de escravos quanto a educação e manutenção dos filhos de escravizados, e que 

deveriam ser pagos como indenização pelos gastos com as crianças em obras e serviços até os 16 anos; o terceiro 

fazia referência a exclusão dos filhos de escravizados da cidadania, o vício e a imoralidade; o quarto proibia a 

venta de escravizados sem seus filhos; o quinto suspendia a cidadania dos escravizados que abusaram da 

emancipação; o sexto proibia a compra e venda de escravizados a partir da sanção da lei; para ilustrar as 

“particularidades” do estabelecimento da liberdade pela formalidade da lei.  

74 “Almario sostiene, además, que el proceso de etnogénesis se ancló em el sentimento y percepción del territorio 

como singular y propio. Desde esta perspectiva, la etnicidad – en la cual el territorio y su construcción social 

están ligados a las experiencias colectivas de la esclavización y la libertad e interactuán con otros grupos y con 

el Estado – se da em términos de la llamada Nación cultural mencionada” (ALMARIO, 2003, p. 64 apud 

MOSQUERA, 2009, p. 27).  

75 “A desesclavización pode ser compreendida enquanto processo multifacetado de busca da liberdade, a níveis 

individual, familiar e coletivo; a territorialización como a construção de territórios em liberdade. Tais dinâmicas 

propõem a diferenciação e a expressão da etnicidade dos grupos negros a partir do território, o que Almario entende 

como etnicidad territorializada” (ALMARIO, 2003 apud MOSQUERA, 2009, p. 27).  
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confessional76 (FOUCAULT, 1984). Por conseguinte, a diferenciação populacional entre os 

que apresentavam comportamento mais próximos do ideal, aqueles que deveriam transformar 

suas identidades culturais para que acessassem a cidadania plena e aqueles cujas identidades 

deveriam desaparecer, por seu caráter abaixo dos padrões de normalidade, necessidade e bem-

estar dos fundadores da Nação (MOSQUERA, 2009). A República implicava rechaçar, excluir, 

adaptar e eliminar as identidades culturais distintas presentes no território (MOSQUERA, 

2009). 

 A partir da Constituição de 1991, a Colômbia adota o multiculturalismo como forma de 

gestão política da diversidade cultural. Para o multiculturalismo é importante o reconhecimento 

das diferenças culturais. Ele ocupa um lugar intermediário entre o assimilacionismo e o 

comunitarismo. Assim, a cidadania multicultural é entendida entre dois axiomas principais: no 

primeiro, o indivíduo vive com dignidade e com o reconhecimento no plano individual e 

cultural; e no segundo, o multiculturalismo considera o grupo, o povo e as nações culturais de 

base étnica como mediadores legítimos entre o cidadão e a sociedade (MOSQUERA, 2009).  

 A Constituição de 1991 criou, nesse sentido, esforços para reparar os danos causados 

pela violência simbólica que constituiu o início do projeto republicano da Nação e seus 

desenvolvimentos posteriores, reconhecendo as múltiplas injustiças que foram cometidas e 

naturalizadas por efeito do igualitarismo liberal. Entretanto, devemos considerar a pesada 

permanência de processos de exclusão e violência contra os afro-colombianos:  

 

O Estado republicano liberal e o Estado em sua fase atual mantiveram as 

desigualdades sociais, deram pouca atenção aos desequilíbrios educacionais e, por 

meio do preconceito racial, justificaram a segregação das pessoas negras no mercado 

de trabalho. Eles negligenciaram as regiões de maiorias negras sem se perguntar o 

quanto a sociedade colombiana, como um todo, perdeu com esse estado de coisas77 

 (MOSQUERA, 2009, p. 51, tradução própria). 

 

       

 
76 Neste sentido, é importante a história da ascensão do evangelismo católico na Colômbia, como em muitos outros 

países latino-americanos.  

77 Texto no original: “El Estado liberal republicano y el Estado en su fase actual han mantenido las desigualdades 

sociales, han prestado poca atención a los desequilibrios educativos y por medio de prejuicios raciales han 

explicado la segregación de personas negras em el mercado laboral. Han desatendido las regiones de mayorías 

negras sin preguntarse cuánto ha perdido la sociedad colombiana como conjunto con este estado de cosas”. 
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2. A LEI 70 DE 1993: PARADIGMA LATINO-AMERICANO 

O discurso antropológico colombiano pode ser um recurso valoroso para se 

compreender o imaginário político e social por trás da Lei 70. Nesse sentido, Hernando 

Londoño (2011) apresenta um percurso histórico do pensamento antropológico construído, 

entre os anos de 1980 e 2005, sobre a representação da população afro-colombiana nesse campo 

das ciências sociais. A história aponta que os debates acadêmicos do campo se centraram, nesse 

período, na busca da definição e do reconhecimento de uma “identidade étnico-racial negra”, 

principalmente após o giro multiculturalista do Estado colombiano nos fins do século XX 

(LONDOÑO, 2011). 

Londoño assinala que, na década de 198078, o discurso antropológico nacional girava 

em torno de uma perspectiva afroamericanista79, desenvolvida inicialmente por Nina S. 

Friedemann (1930-1998), depois continuada por Jaime Arocha. Naquele momento, os estudos 

sobre os afro-colombianos não gozavam de tanta legitimidade, com número reduzido de 

trabalhos desenvolvidos 80e escassa produção bibliográfica (LONDOÑO, 2011). No início da 

década de 1990, Londoño afirma a existência de assimetrias que demonstravam a diferenciação 

existente entre indígenas e negros. Ele sustenta que, no auge das principais etapas do processo 

constituinte das políticas multiculturais, existia a tendência de se ocultar a discussão da 

etnicidade afro-colombiana e o reconhecimento de seus direitos. De acordo com o conceito de 

asimetrías étnicas, argumentado por Friedemann e Arocha81, o autor expõe: 

 
78 Londoño informa também que a década de 1980 é marcada internacionalmente pelo debate acadêmico do 

“etnodesenvolvimento”, principalmente nos processos de afirmação étnica dos povos indígenas que, nesse sentido, 

serviu como catalizador para se pensar a etnicidade negra na Colômbia (LONDOÑO, 2011, p. 27). 
79 A perspectiva afroamericanista proposta por Friedemann, e seguida por Arocha, teve profusa influência. Porque, 

a uma, denunciava criticamente a “invisibilidade” dos estudos sobre a negritude nos estudos antropológicos. A 

dois, pelos esforços argumentativos empíricos e teórico-metodológicos apresentados, visibilizando. E a três, pela 

sustentação da ideia de que “las poblaciones negras colombianas conforman grupos étnicos y que el núcleo de 

dicha identidad étnica lo constituyen las huellas de africanía, legados africanos recreados por la gente negra 

colombiana en su devenir histórico” (LONDOÑO, 2011, p. 26). O paradigma “afrogenético” presente nos 

discursos de etnicidade negra, no início dos anos 1990, ganha relevo em face das políticas multiculturalistas 

apresentadas pela reforma constitucional de 1991. 
80 Londoño apresenta o dado do Instituto Colombiano de Antropologia (ICAN) que, em busca da produção 

bibliográfica do período de 1980-1990, no universo de 2.069 títulos encontrado, apenas 68 títulos, dentre livros e 

artigos, tratavam sobre a população afro-colombiana ou negra (LONDOÑO, 2011, p. 25). 
81 O autor destaca a importância desses dois estudiosos pela sua importância desempenhada no curso do processo 

da Assembleia Nacional Constituinte, como Jaime Arocha, que desenvolveu importantes discursos e apontamentos 

sobre a violência perpetrada contra os grupos étnicos (LONDOÑO, 2011). 
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Essas assimetrias, segundo esses dois estudiosos, têm suas raízes no devir histórico 

contrastante das identidades negra e indígena, que remete ao período colonial e trouxe 

para os afro-colombianos as consequências do sistema escravista  

(LONDOÑO, 2011, p. 54, tradução própria).   

 

As assimetrias étnicas são exemplificadas por Londoño nos percursos da Assembleia 

Nacional Constituinte, quando verificada a possibilidade “excepcional” de variadas 

“oportunidades para que a sociedade civil colombiana se mobilize e manifeste suas 

reivindicações para as mudanças necessárias de conciliar a nação e reconfigurar o desenho do 

projeto jurídico-político do Estado” (LONDOÑO, 2011, p. 60, tradução própria). O que se 

observa é a referencialidade projetada nos direitos dos grupos indígenas para a interpretação do 

reconhecimento pluriétnico da nação. Londoño completa: 

 

De fato, essa tendência foi estabelecida nas primeiras iniciativas do processo, quando 

o presidente César Gaviria promulgou o Decreto 1926, de 24 de agosto de 1990, que 

convocou a ANC e definiu seu calendário. Nele, o reconhecimento da natureza 

“multiétnica” da nação e o respeito às autoridades indígenas e seus territórios 

protegidos foram incluídos na agenda de reformas, sem menção específica aos 

negros82 

(LONDOÑO, 2011, p. 60, tradução própria). 

 

 Eduardo Restrepo (2013), em “Etnización de la negridad”, sublinha mais três 

perspectivas de estudos dentro do discurso acadêmico. Para ele, as diferentes perspectivas não 

são estanques, permanecem em constante diálogo e, por vezes, em francos tensionamentos. A 

primeira delas, iniciada nos princípios dos anos 1980, foi desenvolvida por antropólogos e 

sociólogos colombianos e promovia uma série de estudos sobre povoamento, modelos de 

produção e estratégias culturais dentro das populações negras na região do Pacífico. Era 

 
82 Texto no original: “De hecho, esta tendencia quedó establecida dentro de las primeras iniciativas del proceso, 

cuando el presidente César Gaviria promulgó el Decreto 1926 del 24 de agosto de 1990, el cual convocó la ANC 

y definió su calendario. En éste fueron incluidos en la agenda de reformas el reconocimiento del carácter 

“multiétnico” de la nación y el respeto por las autoridades indígenas y sus territorios de resguardo, sin menciones 

específicas a la gente negra”. 
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pensada a partir de um contexto regional, tendo como principal expoente William Villa, o qual 

relacionava suas análises sobre a organização do movimento articulando concepções da 

economia política regional e da ecologia cultural (RESTREPO, 2013). 

A segunda, partindo de marcadores multidisciplinares, inspirados pelas teorias política 

e social francesas, desenvolveu um diálogo substancial entre sociólogos, cientistas políticos, 

geógrafos e demógrafos colombianos e franceses. Para eles, as políticas de “etnização” estão 

ligadas à reestruturação da arena política nacional e global, na qual a diferença étnica se 

constitui como recurso do capital político dos atores (organizações, instituições estatais, 

ONG´s, etc.). Assim, eles refletem quanto a definição, disputa e instrumentalização desse 

recurso no surgimento das condições do capital político (RESTREPO, 2013). 

         E a terceira, influenciada por diversas vertentes do pós-estruturalismo, aborda 

as dimensões identitárias e performativas. Os autores são influenciados pelas discussões sobre 

o poder, o discurso e a resistência presente no mundo anglo-saxônico, sobretudo nos Estados 

Unidos e na Inglaterra. Para o autor, desde a influência da perspectiva afroamericanista até as 

últimas citadas, todas foram construídas durante intensos intercâmbios e debates que se 

consolidaram nos anos 1990 83(RESTREPO, 2013).      

Não se desprendendo das duas correntes antagônicas (celebrar ou criticar os processos 

da etnização), Restrepo busca compreender, em seu livro, o que seria o fenômeno da 

“etnização” a partir do surgimento das organizações étnico-territoriais, da Lei 70 e da 

transformação da inteligibilidade e do imaginário político sobre as pessoas negras na Colômbia. 

Neste sentido, ele advoga que a ideia de etnização está ligada ao processo 84(RESTREPO, 2013, 

p. 14). O autor conclui que: 

 

Com a ideia de etnização, procuro, portanto, examinar o processo pelo qual se 

disputou o que aparece em um determinado momento e contexto como uma 'etnia', os 

critérios utilizados, os discursos dos especialistas envolvidos, a política da verdade 

que investem e, sobretudo, das práticas que derivam de determinados sujeitos (que se 

 
83 Restrepo sublinha também que, na década de 1990, pelo interesse social em torno da criação da Lei 70 de 1993, 

as dinâmicas organizativas do Pacífico colombiano e o interesse governamental na região influíram para tantas 

formações em atividades, congressos e publicações no meio acadêmico. Neste sentido, ele afirma haver dois polos 

predominantes no discurso acadêmico que podem ser balizas: os que “celebram” os efeitos empoderadores nas 

comunidades locais pela ação coletiva articulada em torno da etnicidade negra e, de outro, os que afirmam as 

profundas sujeições e problemáticas do “giro etnicista” (RESTREPO, 2013, p. 13). 
84 Restrepo trabalha com a ideia de processo em que “a etnização forma um sujeito político (um nós/eles) e 

subjetividades (identificações compartilhadas) em nome de uma existência (suposta ou efetiva) de um ‘grupo 

étnico’” (RESTREPO, 2013, p. 15). 
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constituem em parte como tal pela etnização que os questiona e remete). Meu 

argumento é que as justaposições ou distinções de ‘etnia’ com outras categorias, os 

conteúdos atribuídos e suas múltiplas apropriações precisam ser abordadas 

etnográfica e historicamente 85 

(RESTREPO, 2013, p. 15, tradução própria). 

 

Isso o permitiu traçar um percurso histórico contínuo estabelecendo relação entre os 

processos político-organizativos das organizações negras das comunidades do baixo, médio e 

alto Atrato chocoanos86 e a Assembleia Nacional Constituinte de 1991. Importantes 

organizações que conformaram seus objetivos político-jurídicos nos períodos anteriores a 

Assembleia mencionada como a Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA).87 

Londoño (2011) e Restrepo (2013) confirmam que a ANC não contou com 

representantes diretos das comunidades negras, tampouco das demais populações afro-

colombianas. Alguns autores afirmam a falta de ideais compartilhados e outros afirmam, como 

Londoño, a força do movimento indígena caucano por ter logrado representação na Assembleia. 

Fato é que a representação afro-colombiana teve que ser mediada. Alguns representantes 

indígenas e outros constituintes, como Orlando Fals Borda88, Francisco Rojas Birry e Lorenzo 

Muelas 89são alguns desses, sendo os dois últimos os principais expoentes para que o Artigo 

 
85 Texto no original: “Con la idea de etnización busco, por tanto, examinar el processo mediante el cual ha sido 

disputado lo que en un momento y contexto concreto aparece como ‘grupo étnico’, los criterios utilizados, los 

discursos de expertos que involucran, las políticas de la verdad que invisten y, sobre todo, las prácticas que se 

derivan para determinados sujetos (que parcialmente son constituidos como tales por la etnización que los 

interpela y refiere). Mi argumento es que las yuxtaposiciones o distinciones de ‘grupo étnico’ con otras categorías, 

los contenidos asignados y sus múltiples apropiaciones requieren ser abordada etnográfica e historicamente”. 
86 O Rio Atrato compõe uma das mais importantes bacias hidrográficas da Colômbia, sua importância se soma ao 

número de comunidades negras presentes nas diferentes zonas fluviais do rio: a baixa, a média e a alta (Bajo 

Atrato; Medio Atrato e Alto Atrato). Pertencente ao departamento de Chocó, região em que o contingente 

populacional negro ou afro-colombiano é majoritário. Restrepo afirma que foi o cenário onde se conformou, em 

um primeiro momento, as estratégias organizativas e a noção de comunidades negras como grupo étnico com 

território, práticas tradicionais de produção e identidade cultural específica (RESTREPO, 2013) 
87 Segundo Restrepo, “el proceso organizativo de las poblaciones rurales del medio Atrato que confluye en la 

ACIA se remonta a principios de los años ochenta a la labor impulsada por los misioneros desde las Comunidades 

Eclesiales de Base (CEBs). Con la guía de los misioneros, en estas CEBs se realizaban ejercicios de análisis de 

las problemáticas locales y de sus posibles soluciones. Lo que aparecia a los ojos de los misioneros como una 

labor de ‘concientización’ y de opción por los pobres, unos años más tarde derivó en la constitución de la 

organización campesina ACIA” (RESTREPO, 2013, p. 32). A partir do período de surgimento da ACIA, o 

antropólogo busca apresentar o momento de “gestação” e “emergência” da etnização da negritude na Colômbia. 
88 Sociólogo e membro do movimento democrático M-19, movimento atuante na ANC, de 1991 
89 Um dos representantes indígenas da Assembleia. Segundo Ángela Santamaria Chavarro, Muelas foi candidato 

pela primeira vez antes de ser eleito para a representação na ANC, a partir dos processos anteriores e 

contemporâneos na região do Cauca. In: SANTAMARÍA, Ángela. “Lorenzo Muelas y el constitucionalismo 
indígena “desde abajo”: una retrospectiva crítica sobre el proceso constituyente de 1991”. Colombia 

Internacional 79, sep. a dic. de 2013, p. 77-120. Disponível em: 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint79.2013.04. Acesso em: 17 abr. 2021. 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint79.2013.04
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint79.2013.04
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Transitório 55 pudesse ser aprovado, pois se negaram a assinar o texto constitucional enquanto 

o artigo transitório não fosse aprovado pelos outros delegatários, aos fins da Assembleia90 

(LONDOÑO, 2011). 

O AT 55, apresentado e aprovado ao fechamento da ANC, definia a criação pelo 

governo de uma Comissão Especial com a incumbência de apresentar um estudo sistemático 

para a elaboração de uma lei que reconhecesse as comunidades negras que vinham ocupando 

“tierras baldías” nas zonas ribeirinhas dos rios da “Cuenca del Pacífico”, com a participação 

de representantes dessas comunidades. A lei estabeleceria parâmetros para a proteção da 

identidade cultural e dos direitos dessas comunidades e para o incentivo de seu 

desenvolvimento econômico e social. Restrepo91 afirma que, pela primeira vez, as expressões 

“território”, “identidade cultural” e “desenvolvimento econômico e social” foram utilizadas em 

comparação com a primeira versão do AT 55. Essas expressões ou termos “nodais” marcaram 

as discussões na Comissão Especial que logo seria instaurada até a apresentação do projeto de 

lei ao Presidente da República (RESTREPO, 2013). 

No dia 4 de julho de 1992, foi instituído o decreto 92que instaurava a Comissão Especial 

das Comunidades Negras (CECN). Tal comissão foi composta por muitos funcionários 

representantes de diversos órgãos governamentais, representantes das comunidades negras e 

alguns acadêmicos ou políticos ligados à política afro-colombiana. O decreto instituiu como 

responsável pela presidência da Comissão Especial o Ministério de Governo93, e decretava a 

 
90 Importante salientar que a participação de ativistas e assessores afro-colombianos, junto a muitos constituintes, 

foi crucial para que o AT 55 chegasse a ser debatido e finalmente aprovado. Londoño cita dois nomes em particular: 

Otilia Dueñas e Mercedes Moya do Movimento Cimarrón (LONDOÑO, 2011, p. 65). 
91 Restrepo sublinha as dificuldades que já estavam sendo delineadas nas discussões a partir do AT 55, ele afirma: 

“Se estableció, además, uma jerarquía entre dichas categorías al hacer depender la ‘identidad cultural’ y el 

‘desarrollo económico y social’ a la propiedad del ‘territorio’. Este último se definía a partir de la tradicionalidad 

em la ocupación. También, la disyunción de lo rural/urbano emergia por vez primera como un límite de los 

alcances de la futura ley. De la misma manera, cuando las específicas características de las ‘comunidades negras’ 

condicionan la ‘preservación de la identidade cultural’ y el ‘fomento del desarrollo económico y social’ se definía 

una representación de la singularidad y alteridad de estas comunidades con respecto a otras presentes en la nación 

colombiana” (RESTREPO, 2013, p. 82) 
92 O Decreto nº 1332, de 11 de agosto de 1992, segundo Restrepo, oferece um texto que amplia e modifica os 

termos das políticas quanto à etnicidade das comunidades negras na Colômbia. A categoria ‘território’, que havia 

desaparecido no AT 55, é reintroduzida como ‘reconhecimento’ dos ‘direitos territoriais’ no texto normativo 

(RESTREPO, 2013, p. 94). 
93 Atualmente Ministerio del Interior. Os objetivos estratégicos desse ministério são os seguintes: a) Reforçar as 

relações entre o Governo e o Congresso da República, de forma a promover a capacidade de gestão legislativa no 

cumprimento dos diferentes temas da agenda pública; b) Promover a proteção e o gozo efetivo dos direitos 

humanos e das liberdades; c) Implementar políticas e estratégias públicas de promoção da convivência e segurança 

cidadã no exercício da liderança social e comunitária; d) Implementar políticas públicas e estratégias de articulação 

entre o Governo Nacional e os entes territoriais, visando o seu fortalecimento e modernização; e) Fortalecer o 

diálogo social e intercultural “Estado - Comunidades”, promovendo estratégias que contribuam para a equidade e 

o desenvolvimento dos povos indígenas, comunidades ciganas e negras, afro, raizais e palenqueras, garantindo o 
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participação de outros entes governamentais que serão cruciais para a Lei 70: o Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria94 (Incora), o Departamento Nacional de Planeación 

95(DNP), o Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del ambiente (Inderena), 

o Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) e o Instituto Colombiano de Antropología 

(ICAN). Este último ficou responsável pela secretaria técnica da Comissão Especial.    96 

Segundo Restrepo, as tensões dentro da Comissão Especial 97não foram poucas. 

Algumas das principais foram as proposições de dois projetos de lei, uma por parte das 

organizações das comunidades (apoiada pelos acadêmicos e políticos comissionados) e outra 

por parte dos funcionários dos órgãos governamentais. “Com essas duas propostas, 

 
direito fundamental à consulta prévia; f) Promover a democracia, a participação política e o respeito à liberdade 

religiosa, através da implementação e articulação de políticas e estratégias voltadas ao fortalecimento da ação 

comunitária, do controle cidadão, das organizações religiosas e demais entidades sociais de desenvolvimento 

comunitário. Disponível em: https://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/informacion-institucional/mision-y-

vision. Acesso em: 17 abr. 2021. 
94 Instituto que foi substituído pela Agencia Nacional de Tierras (ANT). A ANT é a autoridade máxima nas 

tratativas de propriedade rural do Estado colombiano, cujo objeto é a execução da política do ordenamento social 

da propriedade rural formulada pelo Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Ministério de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural). A ANT é a responsável pela gestão do acesso à terra como fator produtivo, visando a 

segurança jurídica, promovendo o uso em cumprimento a função social da propriedade, administração e dispõe 

dos terrenos/núcleos rurais de propriedade da Nação, de acordo com o Decreto 2363 de 2015, de 7 de dezembro. 

As antigas denominações da ANT, eram Incoder e Incora, respectivamente, Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural e Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Disponível em: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019573. Acesso em: 17 abr. 2021. 
95 Segundo o Decreto 2.189, de 23 de dezembro de 2017, o Departamento Nacional de Planeación (DNP) integra 

o Setor de Planejamento Nacional, e tem como principais objetivos seus a coordenação e desenho de políticas 

públicas e o orçamento de recursos de investimento; a articulação entre o planejamento dos entes do governo 

nacional e os demais níveis de governo; a preparação, o acompanhamento da execução e a avaliação dos resultados 

das políticas, planos, programas e projetos do setor público, bem como acompanhar permanentemente a economia 

nacional e internacional e propor estudos, planos, programas e projetos para avançar nos âmbitos econômico, 

social, institucional e ambiental. desenvolvimento e promover a convergência regional do país. No âmbito do 

Sistema Geral de Royalties, participa da formulação de diretrizes para a utilização de recursos que promovam o 

desenvolvimento local e regional. Como Secretaria Técnica do Conselho Nacional de Política Econômica e Social 

(Conpes), apoia o Presidente da República no exercício de sua função de orientador máximo do planejamento 

nacional de curto, médio e longo prazo. Disponível em: https://www.dnp.gov.co/DNPN/la-entidad/funciones-dnp. 

Acesso em: 17 abr. 2021. 
96 Restrepo afirma que a existência de comissões consultivas provenientes exclusivamente dos departamentos de 

Chocó, Nariño, Cauca e Valle, informava a política orientada apenas para a “Cuenca del Pacífico” e trazia 

interpretações quanto à etnicidade e os alcances geográficos do projeto de lei, o que gerou debates intensos durante 

a Comissão Especial (RESTREPO, 2013, p. 95). 
97 Restrepo informa também que o alcance e o sujeito da lei eram os principais pontos de conflitos dentro da 

Comissão: “La propuesta de los miembros de las organizaciones desarrolla en términos de principios el 

encabezado del decreto de conformación de la Comisión Especial sobre los ‘derechos’ de las ‘comunidades 

negras’ en Colombia. Este elemento de la propuesta introdujo una de las más arduas discusiones dadas em el 

seno de la Comisión Especial que versó sobre los alcances del proyecto de ley en cuanto al sujeto al que iba 

dirigido. Esto es, si la ley implicaba a las ‘comunidades negras’ del país en general o a aquellas comunidades 

que, como en el caso de la ‘cuenca del Pacífico’, venían ocupando de acuerdo con unas ‘prácticas tradicionales 

de producción’, las tierras ‘baldías’, ‘rurales’ y ‘ribereñas’. Este conflicto se expresaba con particular relevância 

en una de las intervenciones del viceministro de gobierno, quien era el presidente de dicha Comisión Especial” 

(RESTREPO, 2013, p. 95-97). 

 

https://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/informacion-institucional/mision-y-vision
https://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/informacion-institucional/mision-y-vision
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019573
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019573
https://www.dnp.gov.co/DNPN/la-entidad/funciones-dnp
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polarizaram-se as posições dentro da Comissão Especial, que foram denominadas, não 

gratuitamente, como a proposta das comunidades e a do governo” (RESTREPO, 2013, p. 95, 

tradução própria).  A partir daí, o texto final da Comissão Especial foi sancionado pelo 

Congresso da República, como resultado de uma difícil negociação, no qual as duas propostas 

foram comparadas, depois de horas de discussão “fundidas” e apresentadas como projeto final 

ao Congresso, que não fez maiores modificações. Porém, “ainda que o projeto de lei contivesse 

elementos de ambas as propostas, vários aspectos foram deixados de lado” (RESTREPO, 2013, 

p. 98, tradução própria).          

2.1. AS POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO 

Libia Grueso Castelblanco (2007) propõe em “La población afrodescendiente y su 

referencia como sujeto de ley en el desarrollo normativo de Colombia. Punto de partida para 

definir niveles de reconocimiento y reparación” importantes reflexões sobre quem seria o 

sujeito afro-colombiano e em que contextos esse sujeito está conceituado, delimitado e 

normatizado depois dos giros multiculturalista e “etnicista” já citados aqui. 

Castelblanco afirma que, na acepção política, o sujeito afro-colombiano se refere 

àqueles que, por meio de suas organizações étnicas, culturais e territoriais reconhecidas, são 

tidos como atores e interlocutores legítimos frente ao Estado, ao deflagrar demandas sociais, 

culturais e econômicas. Na relação com o Estado, refletindo com Carlos Rosero, “a população 

afro-colombiana organizada se reconhece como um sujeito de direitos marcado por uma história 

e um conjunto de relações particulares, um sujeito único, mas diverso” (ROSERO, 2006 apud 

CASTELBLANCO, 2007, p. 544). Nesse sentido, para a autora, tal reconhecimento, frente ao 

Estado colombiano, denota que as particularidades das populações negra e afro-colombiana 

alcançaram a arena jurídico-normativa (CASTELBLANCO, 2007).   

Castelblanco propõe algumas questões frente às particularidades apresentadas pela 

população afrodescendente no contexto colombiano. Tais questões permitem-nos compreender 

que por uma única via não obteremos respostas. Qual seria, então, o nível de reconhecimento 

do Estado para esta população? E mais, “que sujeito é esse e quais são suas características 

enquanto sujeito de direitos ao abordarmos o tema da população afrodescendente da 
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Colômbia?98” (CASTELBLANCO, 2007, p. 544). A autora traz o exemplo da sentença T-

422/96 99da Corte Constitucional colombiana, quando esta afirma a discriminação positiva dos 

afro-colombianos e reconhece a comunidade negra como grupo étnico (CASTELBLANCO, 

2007). 

Castelblanco compreende, então, que o sujeito jurídico afrodescendente, por suas 

distintas categorias, deva receber simultaneamente diversos reconhecimentos ou uma atenção 

múltipla às suas demandas, segundo características históricas, culturais, sociais e econômicas 

100próprias.  Nessa lógica, para a população afrodescendente, faltaria, antes do advento da Lei 

70, os direitos relativos à “territorialidade, ordenamento territorial e competências (status de 

território coletivo), governo próprio e propriedade intelectual, entre outros” 

(CASTELBLANCO, 2007, p. 546, tradução nossa). 

Os documentos Conpes 101são outras importantes fontes normativas para se 

compreender a abrangência e as diferentes interpretações dadas as múltiplas categorias 

apresentadas pela população afro-colombiana no período posterior à Lei 70. No documento 

Conpes 2909102, de 1997, é feita a primeira referência ao Programa de Apoyo para el 

Desarrollo y Reconocimiento Étnico de las Comunidades Negras (Programa de apoio para o 

Desenvolvimento e Reconhecimento Étnico das Comunidades Negras). A avaliação que esse 

documento conforma sobre a população afro-colombiana como sujeito portador de direitos se 

 
98 Suas indagações partem da promulgação da Constituição Política de 1991 (o AT 55) e o desenvolvimento da 

Lei 70 de 1993, as sentenças e os documentos Conpes que inserem a população afrodescendente em distintas 

categorias, ademais de outras: “comunidade, etnia, cidadãos e população vulnerável” (CASTELBLANCO, 2007, 

p. 544). 
99 Corte Constitucional. Sentença T-422/96. Diferenciación Positiva para comunidades negras. Disponível em: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-422-96.htm. Acesso em: 17 abr. 2021. 
100 Respaldados pelos seguintes direitos elencados pela autora: a) direitos fundamentais: como população 

constituída de diversidade étnica e cultural da nação em situação de risco (CP, arts. 11, 13 e 17); b) direitos 

econômico-sociais e cultural: por seu histórico de discriminação racial e exclusão socioeconômica; c) direitos 

coletivos: como grupo étnico, na relação com sua identidade cultural e territórios (CP, arts. 7, 58, 61, 63, 65, 67, 

70, 72 e 79); e d) direitos coletivos: como povos, reconhecimento internacional pela convenção nº 169, ratificada 

pelo ordenamento jurídico colombiano pela lei 121, de 1991 (CASTELBLANCO, 2007, p. 545-546). 
101 O Conselho Nacional de Política Econômica e Social (CONPES), foi criado pela Lei 19, de 1958. É a autoridade 

máxima de planejamento nacional e atua como órgão consultivo do Governo em todos os aspectos relacionados 

ao desenvolvimento econômico e social do país. Para tal, coordena e orienta os órgãos responsáveis pela gestão 

econômica e social do Governo, através do estudo e aprovação dos documentos de desenvolvimento das políticas 

gerais que são apresentados em sessão. O Departamento de Planejamento Nacional (DNP) exerce as funções de 

Secretaria Executiva do CONPES, sendo, portanto, a entidade responsável pela coordenação e apresentação de 

todos os documentos a serem discutidos na sessão. Disponível em: 

https://www.dnp.gov.co/CONPES/Paginas/conpes.aspx. Acesso em: 17 abr. 2021. 
102 Disponível em: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/2909.pdf. Acesso em: 17 

abr. 2021. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-422-96.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-422-96.htm
https://www.dnp.gov.co/CONPES/Paginas/conpes.aspx
https://www.dnp.gov.co/CONPES/Paginas/conpes.aspx
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/2909.pdf
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consolida num precedente importante, dois dos objetivos estratégicos deste documento 

exemplificam bem isso (CASTELBLANCO, 2007): 

 

Facilitar o processo de desenvolvimento social, econômico e cultural para 

comunidades negras de acordo com sua visão de mundo, por meio de sua participação 

e de suas organizações representativas nos planos, programas e projetos que os 

envolvem. Promover e fortalecer as organizações da Comunidade Negra em seu 

desenvolvimento institucional. 

(DNP, 1997, p. 7). 

 

O documento Conpes 3169103, de 2002, apresenta o programa Política para a População 

Afro-Colombiana e trata de direitos diferenciados, de acordo com os âmbitos de aplicação 

territorial. É o documento que distingue, com mais precisão, as categorias de direitos, tendo 

como referência o contexto em que se encontra a população afro-colombiana 

104(CASTELBLANCO, 2007). Cabe menção também ao documento Conpes 3310, de 2004, o 

qual vem incluído o “Plano Integral Participativo a Longo Prazo”, que propõe um cenário 

processual de convergência entre as normativas nacionais e os tratados internacionais 

ratificados, quanto às matérias de Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário para 

a população afro-colombiana e raizal, nos planos de governo a curto, médio e longo prazo 

(CASTELBLANCO, 2007). 

Castelblanco conclui que documentar e apontar os alcances dos direitos da população 

afro-colombiana como parte de uma proposta de política pública, identificando as categorias de 

 
103 a) Para a categoria de grupo étnico: por força da lei 70, de 1993, “las políticas y programas señaladas en este 

documento están orientadas a la población que habita en la Cuenca del Pacífico — departamentos de Antioquia, 

Cauca, Chocó, Nariño, Risaralda y Valle del Cauca— y a aquella que, no habitando allí, es asimilable en razón 

de los territorios que ocupa y de sus prácticas tradicionales de producción; b) Para a categoria raizal: “Con 

relación a la población raizal del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es 

importante aclarar que, por sus particularidades culturales y geográficas, ha sido objeto de políticas nacionales 

diferenciadas, en concordancia con las normas especiales que rigen para este Departamento (CP, art. 310); c) 

Para a população afro-colombiana em situação de extrema pobreza e discriminação: “Para la población 

afrocolombiana que se encuentra en niveles de extrema pobreza y discriminación y que habita en las principales 

ciudades del país, es decir, la población que vive por fuera de la Cuenca del Pacífico, es sujeto de políticas y 

programas que ofrece el Gobierno Nacional. Entre los programas actuales se destacan: “Empleo en Acción”, 

“Jóvenes en Acción”, “Familias en Acción”, “Vías para la Paz”, “Atención Humanitaria”, “Derechos 

Humanos”, “Transparencia y Convivencia” y “Campo en Acción”, entre otros” (CASTELBLANCO, 2007, p. 

548). 
104 Os demais documentos citados por Castelblanco, Conpes 3310, de 2004, e Conpes 3169, de 2002, em diálogo, 

reiteram o estabelecimento da aprovação de uma Política de ação afirmativa para a população negra ou afro-

colombiana, notando-se alguns avanços às comunidades negras como grupo étnico (CASTELBLANCO, 2007). 
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direito e seu pertencimento, é “uma das estratégias para alcançar uma verdadeira inclusão na 

sociedade colombiana, com respeito pela diferença, reparação e indenização, de uma população 

historicamente discriminada e ao mesmo tempo subordinada” (CASTELBLANCO, 2007, p. 

557). Nesse sentido, o quadro situacional da população afro-colombiana deve fazer parte da 

construção de uma nação multiétnica e pluricultural pós-1991 (CASTELBLANCO, 2007). 

2.2. GARANTIAS DA LEI: PRINCIPAIS MARCOS REGULATÓRIOS   

É possível traçar similaridades com outros contextos nacionais latino-americanos a 

partir da Lei 70. Tal possibilidade permitirá um olhar mais amplificado do contexto jurídico-

normativo que a Lei 70, de 1993, inaugura na Colômbia. Ao passo que se diga que a lei “cria” 

um novo sujeito de direitos, o contexto transnacional anuncia que os processos instaurados pela 

diáspora africana não estão desassociados dos processos históricos próprios. Os giros 

multiculturalista e etnicista, no contexto normativo colombiano, tangenciam as agências 

daqueles que buscavam garantias de direitos fundamentais presentes nos textos constitucionais.   

Podemos inseri-la nos marcos sul-americanos que vêm incluindo sujeitos anteriormente 

alijados dos processos jurídico-políticos, como as Constituições da Bolívia, da Venezuela e do 

Equador, como bem demonstra Thula Pires (2019) ao fazer uma leitura dos recentes processos 

constituintes105 desses países, na América-Latina e no Caribe, ao imprimir o conceito de 

amefricanidade (PIRES, 2019). Tal inclusão comporta diversas exceções, a exemplo de como 

as populações afro-diaspóricas têm sido “recepcionadas” nesses textos constitucionais, como 

bem sinaliza Thula Pires ao refletir sobre o discurso e a narrativa constitucional dedicados às 

populações afro-equatorianas 106e afro-bolivianas 107(PIRES, 2019). Dessa forma, pensar os 

 
105 A autora, em nota, sublinha que os processos constituintes da Venezuela (1999), do Equador (2008) e da Bolívia 

são denominados de o novo constitucionalismo latino-americano. “Essas constituições estão comprometidas com 

a defesa do pluralismo jurídico e com a participação de grupos populacionais mais diversos na elaboração, na 

aprovação final do texto por referendo, no controle e na gestão da Administração pública” (PIRES, 2019, p. 285-

286). 
106 “A constituição equatoriana (2008), avança mais no reconhecimento dos afro-equatorianos ao longo do texto, 

mas também mantém a subsidiariedade quando, por exemplo, conserva o reconhecimento dos direitos coletivos a 

comunas, comunidades, povos e nacionalidades indígenas, e, em dispositivo a parte, estende ao povo afro-

equatoriano aos direitos coletivos destinados aos indígenas” (PIRES, 2019, p. 286). 
107 “No plano da enunciação constitucional, por exemplo, das três referências expressas aos afro-bolivianos na 

Constituição de 2009, no artigo 3º, eles são reconhecidos como “comunidades” (e não como povos ou nações); o 

artigo 32 fala especificamente em “povo afro-boliviano”, mas subordina seus direitos econômicos, sociais, 

políticos e culturais aos dos povos indígenas; e, por fim, o artigo 100, inciso II, protege saberes e conhecimentos 

por meio do registro de propriedade intelectual salvaguardando direitos intangíveis das nações indígenas, 

comunidades interculturais e afro-bolivianas” (PIRES, 2019, p. 286). 
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limites e as garantias da Lei 70 permite traçar os processos de construção dos avanços de 

contextos inclusivos dedicados às populações afro-diaspóricas na Colômbia a partir da década 

de 1990.    

2.2.1. Quem é o sujeito da “Cuenca del Pacífico”? 

A Lei 70, de 27 de agosto de 1993, foi publicada no Diário Oficial nº 41.013, no dia 31 

de agosto de 1993. Esta lei regulamenta a disposição constitucional do Artigo Transitório 55 da 

Constituição Política de 1991, com a previsão constitucional de “delimitar” e normatizar no 

ordenamento jurídico colombiano o “novo” sujeito de direitos do Estado multicultural e tem a 

responsabilidade constitucional de responder a anseios históricos da população isolada dos 

direitos liberais garantidos pelas normas nacionais. 

A lei possui 68 artigos108, dispostos em 8 capítulos. O primeiro capítulo dispõe sobre o 

objetivo e as definições. Em seu artigo 1º, temos a seguinte disposição: 

 

ARTIGO 1º. O objetivo desta lei é reconhecer as comunidades negras que vêm 

ocupando terras não cultivadas nas áreas rurais ao longo dos rios da Bacia 

Hidrográfica do Pacífico (Cuenca del Pacífico), de acordo com suas práticas 

tradicionais de produção, o direito de propriedade coletiva, de acordo com o 

disposto nos artigos seguintes. Também tem como objetivo de estabelecer 

mecanismos para a proteção da identidade cultural e os direitos das comunidades 

negras da Colômbia como grupo étnico e a promoção de seu desenvolvimento 

econômico e social, a fim de garantir que essas comunidades obtenham condições 

reais de oportunidades iguais em comparação com o resto da sociedade colombiana. 

De acordo com as disposições do parágrafo 1º do artigo transitório 55 109da 

Constituição Política, esta lei também será aplicada em áreas devastadas, rurais e 

ribeirinhas que vieram sendo ocupadas por comunidades negras que têm 

práticas tradicionais de produção em outras áreas do país e cumprir os requisitos 

estabelecidos nesta lei  

(Lei 70 de 1993. 31 de agosto de 1993. D. O. nº 41.013, tradução e grifos próprios). 

 

 
108 O artigo 66 foi considerado “inexequible” pela Corte Constitucional por meio da Sentença C-484/96, de 26 de 

setembro de 1996, o Juiz Presidente Eduardo Cifuentes Muñoz: “A presente sentença só terá efeitos para o futuro, 

e não afeta as situações ou os resultados Eleições realizadas e realizadas sob a regra declarada inexequível”. 
109 “PARÁGRAFO 1º. O disposto neste artigo poderá ser aplicado a outras áreas do país que apresentem condições 

semelhantes, mediante o mesmo procedimento e prévio estudo e parecer favorável da comissão especial aqui 

prevista”. 
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O artigo 1º, tangenciado pelas disposições do AT 55, objetiva reconhecer as 

comunidades negras, bem como assegurar a proteção da identidade cultural e a promoção do 

desenvolvimento econômico e social dessas comunidades. O artigo traz garantia expressa do 

direito de propriedade coletiva a todo o território colombiano “esta lei também será aplicada 

em áreas devastadas, rurais e ribeirinhas que vieram sendo ocupadas por comunidades negras 

que têm práticas tradicionais de produção em outras áreas do país”. Pela leitura do dispositivo, 

cabe salientar que as práticas tradicionais de produção configuram um dos principais requisitos 

para a garantia da propriedade coletiva às comunidades negras, ao enfatizar, por duas vezes, 

“por comunidades negras que têm práticas tradicionais de produção”. 

O artigo 2º dispõe acerca dos conceitos inseridos pelo artigo 1º: 1) Cuenca del Pacífico; 

2) Rios da Bacia Hidrográfica do Pacífico110; 3) Zonas rurais ribeirinhas111; 4) Terras 

devastadas112; 5) Comunidade negra113; 6) Ocupação coletiva 114e 7) Práticas tradicionais de 

produção115. Desses conceitos, o que define a região da Bacia hidrográfica do Pacífico merece 

atenção: 

É a região definida pelos seguintes limites geográficos: do topo do vulcão Chiles, na 

fronteira com a República do Equador, seguido pela bacia hidrográfica da Cordilheira 

Ocidental passando pelo vulcão Cumbal e o vulcão Azufral, até o Hoz de Mina; 

atravessando um pouco abaixo da foz do rio Guáitara e continua pela bacia 

hidrográfica da Cordilheira Ocidental, passando pelo morro Munchique, o Farallones 

 
110 “São os rios da região do Pacífico, que inclui: a) A encosta do Pacífico formada pelas águas superficiais dos 

rios e riachos que eles drenam diretamente para o Oceano Pacífico e seus afluentes; bacias dos rios Mira, Rosario, 

Chaguí, Patía, Curay, Sanquianga, Tola, Tapaje, Iscuandé, Guapí, Timbiquí, Bubuey, Saija, Micay, Naya, 

Yurumanguí, Tumba Grande, Tumbita, Cajambre, Mayorquin, Reposo, Anchicayá, Dagua, Bongo, San Juan, Ijuá, 

Docampadó, Capiro, Ordó, Siriví, Dotendó, Usaraga, Baudo, Piliza, Catripre, Virudo, Coqui, Nuquí, Tribuga, 

Chori, el Valle, Huaca, Abega, Cupica, Changuera, Borojó, Curiche, Putumia, Juradó e outros canais menores 

que drenam diretamente para o Oceano Pacífico; e b) As bacias dos rios Atrato, Acandí e Tolo que pertencem à 

vertente caribenha”. 
111 “Zonas rurales ribereñas: São as terras adjacentes às margens dos rios indicados nos numerais anteriores que 

estão fora dos perímetros urbanos definidos pelos Conselhos Municípios dos municípios da área em questão, de 

acordo com o disposto no Código do Regime Municipal (Decreto 1.333 de 1986), e nos regulamentos que o 

complementam, desenvolver ou reformar, e em que a respectiva comunidade é estabelecida” (grifo próprio). 
112  “Tierras baldías: São as terras localizadas dentro dos limites do território nacional que pertencem ao Estado e 

carecem de outro dono, e aqueles que, tendo sido agraciados com esse caráter, deve retornar ao domínio do Estado, 

de acordo com o disposto no artigo 56 do Lei 110, de 1913, e as normas que a agregam, desenvolvem ou reformam” 

(grifo próprio). 
113 “Comunidad negra: É o conjunto de famílias de ascendência afro-colombiana que têm uma sua própria cultura, 

compartilham uma história e têm suas próprias tradições e costumes dentro do relacionamento composto-povoado, 

que revela e preserva a consciência de identidade que os distingue de outros grupos étnicos” (grifos próprio). 
114 “Ocupación colectiva: É o assentamento histórico e ancestral de comunidades negras em terras para seu uso 

coletivo, que constituem seu habitat, e no qual, atualmente, se desenvolvem suas práticas de produção tradicionais. 
115 “Prácticas tradicionales de producción: São as atividades e técnicas agrícolas, de mineração, extração florestal, 

pecuária, caça, pesca e coleta de produtos naturais, em geral, que costumeiramente vêm reiterando as comunidades 

negras para garantir a conservação da vida e desenvolvimento autossustentável”. 
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de Cali, Los Cerros Tatamá, Caramanta e Concordia; desta colina continua ao longo 

do bacia hidrográfica até o Nudo de Paramillo; continua-se na direção noroeste até o 

Alto de Carrizal, seguindo ao longo da bacia hidrográfica que vai ao rio Sucio e ao 

Caño Tumarandó indo para o rio León até um ponto na Bahía Colômbia pela margem 

esquerda da foz do rio Surinque no Golfo. Continua-se ao longo da linha que define a 

costa do Golfo do Urabá ao marco internacional do Cabo Tiburon, deste ponto ao 

longo da linha de fronteira internacional entre a República do Panamá e a Colômbia, 

até o marco equidistante entre Punta Ardita (Colômbia) e Cocalito (Panamá), na costa 

do Oceano Pacífico, continua ao longo da costa até chegar à foz do rio Mataje, 

continuando ao longo da fronteira internacional com a República do Equador, até o 

topo do vulcão Chiles, como ponto de partida. 

 

A partir da descrição pormenorizada acima, referente aos alcances dos limites 

geográficos que definem o que se entende como Pacífico colombiano pela lei, mostra-se 

perceptível a dimensão dos intensos debates protagonizados durante a existência da Comissão 

Especial de Comunidades Negras (CECN).  Neste sentido, a importância da Cuenca del 

Pacífico ganha contornos mais precisos. Para a Lei 70, o contexto histórico de ascensão das 

comunidades negras no Pacífico colombiano, por meio de organizações políticas próprias, e da 

biodiversidade apresentada pela região, formam o núcleo de preocupação da legislação. As 

reiteradas menções ao cuidado do meio ambiente, a presença de entidades estatais vinculadas à 

demanda ambiental nos processos de outorga dos títulos de propriedade coletiva, os ministérios 

do Estado colombiano, como o de Minas e Energia - para a mediação entre as comunidades e o 

governo na administração dos recursos minerários - e os institutos de regulação da propriedade 

rural (incora, incoder), aplicando-se as legislações correlatas – o código florestal, por exemplo, 

dimensionam tais vértices da lei. 

Restrepo (2013) afirma que a Lei 70 causa a efervescência política das organizações das 

comunidades negras e o interesse governamental pela região expressado pelos projetos 

Biopacífico e o Proyecto de Zonificación Ecológica do Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), contemporâneos ao estabelecimento da lei. Para ele, tais causas dimensionam, como 

já apontado, a atenção de acadêmicos e demais estudiosos.  Óscar Almario (2005) confirma em 

sua análise histórica que a importância econômica do Pacífico colombiano, incluso para as 

comunidades negras, não se resume às últimas décadas do século XX. As importantes fontes 

minerais que se apresentam na região, no período estudado por Almario (1749-1810), 

confirmam que a base agrária e a mineração independente, praticada nos inícios dos processos 
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de etnogénesis das nações culturais, foram fatores diretos nos processos de liberdade no pacífico 

(ALMARIO, 2002; ALMARIO, 2005).   

O segundo capítulo da lei traz os princípios que norteiam e fundamentam a referida lei. 

O rol de princípios (art. 3º) permite compreender, com mais rigor, a importância que o debate 

ambiental assume no contexto da lei. Ao passo que estipula como princípios da lei o 

reconhecimento e proteção da diversidade étnica e cultural, o direito de igualdade entre todas 

as culturas colombianas, o respeito a integridade e dignidade cultural das comunidades negras, 

a participação dessas comunidades e de suas organizações sem prejuízo de sua autonomia, 

compreende a proteção do meio ambiente como principiologia da legislação.   

O terceiro capítulo dispõe acerca do reconhecimento do direito à propriedade coletiva 

(dos arts. 4º ao 18), regulamentado pelo decreto nº 1745 de 1995. O quarto capítulo dispõe 

acerca do uso da terra e da proteção, que deve ser dada aos recursos naturais e ao meio ambiente 

(arts. 19 a 25). O quinto capítulo dispõe sobre os recursos de mineração (arts. 26 a 31) e de sua 

relação mediada pelo Ministério de Minas e Energia colombiano. O sexto capítulo dispõe sobre 

a proteção conferida às comunidades negras para o desenvolvimento de seus direitos de 

identidade cultural (arts. 32 a 46). O sétimo capítulo preceitua a obrigação do Estado garantir o 

desenvolvimento econômico e social das comunidades negras, com especial atenção a sua 

organização autônoma (arts. 47 a 59). 

2.3. LIMITES DA LEI: CONSELHOS COMUNITÁRIOS E REPRESENTAÇÃO 

POLÍTICA 

O artigo 5º da Lei 70, de 1993, dispõe sobre a existência prévia de um “Consejo 

Comunitario” que assuma as funções de uma “administração interna” dentro das comunidades 

negras como requisito de recebimento do título de propriedade coletiva. Assim enuncia o 

dispositivo: 

 

ARTIGO 5. Para receber as terras adjudicáveis como propriedade coletiva, cada 

comunidade formará um Conselho Comunitário como forma de administração 

interna, cujos requisitos serão os que o Governo Nacional determinar em 

regulamento. Além das previstas no regulamento, as funções dos Conselhos 

Comunitários são: definir e atribuir áreas dentro das terras concedidas; garantir a 

conservação e proteção dos direitos de propriedade coletiva, a preservação da 
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identidade cultural, o uso e conservação de recursos naturais; escolher o 

representante legal da respectiva comunidade como uma pessoa jurídica, e atuem 

como conciliadores nos conflitos internos. 

(Grifos e tradução próprios). 

 

Segundo se infere da interpretação do dispositivo transcrito acima, o governo nacional 

ficou responsável em regulamentar os requisitos dos Conselhos Comunitários das comunidades 

negras. O artigo estabelece algumas funções próprias desses conselhos antes da disposição 

governamental, vejamos: 1) Garantia da conservação e proteção dos direitos de propriedade 

coletiva, da preservação da identidade cultural, do uso e conservação de recursos naturais; 2) A 

escolha do representante legal da comunidade com status de pessoa jurídica e que atue, 

inclusive, como conciliador nos conflitos internos. 

O decreto 1745, de 12 de outubro de 1995, regulamenta o disposto no capítulo III da 

Ley 70, de 1993, e o procedimento que deve ser seguido para o reconhecimento da propriedade 

coletiva das “terras das comunidades negras”, bem como dita outras disposições. O decreto faz 

algumas considerações da lei e do ordenamento a que está adstrito. Os principais são: a) “que 

de acordo com a Lei 70, de 1993, e em cumprimento à função social e ecológica da propriedade, 

é reconhecido às Comunidades Negras o direito de propriedade coletiva das terras não 

cultivadas que vêm ocupando nas áreas rurais ribeirinhas dos rios da Cuenca del Pacífico, e nas 

demais zonas do país, de acordo com o disposto no segundo parágrafo do artigo 1.º da mesma 

lei; b) que de acordo com o art. 5º da Lei 70, de 1993, para receber as terras tituláveis como 

propriedade coletiva, cada comunidade deve constituir um Conselho Comunitário, de acordo 

com as exigências que regulamenta o Governo Nacional; c) que de acordo com os artigos 8 e 

17 da Lei 70, de 1993, será constituída, com o Instituto uma Comissão integrada pelo Ministério 

do Meio Ambiente, o Instituto Colombiano de Reforma Agrária (Incora) e o Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), com o objetivo de avaliar tecnicamente os pedidos de 

atribuição de Terras das Comunidades Negras e de emitir parecer prévio sobre os pedidos de 

uso, exploração e aproveitamento dos recursos naturais neles existentes”.  

O segundo capítulo do decreto 1745 de 1995 dispõe sobre as prerrogativas, funções e 

demais previsões acerca dos Conselhos Comunitários. No artigo 3º, elenca a definição do que 

é um Conselho Comunitário: 
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Artigo 3. Definição. A comunidade negra pode constituir-se em Conselho 

Comunitário, que, como pessoa jurídica, exerce a mais alta autoridade administrativa 

interna dentro das Terras das Comunidades Negras, de acordo com os mandatos 

constitucionais e legais que a regem e os demais atribuídos pelo ordenamento 

jurídico próprios de cada comunidade. Nos termos do numeral 5 do artigo 2º da Lei 

70, de 1993, Comunidade Negra é o conjunto de famílias de ascendência afro-

colombiana que possuem cultura própria, compartilham uma história e possuem 

tradições e costumes próprios na relação campo-cidade que revelam e preservam a 

consciência e a identidade que os distinguem de outras etnias. O Conselho 

Comunitário é composto pela Assembleia Geral e pela Diretoria do Conselho 

Comunitário  

(Grifos e tradução próprios) 

 

O artigo 4º do decreto afirma que a Assembleia Geral é a instância máxima do Conselho 

Comunitário e será constituída por pessoas por ela reconhecidas, de acordo com o regime 

jurídico próprio e inscritas no recenseamento interno. Os artigos seguintes (arts. 5º e 6º) 

estabelecem os critérios de funcionamento das Assembleias, bem como suas prerrogativas de 

órgão máximo do Conselho Comunitário. O artigo 7º traz a definição da Diretoria do Conselho 

Comunitário: é o órgão de direção, coordenação, execução e administração interna da 

comunidade que constituiu um Conselho Comunitário para exercer as funções que lhe são 

atribuídas pela Lei 70, de 1993, seus decretos regulamentares e demais que lhe sejam atribuídos 

pelo sistema de direito próprio da comunidade. Seus membros são eleitos pelos membros do 

Conselho Comunitário em Assembleia Geral e por ele reconhecidos. 

Cuesta e Hinestroza (2017) 116argumentam que a criação dos Conselhos confere às 

comunidades negras espaços de “empoderamento” no que tange a suas percepções política e 

econômica, já que, “por um lado, acolhe políticas estatais de participação da sociedade civil nas 

decisões que os afetam e, por outro, ele se torna um ponto importante de empoderamento das 

comunidades pela conjunção de três elementos: território117, etnia 118e institucionalidade119” 

(CUESTA e HINESTROZA, 2017, p. 161). 

 
116 Cuesta, J. & Hinestroza, L. (2017). “Análisis jurídico de las funciones de los consejos comunitarios en 

territorios colectivos de comunidades negras”. En Justicia, 32, 160-181. https://doi.org/10.17081/just.22.32.2910. 
117 “Território enquanto apropriação (reivindicação) de espaço com todas suas implicações (culturais, sociais, 

geográficas)” (CUESTA e HINESTROZA, 2017, p. 161-162). 
118 “Etnicidade enquanto reivindicação ou potencialização política de características culturais recriadas em um 

território”. Ibidem, p. 162. 
119 “Institucionalidade enquanto poder (poder de fazer) legalizado juridicamente a partir da Lei 70, de 1993”. 

Ibidem, p. 162. 

https://doi.org/10.17081/just.22.32.2910
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Cuesta e Hinestroza compreendem os Conselhos Comunitários de comunidades negras 

como organizações étnico-territoriais e que exercem suas funções administrativas dentro de um 

território coletivo, segundo ditames legais. Salientam, também, que os Conselhos, para além de 

uma autoridade administrativa, exercem autoridade ambiental, tradicional e de justiça120. 

Porém, na prática, os conselhos não funcionem como estipula a lei e o decreto, pois se 

apresentam tensões com as administrações municipais, com a autoridade ambiental dos 

departamentos colombianos, com outras entidades estatais, com grupos armados e, às vezes, no 

cotidiano da própria comunidade (CUESTA e HINESTROZA, 2017). 

As autoras classificam as funções dos Conselhos Comunitários de acordo com o decreto 

1745, de 1995, e com a Lei 70 em 4 principais: função ambiental, função política, função civil 

e função jurídica. Resumidamente, a função ambiental, segundo Hernández (2011, apud 

CUESTA e HINESTROZA), os Conselhos Comunitários das comunidades negras: 

 

são a manifestação de governança e autonomia étnico-administrativa, com a 

responsabilidade de exercer uma função ecológica como condição de manter o 

direito à coletividade; nesse marco a participação e a tomada de decisões das 

comunidades deve se concentrar na aplicação de medidas para garantir a 

conservação, o bem-estar coletivo e o desenvolvimento sustentável. 

(Hernández 2011 apud CUESTA e HINESTROZA, p. 171, tradução própria). 

 

A função política foi fomentada pelo decreto 1745, de 1995, ao dispor sobre a existência 

da Assembleia Geral como órgão máximo de deliberação dentro dos Conselhos Comunitários, 

representando, assim, a intencionalidade de garantir mecanismos mais participativos e 

democráticos no seio das comunidades. Essa função permite compreender que política é um 

eixo chave para entender as dinâmicas que as comunidades negras apresentam desde a vigência 

da lei que as autoriza criar mecanismos de participação e da função de representação política, 

junto a órgãos, demais entidades estatais, outras comunidades negras, entidades internacionais 

e não governamentais. 

A função civil vem mediada pelo reconhecimento nacional e internacional das 

comunidades negras como povos (a exemplo da convenção 169 da OIT). O que lhes permite 

 
120 As autoras assinalam também que os Conselhos Comunitários foram criados e regulamentados pela mesma 

lógica de outras entidades administrativas estatais, como as Corporações Autônomas Regionais e/ou as de 

Desenvolvimento Sustentável (CUESTA e HINESTROZA, 2017, p. 169).  
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poderes ou faculdades próprios de um Estado de Direito, como o patrimônio individual e 

coletivo; do exercício das atividades laborais ou culturais destinadas a uso, gozo e proteção do 

território onde essas comunidades estão assentadas (CUESTA e HINESTROZA, 2017). Dessa 

maneira, as autoras complementam que entre as funções civis: 

 

[...] estão aquelas que devem atender ao uso adequado da exploração da água e 

terras rurais próprias para exploração madeireira e agricultura, piscicultura e 

pesca, também como de terras não cultivadas, ociosas ou pobres, aproveitando, 

promovendo esquemas de acesso e, quando necessário, corrigindo a estrutura de 

posse com vistas a garantir a sua distribuição ordenada e seu uso racional, em 

coordenação com órgãos e entidades públicas competentes. 

(CUESTA e HINESTROZA, 2017, p. 175, tradução própria). 

 

 Por fim, a função jurídica assumida pelos Conselhos Comunitários e legislada pela 

necessidade de proteção, que está acoplada a sobrevivência cultural e territorial conferida às 

comunidades, não só por seu status normatizado na Constituição Política de 1991 e nos 

instrumentos internacionais como direito fundamental, mas que permita dimensionar os 

alcances e lugares tensionados por elas. As garantias que visem a sobrevivência física e cultural 

das comunidades negras não devem estar apenas dispostas em textos normativos. Os conflitos 

e as tensões político-sociais que essas comunidades enfrentam, no contexto colombiano, por 

sua existência, carecem de uma estrutura incisiva que proteja a ancestralidade e identidade 

cultural, externa e internamente a seus territórios. Os Conselhos Comunitários devem assumir 

essa posição “pois esses sempre devem tratar de preservar a ordem dentro de seus territórios, 

atuando de acordo com o previsto em norma.” (CUESTA e HINESTROZA, 2017, p. 176). 

Os desafios enfrentados pelos Conselhos Comunitários, como representantes legais das 

comunidades negras, são diversos e não se originam de um lugar comum. As funções política 

e jurídica, explicitadas acima, apontam os caminhos já traçados, mas a construção dos processos 

de autonomia não é estática, uniforme e isolada de quaisquer influências externas. Neste 

sentido, San Basilio de Palenque assume importância ímpar para pensarmos alguns eixos 

propostos pela Lei 70 e por este trabalho: a autonomia, a diáspora africana e as narrativas 

históricas fincadas em ideais amarrados a projetos nacionais modernos. Inclusive pensar em 

como, contemporaneamente, a diáspora africana tem se agenciado para garantir a permanência 

de direitos duramente conquistados, seja na Colômbia, seja no Brasil. 
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3. SAN BASILIO DE PALENQUE: LIBERDADE, PAZ E TERRITÓRIO NEGRO 

Palenque es el más importante símbolo viviente de las luchas 

cimarronas por la emancipación de los esclavizados, así 

como del más significativo proceso de paz adelantado en 

suelo americano, despúes del cual la corona española 

reconoció su autonomía como pueblo de afrodescendentes. 

Jesús Pérez121 

La declaratoria de la Unesco convierte a San Basilio de 

Palenque en un lugar de memoria colectiva tanto para los 

afrocolombianos como para la diáspora africana en el 

mundo, al lado de Haití, primera república negra en el 

mundo y primer Estado libre independiente en América 

Latina. 

Claudia Mosquera122 

 

O editorial da Revista Anaconda nº 8, do ano de 2006, escrito por Oliva Díaz-Granados, 

rendeu homenagem ao “Primer Pueblo Libre de América”, San Basilio de Palenque, que, no 

dia 25 de novembro, de 2005, foi declarado patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco123. 

Nele, San Basilio é descrito como um fenômeno cultural, um habitat único com suas 

características relacionadas a aspectos da vida diária, da música, com o colorido das festas, com 

os ritos da vida e da morte, com as crenças e com a sua língua. A narrativa da herança histórica 

das lutas pela liberdade de africanos escravizados é largamente evocada ao longo do texto, 

apontando para a necessidade de se preservar o lugar de pertencimento daquele povo, dado “o 

 
121 Jésus Natividad Pérez Palomino, antropólogo da Universidad de los Andes, coordenador do Festival de 

Tambores y Expresiones Culturales de Palenque, membro da equipe de trabalho do documento apresentado sobre 

Palenque de San Basilio como patrimônio da Unesco e membro do Conselho Comunitário de Palenque. In: 

PALOMINO, J. N. P. Revista Anaconda, “Palenque patrimonio oral e inmaterial: entre lo tuyo y lo 

mío”.  Fundación BAT Colombia: Bogotá, Colombia, 2006, p. 50-62. 
122 MOSQUERA, C. La memoria del cimarronaje como patrimonio: reparación simbólica para los 

afrocolombianos habitantes de San Basilio de Palenque. Revista Anaconda, Bogotá, p. 16-26, mai./2006. 
123 REPÚBLICA DA COLÔMBIA. Ministério da Cultura/Instituto Colombiano de Antropologia e História 

(ICANH). “Palenque de San Basilio: obra maestra del patrimonio intangible de la humanidad”. Disponível em: 

https://www.urosario.edu.co/Subsitio/Catedra-de-Estudios-Afrocolombianos/Documentos/03-Presentacion-

Dossier-Unesco---Palenque-de-San-B.pdf. Acesso em: 11/05/2021. 

https://www.urosario.edu.co/Subsitio/Catedra-de-Estudios-Afrocolombianos/Documentos/03-Presentacion-Dossier-Unesco---Palenque-de-San-B.pdf
https://www.urosario.edu.co/Subsitio/Catedra-de-Estudios-Afrocolombianos/Documentos/03-Presentacion-Dossier-Unesco---Palenque-de-San-B.pdf
https://www.urosario.edu.co/Subsitio/Catedra-de-Estudios-Afrocolombianos/Documentos/03-Presentacion-Dossier-Unesco---Palenque-de-San-B.pdf
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reconhecimento especial de quatro séculos de autonomia e riqueza ancestral” (DÍAZ-

GRANADOS, 2006, p. 2). 

A história de San Basilio é entrelaçada com a de Benkos Bioho, nome africano de 

Domingo Bioho, que chega escravizado em Cartagena no último ano do século XVI. Foi quem 

organizou palenques, configurou resistências militares e, principalmente, deu fundamento às 

bases de negociações políticas com a administração colonial. Os relatos divergem com quantas 

pessoas, ao certo, Benkos Bioho arregimentou para o seu pequeno exército, porém a divergência 

cessa ao se pensar o caminho dos pactos de paz celebrados por ele nos anos iniciais até o 

estabelecimento do Palenque de San Basilio. O dossier da Unesco aponta que o primeiro pacto 

celebrado entre o império colonial espanhol e Benkos Bioho durou, aproximadamente, 16 anos, 

entre 16 de julho de 1605 e alguns meses posteriores ao enforcamento de Bioho, em 6 de março 

de 1621. Esse período de paz permitiu que os cimarrones se organizassem, se reagrupassem e 

se assentassem em territórios com as suas famílias desenvolvendo meios econômicos de 

subsistência e, por conseguinte, permitiu a eles se prepararem para os conflitos brutais com a 

coroa espanhola e oferecer resistência (UNESCO, 2002, p. 12-14). 

As negociações de paz junto à coroa espanhola não cessaram mesmo diante da morte de 

Bioho, ao longo do século XVII. Os palenques que, futuramente tornar-se-iam San Basilio, 

124em meio às investidas sangrentas e severas da coroa espanhola, sempre estiveram pautados 

na consecução de um território, na busca pela liberdade e na busca de recursos para o 

desenvolvimento da existência palenquera (UNESCO, 2002). O discurso político dirigido à 

coroa espanhola, ao longo das negociações, era sempre o de cessar as investidas bélicas do 

império, era solicitado o não recebimento de escravizados fugidos, e, em troca, se dava o 

reconhecimento de autonomia de governo do palenque, se permitia a produção econômica 

interna e a não perseguição dos palenqueros residentes de San Basilio (UNESCO, 2002). 

Importante notar que a paz estava estabelecida no território palenquero, a norma era constituir 

vínculos com os seus companheiros e permanecerem envoltos na atmosfera de tranquilidade e 

dignidade presente no espaço negro. 

Compreender a experiência de San Basilio de Palenque requer mecanismos que 

visualizem sua importância histórica e jurídico-institucional para a diáspora amefricana. San 

Basilio não se encerra em uma narrativa de dicotomias colonialistas e de reconhecimentos 

 
124 O dossier aponta 4 nomes de palenques da Região dos Montes de Maria, que, mais à frente, possibilitaram o 

estabelecimento de San Basilio: palenque de San Miguel, liderado por Domingo Criollo (herdeiro dos 

ensinamentos de Bioho), palenque de Matudere, de Arenal e de Betancur. Ibidem, p. 14-16. 
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institucionalizados no Estado moderno. Ele pode, e sua história comprova, ser alicerce para 

perspectivas que valorizem as existências negras no continente americano. Um território negro 

que elucida o paradigma histórico pela busca de paz e liberdade diante do jugo colonial e que 

permanece como continuum contemporâneo das lutas das diásporas negras na Améfrica Ladina. 

A declaração de patrimônio imaterial da humanidade, pela Unesco, assume o sentido 

político-cultural que consolida narrativas, como a da importância histórica do patrimônio 

cultural intangível de Palenque, notavelmente para a história e povo afro-colombianos. 

Entretanto, não se deve olvidar que Palenque perdura e transforma-se no tempo e na 

contemporaneidade. Sua continuidade histórica dimensiona a existência da Lei 70, de 1993, ao 

estabelecer que a lei não fundou um novo sujeito de direitos, desgarrado de sentido histórico, 

ao contrário, a lei traduziu para o imaginário do recém fundado Estado multicultural 

colombiano os processos da luta por direitos da população afro-colombiana.  

3.1. CONTEXTO HISTÓRICO: LIBERDADE E PAZ 

O discurso histórico das lutas pela liberdade protagonizado por escravizados tem força 

nos estudos de Aquiles Escalante125, importante antropólogo caribenho, considerado um dos 

pioneiros dos estudos antropológicos colombianos, sobretudo para a perspectiva 

afroamericanista, junto de Nina S. Friedemann. Ele aponta as estratégias de subversão contra o 

jugo colonial perpetradas por africanos escravizados em meados do século XVI. Apresenta 

construções que não são estranhas à narrativa antropológica, quando se pensa as agências da 

diáspora africana em solo americano, como “rebelaram-se” e “fugiram”. No contexto 

colombiano, isso é evidenciado pelo autor quanto aos períodos iniciais de construção dos 

palenques126 por escravizados fugitivos em distintos lugares do país. Como dito, tal fenômeno 

não estava adstrito a uma única localidade. Assim descreve o antropólogo: 

 

Os cimarrones levaram intranquilidade em várias regiões de nosso país. Na 

governadoria de Santa Marta, grupo de refugiados negros da região de La Ramada 

 
125 HURTADO, R. A. Breve biografía de Aquiles Escalante: el antropólogo marxista negro. Diáspora. Editorial, 

07 de dezembro de 2020. Disponível em: https://diaspora.com.co/breve-biografia-de-aquiles-escalante-el-

antropologo-marxista-negro/. Acesso em: 22 abr. 2021. 
126 Palenque deriva de palanca e de palus, pedaço de pau, que faz referência aos materiais que serviam para 

construir as aldeias e povoados fortificados de escravizados fugitivos por todo o território da Nova Granada. 

 

https://diaspora.com.co/breve-biografia-de-aquiles-escalante-el-antropologo-marxista-negro/
https://diaspora.com.co/breve-biografia-de-aquiles-escalante-el-antropologo-marxista-negro/
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[...]. Na governadoria de Popayán, o famoso Palenque del Castillo, no extremo oeste 

do vale do rio Patia, de onde freqüentemente partiam para cometer delitos e 

depredações nos territórios circunvizinhos [...]. O movimento de insurreição de 

escravos mais vigoroso conhecido na costa do Caribe colombiano ocorreu em 

Cartagena de Índias no início do século XVI 127 

(ESCALANTE, 2005, p. 386-387, tradução própria). 

 

Ademais da narrativa de rebeldia, de cometimento de diversos delitos, depredações e 

conflitos contra o império espanhol, a história de isolamento também estava presente nos 

estudos de Escalante, “até o final do século passado os palenqueros viviam totalmente isolados 

da nossa civilização e conseguiram desenvolver uma economia de tipo fechado” 

(ESCALANTE, 2005, p. 389, tradução própria). Tais fatores se somam à trajetória de Domingo 

Biohó, el Rey Benkos, “ex-monarca de um estado africano, que liderou trinta homens e mulheres 

negros, mergulham pelos montes e pântanos de Matuna, ao sul da cidade de Tolú, onde sem 

esforço derrotam os escravistas 128[...]” (ESCALANTE, 2005, p. 387, tradução própria). 

O feeling histórico apresentado incorpora-se à diferença cultural que é particularizada 

pela música palenquera. Marquez e Hernández (2006) defendem que a música palenquera 

responde a um processo histórico-cultural milenar que se alimenta das distintas expressões 

ancestrais da diáspora africana. A música palenquera assume, neste sentido, um dos principais 

eixos para se pensar San Basilio. O Festival de Tambores de San Basilio, realizado anualmente, 

a Semana Santa, as festas patronales, o ano novo, e as festividades mais ordinárias (formaturas, 

batismos, casamentos, etc.), comprovam sua fundamental particularidade no seio social 

palenquero.  

Jésus Pérez e Eduardo Restrepo (2005), em “San Basilio de Palenque: 

caracterizaciones y riesgos del patrimonio intangible”, apresentam alguns apontamentos para 

se pensar as razões de San Basilio ter sido considerado patrimônio imaterial da humanidade. 

Os antropólogos defendem 5 eixos principais da cultura palenquera que evidenciam suas 

 
127 Texto no original: “Los cimarrones sembraron intranquilidad en diversas regiones de nuestro país. En la 

gobernación de Santa Marta, un grupo de negros refugiados en la región de La Ramada [...]. En la gobernación 

de Popayán fue célebre en palenque del Castillo, en el extremo occidental del valle del río Patia, de donde salían 

frecuentemente a cometer fechorías y depredaciones en los territorios circunvecinos [...]. El más vigoroso 

movimiento de insurrección esclavista conocido en el litoral colombiano del Caribe, aconteció en Cartagena de 

Indias a comienzos del siglo XVI” (ESCALANTE, 2005, p. 386-387). 
128 O citado trecho faz parte de diversos relatos, sejam os contados pelos senhores e senhoras mais velhos de 

palenque ou pela historiografia, que ora divergem sobre o número de pessoas ao lado de Benkos Bioho, ora 

confirma tal cifra. 
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conclusões: a narrativa histórica de Palenque (os caminhos para a liberdade de escravizados); a 

língua129 “criolla” de palenque; o kuagro130 (a organização social); o ritual fúnebre lumbalú131 

e a medicina ancestral; e a música palenquera. 

Os antropólogos concluem que a importância apresentada por esses 5 eixos está 

ameaçada por fatores sociais compartilhados por muitas comunidades negras na Colômbia. A 

discriminação, o conflito armado, a migração forçada, o desaparecimento de pessoas mais 

velhas e, consequentemente, o impedimento de transmissão de práticas tradicionais aos mais 

jovens corroboram para os 5 fatores de riscos apontados: 1) o conflito armado132, sobretudo a 

ação de grupos paramilitares; 2) a discriminação racial, social e linguística dirigida ao povo 

palenquero “emigrado”, que não encontra oportunidades laborais nos centros urbanos 

(Cartagena); 3) a influência exógena as manifestações culturais de Palenque, mormente a 

penetração de práticas “culturais homogeneizadoras” e sistemas de valores hegemônicos da 

sociedade contemporânea (PÉREZ, 2006); 4) “O enfraquecimento dos mecanismos de 

autoridade, prestígio e sanção social com base na regulamentação local constitui outra fonte 

que põe em perigo a continuidade e recriação das referidas expressões culturais133” (PÉREZ e 

RESTREPO, 2005, p. 68, tradução própria); e 5) o esgotamento dos mecanismos de produção134 

 
129 A língua de Palenque é a única língua crioula com base léxica no espanhol que tem sobrevivido na América. 

Também a única que tem marca lexical em língua bantu, os únicos na diáspora africana. Diversos estudos apontam 

a sua importância e “preciosidade” pelas particularidades de sua existência. (PÉREZ e RESTREPO, 2005, p. 66). 
130 A organização social de San Basilio, conhecida como kuagros, se constitui de grupos sociais de idade, os quais 

se constituem, desde a infância, e perduram através da vida dos indivíduos. Sendo composto por uma mesma faixa 

etária, se encontram ligados por um mesmo setor residencial, ou seja, os habitantes do bairro de cima tendem a 

constituir um kuagro entre eles, e os de baixo o deles. Em um mesmo bairro, entretanto, podem existir vários 

kuagros, bem como apenas um marcador de gênero, masculino ou feminino, raramente pelos dois. Cada um deles 

tem um nome e sua liderança é desenvolvida pelo membro mais destacado do grupo. Ibidem, p. 62. 
131 O ritual fúnebre Lumbalú (cantos de ritualização da melancolia e da dor no processo de acompanhamento do 

ritual) só é conhecido em Palenque, principalmente por sua raiz cultural africana (bantu). Ele remonta “os inícios 

da fundação da comunidade de Palenque, o lumbalú constitui um dos eixos da identidade palenquera, é referente 

da tradição oral, e do momento em que as redes familiares, o kuagro e os amigos reforçam o senso de comunidade. 

Igualmente, no lumbalú o lugar crucial das mulheres e das avós é evidenciado no processo de elaboração coletiva 

do luto”. Ibidem, p. 67. 
132 Os autores informam que, no ano de 2001, San Basilio sofreu com o desplazamiento (deslocamento) da 

população da área rural La Bonga, que, para salvar suas vidas, se dirigiram para o centro de San Basilio ou para 

Cartagena, capital de Bolívar, a 50 km de San Basilio. Mencionam também que San Basilio encontra-se em uma 

área “estratégica”, perto dos Montes de Maria, para os grupos guerrilheiros e paramilitares. Ibidem, p. 68. 
133 Texto no original: “El debilitamiento de los mecanismos de autoridad, prestigio y sanción social basados en la 

normatividad local constituye otra fuente que pone en peligro la continuidad y recreación de las expresiones 

culturales mencionadas”. 
134 O modelo de produção de Palenque “é composto por vários componentes intimamente ligados à medida que 

envolvem não apenas a divisão do trabalho por gênero e geração, mas também a articulação de espaços interno 

(cidade-montanha) e externo (povoados e cidades vizinhas, bem como mais algumas distantes na região do Caribe 

e no interior do País). Os componentes básicos são as colheitas nas roças (mandioca, milho e inhame) e gado nos 

montes (leite e carne) desenvolvido por homens, combinado com produtos vegetais e animais das áreas domésticas, 

encarregadas pelas mulheres. Os produtos das montanhas e das áreas domésticas são articulados por uma série de 

atividades de marketing, tradicionalmente avançadas, por mulheres, que não inclui apenas a cidade em si (como a 
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local perante às transformações sociais do mercado, ocasionando a emigração de palenqueros 

e palenqueras para centros urbanos ou cidades vizinhas próximos (PÉREZ e RESTREPO, 

2005). 

Tais fatores contribuíram para que o reconhecimento da memória cimarrona de San 

Basilio fosse declarada pela Unesco como patrimônio oral e imaterial da humanidade. Para 

Mosquera (2006), tal reconhecimento deve vir acompanhado de reflexões que compreendam o 

lugar de memória dado a San Basilio: 

 

Embora a Unesco reconheça essa memória cimarrona, dá importância a um espaço 

cultural em que os Kuagros se manifestam como organização social; o rito fúnebre do 

lumbalú (baile ri muerto); a língua crioula, o palenquero, quer dizer, a fala com 

memória africana [...]; e manifestações musicais “originais”, como o bullerengue 

sentado135 ou o Son palenquero136. Tudo isso constitui os vestígios irrefutáveis nos 

palenqueros das "huellas de africanía" no país. Mas o reconhecimento não deve 

inclinar o pêndulo para a ignorância de outras formas de afro-colombianidade137 

(MOSQUERA, 2006, p. 22, tradução própria).       

      

Os apontamentos de Mosquera são precisos, na medida em que nos aproximamos das 

adversidades que se apresentam para a preservação da memória cimarrona, simbolizada em San 

Basilio. Neste sentido, podemos pensar dois “axiomas” para San Basilio: a) sua realidade 

 
produção de queijo ou pãezinhos de milho ou a venda de carne suína ou bovina), mas também as vilas e cidades 

vizinhas (comprando peixes para levar para a cidade de Palenque ou venda de frutas ou produtos do trabalho 

agrícola ou pecuário nas montanhas)” (PÉREZ e RESTREPO, 2005, p. 58). 
135 Segundo Enrique Marquez e Eduin Hernández (2006), é um ritmo palenquero que está presente também nos 

rituais fúnebres de San Basilio, durante e depois do falecimento, e é um estilo especificamente feminino, pois tem 

origens relacionadas às mulheres grávidas. O ritmo é iniciado por uma cantora que lança versos e que logo são 

repetidos por um público majoritariamente feminino, em cadência, acompanhados por tambores (MARQUEZ e 

HERNÁNDEZ, 2006, p. 70). 
136 O Som palenquero tem sua origem no som afro-cubano, o changuí ou negón, que chega a Colômbia, 

influenciando a povos costeiros do caribe, por meio dos períodos de avanços dos engenhos de açúcar. Esse ritmo 

era entoado por meio da memória coletiva de cantos compartilhados com palenqueros e outras pessoas nos 

momentos de descanso. Na Colômbia, se emerge, com cadência mais diferenciada que o de Cuba, e, em San 

Basilio, o ritmo é acompanhado por seis instrumentos nas bases do som: marímbula, bongó, timba, maracas, claves 

e guacharaca, junto a uma voz cantada (MARQUEZ e HERNÁNDEZ, 2006, p. 70-71).    
137 Texto no original: “Al tiempo que la Unesco reconoce esta memoria cimarrona le da importancia a un espacio 

cultural en el que se manifiestan los kuagros como organización social; el rito fúnebre de lumubalú (baile ri 

muerto); la lengua criolla, el palequero, es decir, uma habla com memoria africana [...]; y manifestaciones 

musicales “originales”, como el bullerengue sentado o en el son palenquero. Todo ello constituye las pervivencias 

irrefutables en los palenqueros de las “huellas de africanía” en el país. Pero el reconocimiento no debe inclinar 

al péndulo al desconocimiento de otras formas de afrocolombianidad”. 
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étnico-racial negra assume importância histórica, mas não se encerra nela; e b) seu quadro social 

se soma ao de tantas outras comunidades negras colombianas, ou seja, as violências dos 

conflitos armados, a interferência do Estado e de instituições privadas atravessam seu cotidiano, 

produzindo violências simbólicas e tangíveis, como as evidenciadas a partir do “turismo étnico” 

que o enclausura aos moldes mercadológicos capitalistas, ou mesmo o lugar “cultural” que as 

narrativas nacionais reservam à diáspora africana. 

Vera Regina da Silva (2012), em mesmo sentido, refletindo sobre o lugar identitário de 

San Basilio, em contraponto ao de Cartagena, afirma que “San Basilio é o lócus oficial da 

alteridade, onde há um território africano idealizado, de negros mais autênticos do que aqueles 

que vivem na cidade de Cartagena, [...] que se fixa uma ‘identidade palenquera’” (SILVA, 2012, 

p. 138). Essa perspectiva se soma ao postulado histórico de San Basilio, porém contribui para 

o ocultamento das problemáticas compartilhadas por afro-colombianos, negros, raizais e 

palenqueros. A autora informa que, num quadro mais amplo, refletindo com outros intelectuais 

colombianos, “as evidências de processos históricos, os mecanismos de exclusão, o impacto 

social e as desigualdades produzidas pelo racismo [...] atingem, principalmente, o segmento 

populacional negro colombiano” (SILVA, 2012, p. 138). 

Para Vera Regina, San Basilio está imbuído nesse quadro, uma vez que se observa os 

discursos de alteridade, direitos étnico-raciais, justiça social e desigualdade como temas 

intrinsecamente ligados ao giro multicultural constitucional de 1991, quando a legislação pátria 

passa a reconhecer os direitos territoriais das comunidades negras e de povos indígenas. Três 

reconhecimentos normativos contribuem para sua afirmação: a Lei 70, de 1993; a Lei 397, de 

1997, (lei geral de cultura); e a declaração de reconhecimento de San Basilio de Palenque como 

patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco (SILVA, 2012). 

Assim, a indagação sobre os limites que a Lei 70, de 1993, apresenta para as 

comunidades negras em geral e, especificamente, para San Basilio, dimensiona os dois axiomas 

aqui apresentados. Neste sentido, algumas perguntas podem ser feitas: no que se refere às 

relações sociais do Palenque, elas devem ser lidas pela memória cimarrona fincada num passado 

remoto ou pela representação de autoridade histórico-social que San Basilio testemunha para 

toda a diáspora africana? O que a declaração de patrimônio imaterial pela Unesco trouxe de 

relevante ao “Primer Pueblo Libre de América” hoje? A indagação de Claudia Mosquera é 
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ainda mais incisiva e conforma o eixo central deste trabalho: ¿Quiénes serán los guardianes 

del patrimonio?138 

Figura 3 - Mapa de localização de San Basilio de Palenque. 

 

(Fonte: PORTELA, 2021) 

3.2. GUARDIA CIMARRONA 

Silva Romero (2020), em trabalho etnográfico, traz importantes informações acerca do 

contexto de formação e de organização da Corporación Guardia Cimarrona139. Para a autora, 

a Guarda constitui-se enquanto uma organização comunitária adstrita a proteção do território e 

do bem estar da comunidade palenquera, vinculada à resolução de conflitos entre os habitantes 

da comunidade por meio “da palavra” (ROMERO, 2020, p. 28). Como uma das principais 

 
138 MOSQUERA, 2006, p. 26. Tradução livre: quem serão os guardiões do patrimônio? 
139 Segundo Silva Romero, a Corporação da Guarda Cimarrona é formada por 30 guardiões, dos quais 27 são 

homens e 3 são mulheres. Os organismos de direção e controle da instituição são: a Junta Diretora, composta por 

um Presidente ou Coordenador, um Vice-presidente, um Secretário e um Tesoureiro. Existe também a Assembleia 

de sócios da Corporação, composta por todos os integrantes da Guarda e um Fiscal com a função de zelar pela 

atuação da Junta Diretora (ROMERO, 2020, p. 30). 
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organizações de Palenque, ela reúne-se, a cada semana, às segundas-feiras, na Casa de Justicia 

Ancestral y Comunitaria140, onde realizam registros acerca das reuniões anteriores, discutem 

planos de trabalho e demais funções da Guarda. As principais atividades desempenhadas no 

cotidiano dos guardiões são: 

 

Cada guardião tem um setor designado de Palenque (Boquita, Las Almendras, San 

Rafael, Loma Fresca, Calle Nueva, Calle de las Flores, etc.), geralmente ele é o 

responsável pelo setor onde mora ou do mais próximo; sua função é realizar turnos 

diários observando o comportamento do setor e conversando com os vizinhos, a fim 

de identificar problemas ou eventos particulares. Na reunião semanal, cada guarda 

fornece um relatório sobre as situações do seu setor e é feita uma lista das ocorrências 

que vão sofrer intervenção da Guarda, que são organizadas por ordem de prioridade e 

estabelecidas as visitas. Caso ocorra algum evento no setor que necessite de 

intervenção urgente, o guardião se comunica com os colegas, que vêm imediatamente 

dar suporte 141 

(ROMERO, 2020, p. 39, tradução própria). 

 

Oswaldo Ortíz (2011) compreende o sistema de justiça de Palenque como Justiça 

Ancestral. Em mesmo sentido, afirma que o exercício e a prática da justiça ancestral em San 

Basilio se conformam no costume de respeito ao mais velhos142, que tem a responsabilidade de 

resolver os conflitos conciliando as partes em desacordo, sistema denominado de Justiça 

Comunitária143. Oswaldo Ortíz afirma que a justiça ordinária tem jurisdição parcial em San 

 
140 Localizada no Centro de San Basilio de Palenque, logo depois da Igreja da Praça Central. 
141 Texto no original: “Cada guardián tiene un sector del Palenque asignado (Boquita, Las Almendras, San Rafael, 

Loma Fresca, Calle Nueva, Calle de las Flores, etc), generalmente se encarga del sector donde vive o de uno 

cerca; su función es realizar recorridos cotidianamente mientras observa el comportamiento del sector y habla 

con los vecinos, con el fin de identificar problemáticas o sucesos particulares. En la reunión semanal cada 

guardián brinda un informe sobre las situaciones de su sector y se realiza una lista de los sucesos que tendrán 

intervención de la Guardia, se organizan en orden de prioridad y se establecen las visitas. Si en el sector se 

presenta un hecho que requiera intervención urgente, el guardián se comunica con los compañeros, quienes 

acuden inmediatamente para prestar apoyo”. 
142 Segundo Ortíz, “en San Basilio de Palenque, los adultos mayores son muy respetados desde que Benkos Biohó 

fundo esta comunidad; los consideran por la costumbre de crianza. Se respeta a los adultos mayores por sus 

saberes, liderazgo, su trayectoria de vida como agricultores y músicos; los niños les preguntan por las tareas que 

los profesores les colocan. Por lo que estos son, a su vez, maestros” (ORTÍZ, 2011, p. 27-28). 
143 No sentido lato, a Justiça Comunitária é compreendida pelo autor como objetivo de contribuição aos 

mecanismos comunitários e pacíficos do tratamento de conflitos. Como dinâmica social, pode ser concebida por 

diferentes atores sociais, universidades, ONG’s, entes estatais, Comunidades, entre outros. Ortíz (2011) 

compreende a Justiça Comunitária sob dois enfoques: os Juízes de Paz e a Justiça Étnica. Os juízes de paz são uma 

figura nova no sistema ordinário colombiano e, para tanto, ainda está passível de harmonização com as outras 

formas de justiça comunitária na Colômbia. A Justiça Étnica está conformada por muitos povos indígenas e 

comunidades afro-colombianas com regulamentos e instrumentos próprios de justiça (ORTÍZ, 2011, p. 94). 
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Basilio, visto que existe na comunidade a figura do Inspetor de Polícia144, que tem a função de 

aplicar a legislação colombiana no território palenquero (ORTÍZ, 2011). 

Para Ortíz, a manifestação do multiculturalismo resta demonstrada nas atividades de 

conciliação ou resolução de conflitos desempenhadas pela Guarda em cooperação com a justiça 

ordinária: nos casos em que a ação da Guarda é insuficiente, seja nas situações de delitos mais 

graves, como homicídio, seja nas situações conflituosas intrafamiliares, em que a interferência 

do mais velho de San Basilio  não possibilite a resolução, a justiça ordinária é acionada145, como 

o comissariado de família da prefeitura de Mahates – município fronteiriço a San Basilio 

(Figura 3). 

O trabalho de Ortíz permite compreender que o exercício jurisdicional é mediado pelas 

instâncias organizativas de San Basilio e conformado por elas. A importância dos kuagros, dos 

mais velhos e dos pais nos contextos conflituosos demonstram que a autonomia de San Basilio 

está imersa no diálogo constante entre as instituições internas, o Estado e o município 

fronteiriço146. Assim sendo, quais as questões que esse modelo de justiça oferece para o direito 

constitucional latino-americano? A soberania do Estado moderno possibilita que tal relação seja 

respeitada ou mesmo incentivada?      

Aiden José Salgado Cassiani, palenquero candidato ao Conselho Comunitário de 

Palenque, no ano de 2021, em entrevista, afirma que a narrativa histórica de Palenque, a sua 

língua e a sua cultura são núcleos vitais para a memória cimarrona e permanência da existência 

palenquera. Sua visão demonstra a preocupação com as ameaças à memória e à existência de 

San Basilio. Neste sentido, sublinha a necessidade de residência e domicílio em San Basilio, 

por, no mínimo, 10 anos, para os palenqueros e palenqueras terem domicílio eleitoral para a 

eleição da Junta do Conselho Comunitário. Nota-se nesta paráfrase alguns fatores que já foram 

 
144 Silva Romero afirma que o Inspetor de Polícia de San Basilio é o mesmo que atua como Presidente ou 

Coordenador da Guarda Cimarrona (ROMERO, 2020). Segundo Ortíz, o Presidente ou Coordenador da Guarda 

não será necessariamente o mais velho de San Basilio (ORTÍZ, 2011). 
145 Silva Romero (2020), em mesmo sentido, afirma que existe uma relação de cooperação entre a Polícia Nacional 

da Colômbia e a Guarda Cimarrona na ocasião de realização do Festival de Tambores: “La policía también hace 

presencia en el Palenque durante los días del Festival de Tambores, donde trabajan mancomunadamente con la 

Guardia Cimarrona para mantener la fiesta en total calma, durante estos días se organizan en parejas: un 

guardián y un policía, se ubican en varios puntos de la plaza, en calles principales y realizan rondas por los 

barrios para tener el control del lugar. En algunas ocasiones realizan requisas a los asistentes del evento para 

evitar el porte de armas que puedan ser usadas para agredir o amenazar a otras personas, y si ocurren hechos de 

violencia los policías se encargan de capturar y realizar los procedimientos indicados por la ley ordinária” 

(ROMERO, 2020, p. 45). 
146  Aiden José Salgado afirma que a relação entre Palenque e a prefeitura de Mahates é pacífica e cordial 

(SALGADO, 2021). 
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apontados por Pérez e Restrepo, os mesmos fatores considerados para o tombamento da Unesco 

estavam marcados no discurso do líder social muitos anos depois. 

Ao refletir sobre o histórico da construção da Guarda, Aiden José aponta o 

entrelaçamento das organizações sociais em San Basílio, como o kuagro: “quando haviam 

conflitos entre um peladito e outro, os pais reuniam-se e discutiam os termos de resolução do 

conflito e tudo era resolvido” (SALGADO, 2021). Nessa mesma lógica, aponta que o poder 

simbólico da Guarda está imerso na necessidade do fortalecimento da cultura palenquera. 

Por outro lado, o líder social também afirma que a agência do capitalismo está ligada a 

muitos processos de enfraquecimento da cultura palenquera. Ademais, pelas violências 

perpetradas pelo conflito armado colombiano, pela migração que San Basilio experimentou nas 

últimas décadas e pelo enfraquecimento da economia proporcionada pela agricultura praticada 

na comunidade, a concepção do modelo de autonomia não é consensual na comunidade. Dessa 

forma, Aiden José afirma que alguns membros da atual Junta Diretora do Conselho Comunitário 

defendem o estabelecimento da comunidade como Município, outros como território com 

Autogoverno - semelhante às jurisdições indígenas. Tais percepções, relacionadas à concepções 

político-ideológicas nacionais, não são compartilhadas entre todos os membros da Junta 

Diretora ou pela comunidade em geral. 

Em artigo de opinião, publicado no site Las2Orillas147, Aiden José aponta o lugar de 

importância que a Guarda Cimarrona assume no cenário de pós-acordo, em 2017, ocasião em 

que a urgência de autoproteção é levantada pelas comunidades negras por todo o país. À vista 

disso, Aquileo Mosquera (2017), em artigo de opinião publicado no site Prensa Rural148, propõe 

as guardas cimarronas como: 

 

proteção e autoproteção comunitária para a reconciliação, a construção da convivência 

e a conquista da paz com justiça social, vislumbrando [...] contribuição e participação 

 
147 SALGADO, A. C. Guardia Cimarrona en tiempo de posacuerdo. Las 2 Orillas. Nota ciudadana, 30 de jun. 

de 2017. Disponível em: https://www.las2orillas.co/guardia-cimarrona-tiempo-posacuerdo/. Acesso em: 09 mai. 

2021. 
148 MOSQUERA, A. Propuesta, Guardia Cimarrona: justicia, seguridad y protección desde la autonomía del 

Pueblo Negro. Prensa Rural Colombia. 7 de set. de 2017. Disponível em: 

https://prensarural.org/spip/spip.php?article22008. Acesso em: 09 mai. 2021. 

 

https://www.las2orillas.co/guardia-cimarrona-tiempo-posacuerdo/
https://prensarural.org/spip/spip.php?article22008
https://prensarural.org/spip/spip.php?article22008
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na transformação de uma nova sociedade para um Bem Viver e Digno, de nossas 

comunidades e nossos territórios em Liberdade149 

(MOSQUERA, 2017). 

 

A proposição de Aquileo Mosquera está ligada ao imaginário político das comunidades 

negras do Pacífico colombiano, mas serve para pensar o caso de San Basilio. A experiência 

histórica da Guarda Cimarrona pode ser vista como modelo para outros territórios negros na 

disputa do marco constitucional de 1991. Silva Romero (2020) confirma esse acercamento entre 

as iniciativas de outras guardas cimarronas, principalmente na região do pacífico, no 

departamento do Cauca (Figura 1). 

3.3. SOBERANIA LOCAL AFRO-COLOMBIANA 

Costa e Queiroz (2021), ao refletirem sobre os processos de construção de 

territorialidade negra no pacífico colombiano, nos informam que a experiência das populações 

negras está atrelada à história de violências, despossessões e desterritorializações desde o início 

da modernidade. A racialização do conflito armado colombiano fica evidenciada pelas 

dinâmicas de migração e perda territorial para os expoentes do conflito armado na região do 

pacífico (paramilitares, narcotraficantes, megaempreendimentos, etc), mesmo com o 

reconhecimento da Lei 70, estabelecendo as comunidades negras como sujeitos de direito 

(COSTA e QUEIROZ, 2021). Esse quadro se soma ao da preocupação em preservar a memória 

cimarrona evocada pela existência de San Basilio. A população afro-colombiana vê-se em 

constantes reconstruções no cenário conflituoso materializado pela realidade colombiana. 

Nesse sentido, pensar território negro emerge como lugar de resultado das constantes disputas 

construídas pelo corpo negro (NASCIMENTO, 1989) no meio adverso. 

Abdias Nascimento (2019), pensando sobre os processos de liberdade da história negra 

brasileira, vai cunhar o conceito científico histórico-social de quilombismo como uma práxis 

afro-brasileira do erguimento de quilombos “como unidade, como afirmação humana, étnica e 

 

149 Texto no original: “protección y auto-protección comunitaria para la reconciliación, la construcción de 

convivencia y el logro de una paz con justicia social, visionando nuestro aporte y participación en la 

transformación de una nueva sociedad para el Vivir Bien y Digno, de nuestras comunidades y nuestros territorios 

en libertad”. Ibidem. 
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cultural, a um tempo integrando uma prática de libertação e assumindo o comando da própria 

história” (NASCIMENTO, 2019, p. 281-282). Desse modo, o quilombismo permite 

dimensionar os fundamentos da política proposta pelos processos que nascem da necessidade 

de o negro defender sua sobrevivência e assegurar a sua existência de ser (NASCIMENTO, 

2019). 

A Guarda Cimarrona, como organização social da diáspora afro-colombiana, permite 

compreendermos o conceito de quilombismo proposto por Abdias Nascimento. A existência de 

uma instituição social negra que, a um só tempo, promove o “policiamento” e, logo depois, 

julga condutas de cidadãos dispostos numa determinada estrutura social sem que isso flerte com 

penalizações duradouras ou permanentes. Logo, é preciso pensar essa estrutura da Guarda de 

San Basilio como chave disruptiva no contexto em que Conselhos Comunitários enfrentam 

obstáculos à própria sobrevivência.   

Os Conselhos Comunitários normatizados pela Lei 70, de 1993, são hoje a expressão da 

autonomia administrativa das comunidades negras colombianas. Por eles, as comunidades 

podem desenvolver importantes ações político-organizativas que tenham como objetivo a 

proteção do território, do meio ambiente e da própria cultura. 

No contexto da Lei 70, a segurança territorial é um dos principais objetivos da existência 

das comunidades negras. Os Conselhos Comunitários existem para que a Lei seja respeitada e 

aplicada, entretanto, têm a sua atuação dificultada pelo conflito armado, pela ação de grupos 

paramilitares, pelo narcotráfico e pelo próprio Estado colombiano. Nesse sentido, cabe às 

comunidades negras repensarem sua existência e suas alternativas. A Guarda visa proteger não 

só a segurança territorial, mas também garantir os meios necessários para a soberania alimentar, 

os recursos médicos, a educação, o labor, a religiosidade e a cultura.   

A Guarda Cimarrona de San Basilio promove diálogo com a justiça ordinária, permite 

a resolução de conflitos por meio da autocomposição, da conciliação e da mediação, e, também, 

arbitragem. Possibilita outras manifestações do exercício jurisdicional, sem que, para isso, 

necessite-se do uso de recursos burocráticos para a resolução de conflitos. Mais célere, próxima 

e econômica, a justiça ancestral de San Basilio tensiona a justiça ordinária por seu pragmatismo 

e assertividade no exercício jurisdicional. O diálogo entre a Guarda Cimarrona e a justiça 

ordinária, ou instituições da justiça ordinária, é o produto mais significativo, pois tenciona a 

visão de jurisdição soberana perpetrada pelos Estados modernos, articulando novas formas de 

pensar e fazer justiça. 
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Além disso, pensando especificamente o exercício jurisdicional de San Basilio, a dupla 

função desempenhada pelas instituições sociais da comunidade permite compreender como se 

dá a forma de pensar e fazer justiça em um território negro. O mais velho, autoridade ancestral, 

detentora de conhecimentos médicos e político-sociais de San Basilio, assume a função de juiz 

quando o alcance administrativo da Guarda não logra extinguir o conflito. A gestão da paz, 

objetivada por todo o ethos social de San Basilio, demonstra, com riqueza de detalhes, que a 

justiça pode ser acessada por concepções que não culpabilizem “eternamente” o(s) indivíduo(s) 

implicado(s) no ato “infracional”. Por outro lado, se a concepção de justiça é outra, podemos 

pensar que infrações poderiam ser normatizadas quando o que se está em jogo é a continuidade 

da paz cotidiana da comunidade. Ou seja, todo o corpo social imerso no reestabelecimento do 

equilíbrio que, temporariamente, foi turbado. 

Assim sendo, a noção de jurisdição afro-colombiana oferece mecanismos de 

enfrentamento e tematização do racismo na arquitetura institucional do país. Da mesma forma, 

desenvolve um modelo de resolução de conflitos por pessoas eleitas pela própria comunidade. 

Mesmo que seja utópico imaginar que isso aconteça sem a mediação de outros mecanismos, o 

reconhecimento da autonomia permite mudanças no plano micro (intra-comunidade) e no plano 

macro (forma estatal). 

O modelo oferecido pela Guarda Cimarrona consubstancia a autonomia experienciada 

no dia a dia comunitário. Os guardiões estão alocados por setores específicos, conhecem seus 

vizinhos e estão próximos a seus correligionários, não desejam o distúrbio. Esse acercamento 

incluso é evitado nos moldes das polícias nacionais, o alijamento permite aviltamentos 

explícitos e proporciona proteção ao braço violento do Estado sem que ele necessite “se 

explicar”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         A narrativa histórica sobre San Basilio de Palenque não pode ser vista por uma 

ótica que minora as contribuições dessa comunidade negra colombiana para todo o Atlântico 

Negro. Os processos de negociação da paz e da liberdade, engendrados pela cimarronaje, são 

contemporâneos a toda existência afro-diaspórica hoje. O modelo de justiça ancestral, 

estabelecido pela sociedade palenquera, pode servir de exemplo para outros contextos. 

         Os Estados modernos se pretendem soberanos e signatários de uma comunidade 

política que compartilha ideais de liberdade, igualdade e fraternidade formais que não dialoga 

com outras existências presentes na América Latina. O acercamento desses Estados modernos 

ao ideal ocidental os mantém alijados de toda tentativa de construções epistêmicas 

proporcionadas por diferentes sujeitos sociais atuantes na arena política latino-americana. 

         Neste sentido, a dupla função desempenhada pela Guarda Cimarrona, como 

organização social da estrutura administrativo-organizacional de San Basilio, serve de 

inspiração para se analisar e elaborar soluções para outras realidades. O exercício jurisdicional 

proporcionado pela Guarda entrelaça direito constitucional, civil, penal e consuetudinário, pois 

o reforço da presença das camadas mais velhas nas resoluções de conflito e no 

reestabelecimento do equilíbrio turbado abre caminhos para pensarmos o fazer jurisdicional, 

mesmo que apenas no âmbito intracomunitário. 

          A Lei 70, de 1993, permitiu que, por meio dos Conselhos Comunitários, as 

comunidades negras buscassem sua autonomia territorial, cultural e econômica. No entanto, é 

preciso pontuar os avanços quanto a se pensar os limites da legislação, bem como é necessário 

buscar alternativas aos obstáculos enfrentados pelas próprias comunidades. 

         A própria narrativa histórica de que as comunidades negras passam a existir 

apenas com o advento do giro multiculturalista é problemática. A existência da memória 

cimarrona e dos processos de territorialização no Pacífico colombiano minam tais dificuldades 

semânticas criadas pela historiografia, pela antropologia e pelo direito, que proporcionaram 

inúmeras dificuldades para os sujeitos subalternizados. 

         Pensar a Guarda Cimarrona como constructo histórico-social da diáspora 

africana permite dimensionar a autonomia afro-colombiana proposta neste trabalho. Uma 
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comunidade negra histórica, com processos de negociação de paz e de autonomia, visando 

estabelecer um território negro que proporcione dignidade e acesso a direitos aos seus cidadãos, 

que sofreram com a negação da humanidade, com a espoliação da própria espiritualidade e da 

capacidade laborativa para o usufruto de outrem, deve assumir, junto a outros marcos de luta, 

a exemplo da República Negra do Haiti, como testemunho histórico da ação negra na América. 

A dignidade nunca foi dada ou outorgada, sempre foi conquistada e construída. 
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