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Resumo 

A partir do cenário de comunidades quilombolas na cidade Porto Alegre-RS, o estudo 

verifica como correm os processos comunicacionais em duas localidades desta natureza: 

Areal da Baronesa e Família Fidélix. Concebendo esses grupos étnicos enquanto 

organizações sociais (BARTH, 1969) e alicerçado nos trabalhos de campo e entrevistas 

individuais, busca-se compreender como esses processos comunicacionais nas organizações 

quilombolas se aproximam e/ou se distanciam de um diálogo com a teoria da comunicação 

organizacional, identificando características, objetivos e funções da comunicação 

desenvolvida dentro de um contexto comunitário.  

 

Palavras-chave: Comunicação organizacional; Comunicação Comunitária; Comunidades 

Quilombolas; Grupos Étnicos. 

 

 

Introdução 

 

Dentro da tradição dos estudos no campo da comunicação, muito se tem discutido e 

teorizado sobre a comunicação organizacional: seu conceito, instrumentos, técnicas e, 

principalmente, sua relevância estratégica para o gerenciamento de organizações dentro de 

cenários políticos, sociais e econômicos inconstantes e desafiantes como os que 

presenciamos na contemporaneidade. 

As pesquisas nesta área já sedimentaram o conhecimento de que a comunicação, em 

todos os seus aspectos processuais, desempenha um papel central na construção de qualquer 

organização, viabilizando sua sobrevivência através de um contínuo processo de 

realimentação (KUNSCH, 2003). No entanto, colocamos em questionamento aqui a 

premissa de que uma organização necessariamente está atrelada à construção com objetivos 

mercadológicos, assim como que a comunicação se encerra exclusivamente em ações 

técnico-midiáticas. 
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Diante dessas questões tão constantes em estudos sobre comunicação 

organizacional, esta pesquisa emergiu da vontade de compreender os processos 

comunicativos que acontecem fora de aspectos hegemônicos da sociedade, dentro de 

organizações que não pertençam à lógica mercadológico-capitalista, mas que ainda assim 

colocam a comunicação como suporte essencial para construir, constituir e fortalecer suas 

práticas cotidianas. 

A partir desse cenário, nossas reflexões recaem sobre duas comunidades 

quilombolas situadas no perímetro urbano de Porto Alegre: o Quilombo Família Fidelix e o 

Quilombo Areal da Baronesa
4
. De acordo com os trabalhos históricos e antropológicos 

sobre a temática quilombola (CORRÊA, 2010; GEHLEN, 2008; LIMA, 2012) , verificamos 

que tais comunidades são organizações com grande carga histórica e discursiva, detentoras 

de uma trajetória de luta constante contra preconceitos, perseguições e desintegrações de 

posse, injustiças provenientes de setores dominantes e opressores. Ainda que a 

comunicação midiática eletrônica esteja presente em tais localidades, muitas delas ainda 

possuem forte ligação com a tradição oral, como a comunicação inter-pessoal. Elas 

utilizaram e continuam se utilizando da comunicação para sua articulação como grupo de 

resistência, e, atualmente, precisam da comunicação para dialogar sobre questões essenciais 

a sua manutenção como comunidade: a identidade, o território, a conquista da cidadania; 

tudo isso geralmente convergindo para o reconhecimento como cidadãos quilombolas. 

Através de um diálogo com os estudos antropológicos, observamos essas 

comunidades enquanto grupos étnicos, segundo a noção difundida por Fredrik Barth (1969). 

Conforme este autor, um grupo étnico é entendido como uma identidade coletiva fundada 

tanto numa auto-definição consensual quanto em práticas político-organizativas. Isto quer 

dizer que esses grupos se organizam ao redor da identidade “quilombola” não somente por 

relações de parentesco ou culturas comuns, mas por uma decisão consciente de que esta 

talvez seja a melhor maneira de transformar um estigma depreciativo em instrumento de 

resistência frente aos processos de opressão ao qual são submetidos. 

Partindo-se do pressuposto que comunidades quilombolas são grupos étnicos, e que, 

segundo Barth (1969), grupos étnicos são organizações sociais, o presente trabalho pretende 

verificar quais são os processos comunicacionais praticados pelas comunidades 

remanescentes de quilombo "Quilombo do Areal" e "Família Fidélix" e como eles se 

                                                 
4
 Além dessas comunidades, a Capital sul-riograndense possui outras duas comunidades quilombolas: Família 

Silva (1º quilombo urbano do Brasil) e Alpes. 
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aproximam e se distanciam da teoria da comunicação organizacional. Através de entrevistas 

com quatro membros líderes e observação participante, buscamos compreender quais são os 

traços distintivos da comunicação dessas comunidades no meio urbano na qual elas se 

inserem, descrevendo-os e comparando-os entre si e com a comunicação organizacional que 

ocorre dentro de organizações tradicionais. 

 

A comunicação no âmbito das organizações 

 

Para respondermos ao problema proposto acima, precisamos conceituar 

“comunicação organizacional”, confrontando a ótica dominante sobre o tema com 

perspectivas alternativas sobre o fenômeno. Apesar da produção científica sobre 

comunicação organizacional já ser extensa e bem estabelecida, os objetos das pesquisas 

ainda são, em sua grande maioria, organizações mercadológicas tradicionais. 

Existem muitas definições para o conceito de organização, mas a maioria delas é 

uma variação de “agrupamento para atingir objetivos específicos”, girando em torno de 

palavras como “interação” e “cooperação”, e do aspecto coletivo e relacional da raça 

humana (KUNSCH, 2003; SCROFERNEKER, 2006). Apesar de todas essas definições não 

denotarem organização estritamente no sentido mercadológico-empresarial, atualmente, na 

linguagem cotidiana e até nos últimos estudos da área, se entende por “organização” 

aquelas que são formais e complexas. (BARCELLOS, DELLAGNELO, 2013) 

Mas apesar de a organização hegemônica tentar naturalizar e essencializar a si 

mesma como a única forma como o organizar pode ser articulado, existem múltiplos 

mundos organizacionais possíveis. As comunidades quilombolas contemporâneas aqui 

analisadas são um exemplo disso. Elas são constituídas de pessoas que se agruparam 

conscientemente, com um objetivo específico, e, ao longo do tempo, passam por processos 

de construção e reconstrução, estão incluídas dentro da sociedade e são influenciadas por 

diversas variáveis do ambiente.  

A organização quilombola seria um sistema aberto, uma microssociedade, vista 

através de uma perspectiva holística, em relação com seu contexto. É impossível pensá-la 

de maneira mecanicista; o fator humano ocupa o papel principal, o que gera complexidade e 

ambiguidade em sua definição. Nesses espaços ocorre o que alguns autores chamam de 

gestão social, em que há um gerenciamento mais participativo e dialógico no processo 
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decisório sendo exercido por diferentes sujeitos sociais, em busca de soluções consensuais. 

(BARCELLOS, DELLAGNELO, 2013) 

Logo, identificando as características da comunicação organizacional nas 

comunidades quilombolas, podemos também compreender outros tipos de discursos 

presentes ali: como os indivíduos acionam a categoria de remanescente de quilombo, como 

se identificam com a identidade negra/quilombola, como reagem às pressões externas em 

relação a seus territórios, etc.  

Autoras como Margarida Kunsch (1997) e Cecília Peruzzo (1982) já se dedicaram a 

essa abordagem que tenta desvincular a comunicação organizacional do sistema capitalista, 

focando-se na comunicação popular, alternativa e comunitária. O próprio campo das 

Relações Públicas comunitárias está em pleno desenvolvimento, uma vez que as empresas 

vêm adquirindo senso de responsabilidade social. 

A comunicação organizacional é, antes de tudo, um subcampo da comunicação 

(BALDISSERA, 2008). Logo, é equivocado pensar que ela possa ser simplificada para dar 

conta de ideias de mercado e economia, ou reduzida a assessorias de imprensa e 

publicidade, relações públicas ou marketing corporativo. “O objeto da comunicação não são 

os objetos „comunicativos‟ do mundo, mas uma forma de identificá-los, de falar deles – ou 

de construí-los conceitualmente.” (FRANÇA, 2010, p. 43) 

Acreditamos que as comunidades que nos servem de objeto de pesquisa sejam locais 

privilegiados para se estudar a comunicação, pois esta ainda acontece, na maior parte do 

tempo, em sua acepção mais fundamental, no sentido de compartilhamento, de escuta do 

outro, de diálogo. 

 

O Quilombo do Areal e o Quilombo da Família Fidélix 

 

Situados em um estado onde a contribuição das etnias negras e indígenas passaram 

por um processo de invisibilidade (OLIVEN, 1996), a história dos quilombos de Porto 

Alegre-RS tem entre uma de suas gêneses a “Colônia Africana”, principal território negro 

da cidade até a primeira metade do século XX, constituída por diversos arraiais ou 

arrabaldes, que foram sendo ocupados por escravos libertos à medida que o centro da 

cidade era “higienizado” para acomodar a crescente população com mais recursos 

financeiros. 

Atualmente, o bairro chama-se Rio Branco e é habitado por famílias de alto poder 

aquisitivo. Quando houve a mudança de nomenclatura, a nova denominação tentou apagar a 
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imagem negativa do local para que os lotes dos terrenos fossem vendidos com maior 

facilidade (CORRÊA, 2010; GEHLEN, 2008,). 

O Quilombo do Areal surge nessa região, mais precisamente em um beco no bairro 

Menino Deus, chamado pelos moradores de Avenida Luís Guaranha. A comunidade se 

reconhece como legatária do Areal da Baronesa, antigo território negro de Porto Alegre, 

famoso por sua trajetória histórica ligada ao início da cidade, a música popular e ao 

carnaval de rua, e que teve grande parte da sua população removida para áreas periféricas 

da cidade. São aproximadamente 80 famílias, totalizando cerca de 400 pessoas, morando 

em casas antigas, cujas fachadas foram preservadas pelo seu valor histórico. 

No final do século passado, o local passou por processos de saneamento e 

reestruturação espacial, o que acabou expulsando a população negra de toda a Cidade 

Baixa. Migrando para estes territórios, os negros saíam do espaço visível do centro da 

cidade e constituíam novos territórios na periferia, no invisível. Apesar dos processos de 

remodelação urbana e enobrecimento populacional que essa região da cidade viveu nos 

anos subsequentes, a Avenida Luís Guaranha permaneceu; seus moradores reconhecem e 

são reconhecidos como remanescentes deste antigo território negro que era o Areal da 

Baronesa. 

O processo de auto-reconhecimento como remanescentes de quilombos teve início 

em 1998, com o intuito de garantir a titulação das terras em nome da comunidade
5
. A partir 

do contato com a Fundação Palmares, a comunidade recebeu o certificado no dia 3 de 

Junho de 2003. 

O quilombo possui uma associação de moradores chamada “Associação 

Comunitária e Cultural Quilombo do Areal”, composta por seis membros, divididos nos 

cargos de presidente, vice-presidente, primeira secretária, segunda secretária, primeira 

tesoureira e segunda tesoureira. Ela promove várias ações, voltadas especificamente para os 

moradores da Luís Guaranha: são realizadas palestras com profissionais da saúde, aulas de 

capoeira, oficinas de tricô e sabonete, etc.  

A segunda comunidade pesquisada, a Família Fidélix, está situada no Bairro 

Azenha, divisa com a Cidade Baixa, ao lado do Hospital Porto Alegre. É composta por 32 

famílias, totalizando um pouco mais de cem pessoas. A origem da comunidade parte de 

                                                 
5
 O Quilombo do Areal recebeu a “Portaria do Reconhecimento de Comunidade Remanescente de Quilombo” 

em 24 de Fevereiro de 2014. 
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dois pontos: o núcleo comum fundador, proveniente da cidade de Santana do Livramento e 

as relações de parentesco e afinidade desenvolvidas em Porto Alegre (LIMA, 2012). 

A gênese do pleito quilombola da Família Fidélix acontece no fim da década de 

1980, quando a comunidade vê seu território ameaçado devido a grandes empreendimentos 

imobiliários no local. Tem início, então, suas tentativas de mobilização e diálogo com os 

poderes municipais. Apesar de não sofrerem ameaças diretas, também não possuem 

nenhuma garantia de posse. 

 

Procuramos, anos depois, o prefeito. [...] Collares, e o Collares assinou com uma 

cedência pra nós. Mas só que a gente não sabia caminhar politicamente, então 

achava que só chegava lá, sentasse na prefeitura, e um tempo de conversa.. a 

Antônia Collares era a primeira dama do Estado e presidente do movimento 

MAPA.. Movimento Assistencial de Porto Alegre. Então ela como presidente nos 

deu uma cedência onde a gente... bom, a prefeitura não vai mais nos pertubar. [...] 

(Entrevista com Sérgio Fidelix, 18/9/2013). 

 

 

Em 2006, uma ação conjunta entre o poder judiciário, o Departamento Municipal 

de Habitação (DEMHAB) e a Brigada Militar despejou seis núcleos familiares do local. 

Esse evento foi o estopim para a entrada da comunidade no pleito como remanescentes de 

quilombo. 

Sérgio Fidélix é o presidente da Associação do Quilombo Família Fidélix, que foi 

criada logo após a entrada no pleito, com o objetivo de obter a titulação no menor tempo 

possível. Atualmente, a titulação do quilombo Família Fidélix encontra-se na fase de 

Decretação/Encaminhamento
6
, esperando a publicação do decreto que regulariza os limites 

de seu território.  

 

Comunidades quilombolas como organizações: aproximações e distanciamentos 

 

Para descrever as semelhanças e as diferenças entre a comunicação praticada nos 

quilombos e a comunicação realizada em empresas formais, utilizamos duas técnicas 

metodológicas: entrevista e observação participante. 

Foram entrevistados dois membros líderes de cada comunidade: No Areal, 

Alexandre Ribeiro e Fabiane Xavier, presidente e vice-presidente da Associação 

Comunitária e Cultural Quilombo do Areal, respectivamente, ambos no dia 25 de Setembro 

de 2013. No Fidélix, entrevistamos Sérgio Fidélix, presidente da Associação do Quilombo 

                                                 
6
 http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-fundiaria/quilombolas. Acessado em 16/11/13. 

http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-fundiaria/quilombolas
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Família Fidélix, no dia 18 de Setembro de 2013, e Janete Benck, vice-presidente, no dia 16 

de Outubro de 2013. Estas pessoas foram escolhidas pois são responsáveis pelas suas 

respectivas associações, tendo assim, maior conhecimento sobre os processos e práticas 

comunicacionais que ocorrem nas mesmas. 

As observações participantes tinham como objetivo identificar as dinâmicas de 

tomadas de decisão das associações, quais eram os locais de fala dos participantes, a 

existência ou não de hierarquias, os conteúdos discutidos; em suma, elementos que 

poderiam ter sido esquecidos ou omitidos nas entrevistas.  

Após a coleta dos dados, procuramos encontrar na fala dos entrevistados e nas 

situações observadas processos e práticas comunicacionais que se assemelhassem aquelas 

descritas pela teoria da comunicação organizacional, além de características peculiares a 

estas organizações étnicas que se distanciassem da literatura sobre o tema. 

As duas comunidades veem suas associações de moradores como organizações. As 

associações possuem presidente, vice-presidente, secretária, segunda-secretária e tesoureiro, 

aproximando-as, assim, da estrutura organizacional de uma organização tradicional. 

 

Figura 1: Organogramas das Associações dos quilombos Areal e Família Fidelix 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As associações de moradores foram criadas para agilizar e organizar o pleito 

quilombola, e, apesar de nem todos os moradores fazerem parte dessas associações, 

observamos que existem funções específicas que regulam o dia-a-dia dessas organizações.  
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No Quilombo do Areal, a Associação funciona como um centro de coordenação 

das demandas da comunidade, uma aglutinação de esforços para resolver os problemas que 

surgem no cotidiano dos moradores:  

 

A gente montou uma reunião de rede, que acontece uma vez por mês, aonde a 

gente levanta as demandas da comunidade, leva para a reunião de rede, 

chama as secretarias pertinentes para aquelas demandas para a resolução dos 

problemas. Dessa forma a gente já conseguiu resolver muita coisa. 

(Entrevista Fabiane Xavier, 25/9/13). 

 

Já na Família Fidélix, a questão da autoridade está mais visível na fala dos 

entrevistados. Em comparação com as atividades que ocorrem no quilombo do Areal, a 

associação do Fidélix parece ser mais fechada às necessidades da comunidade e as opiniões 

de moradores não-membros, talvez devido aos conflitos existentes no local em relação a 

identidade quilombola. Como alguns indivíduos ainda não se reconhecem como 

quilombolas, eles também se recusam a aceitar Sérgio como "presidente" da comunidade. 

Para além do ambiente interno, as comunidades quilombolas também são 

influenciadas diretamente por variáveis externas econômicas, políticas, sociais, legais e 

culturais, que tanto podem fornecer oportunidades ou ameaças para sua atuação e 

sobrevivência. Elas também se relacionam com diversas instâncias governamentais 

federais, estaduais e municipais, e da sociedade civil.  

Compreender o ambiente no qual as organizações se inserem é crucial para que se 

entenda o que se passa nelas e com elas, e consequentemente, para analisarmos e 

descrevermos seus processos e práticas de comunicação. O ambiente afeta todas as etapas 

do desenvolvimento de uma organização, especialmente as novas formas organizacionais, 

que, segundo Hall (1984), tem mais chance de não sobreviverem devido à natureza 

intrinsecamente conservadora da sociedade. 

Mesmo sendo organizações do mesmo "tipo", localizadas na mesma cidade, as 

duas comunidades têm percepções opostas sobre seus ambientes: no quilombo Família 

Fidélix, as relações com os governos municipais e federais são conflituosas, e há uma 

tendência de articulação com outros movimentos e causas sociais além da questão 

quilombola; no quilombo do Areal, as relações com o Estado são benéficas e nem os 

membros da Associação, nem os habitantes em geral, tendem a se engajar em lutas políticas 

com outras entidades.  
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Figura 2: Mapa relacional da percepção de ambientes pelos líderes do quilombo da Família Fidelix 

e Areal 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Observamos ainda que a comunicação das comunidades quilombolas pesquisadas 

não segue planejamentos, decisões de gestores ou regras de departamentos, no entanto, 
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podemos encontrar semelhanças com a comunicação que ocorre em organizações formais: 

redes, níveis, fluxos, instrumentos e estratégias são características apresentadas na teoria da 

comunicação organizacional que identificamos nas organizações sociais estudadas aqui.  

Logicamente, esses sistemas não se mostram óbvios e facilmente enxergáveis; eles 

estão difusos, permeados pelos contextos históricos e culturais que são presença forte nas 

comunidades quilombolas. Entretanto, um fazer comunicacional não formalizado não quer 

dizer pior ou menor potência comunicativa: em todo processo comunicativo há fraturas, e 

essas fugas podem fornecer um sentido mais importante que algo planejado. 

A comunicação que ocorre dentro destes grupos tem elementos muito mais 

individuais do que organizacionais (HALL, 1984), porém, o próprio ato de estruturar-se 

como uma comunidade ou como uma associação, faz com que estas pessoas dependam de 

processos de comunicação. 

Como não encontramos nenhuma estrutura hierárquica nos quilombos além das 

associações de moradores, é difícil identificar as redes formais. O sistema formal de 

comunicação, tanto no Areal quanto no Fidélix, provém apenas de reuniões realizadas pelas 

associações de moradores, quando estas desejam repassar informações aos outros 

moradores. Além das redes, também é importante salientarmos os fluxos comunicacionais 

que acontecem dentro das comunidades, os sistemas que conduzem a comunicação dentro 

de uma organização, podendo ser descendentes, ascendentes, horizontais, transversais ou 

circulares.  

Em relação à intracomunidade e intercomunidades, concluímos que existem 

apenas fluxos horizontais: comunicações que ocorrem no mesmo nível. Como os membros 

entrevistados das associações não se consideram líderes ou gestores de ninguém, toda a 

comunicação flui entre iguais, havendo apenas uma coordenação de atividades e 

transmissão de informações, e não tentativas de imposição de ordens ou normas. 

Já ao analisarmos a comunicação das comunidades com outras organizações, 

principalmente governamentais, notamos características diferentes em cada um deles: 

enquanto no quilombo do Areal, a comunicação parece correr em um fluxo horizontal, dado 

o bom relacionamento entre este e o governo, no quilombo da Família Fidélix, o emissor 

“Estado” parece estar situado num nível hierárquico superior. Os esquemas abaixo 

representam um resumo dos fluxos comunicacionais nas duas comunidades. 
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Figura 3: Fluxos Comunicacionais no Quilombo do Areal 

  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 4: Fluxos Comunicacionais no Quilombo da Família Fidélix 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Em relação aos meios de comunicação, notamos que a maior parte da comunicação 

que ocorre dentro das comunidades quilombolas do Areal e da Família Fidélix é baseada na 

oralidade. Ou seja, diferentemente das organizações formais, onde existem materiais 

escritos, audiovisuais, murais, cartazes, campanhas por e-mail, etc., a comunicação nos 

quilombos ocorre, majoritariamente, face a face, por meio de conversas ou reuniões. 

No Quilombo do Areal, a associação promove reuniões, porém elas não possuem 

periodicidade, acontecendo apenas quando há algum assunto para ser debatido com os 

demais quilombolas. Já na Família Fidélix, as reuniões acontecem todas as terças-feiras, às 

19h, onde são discutidas as pautas que emergiram durante a semana. Essas reuniões não são 

exclusivas para membros da Associação, e envolvem representantes de outros movimentos 
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sociais, como a Frente Quilombola RS
7
, e de mídias independentes interessadas na política 

quilombola, como o Coletivo Catarse
8
.  

A Internet é outro meio de comunicação essencial às comunidades, e, novamente, 

elas utilizam-se desta ferramenta de maneiras bem distintas. O Areal possui uma página no 

Facebook
9
, gerenciada principalmente por Alexandre Ribeiro, que posta conteúdos 

relacionados às atividades do quilombo e também mensagens de motivação e auto-ajuda. Já 

a Família Fidélix utiliza-se, principalmente, de páginas de terceiros, como o já citado 

Catarse, o Bloco de Luta ou a Mídia Ninja, todos coletivos independentes. São eles que 

divulgam as atividades das quais o quilombo irá participar, como ocupações e 

manifestações. Eles também possuem um grupo fechado no Facebook, usado para 

discussão, divulgação de informações e planejamento das próximas atividades do quilombo, 

o que foi notado durante os trabalhos de campo. Este grupo é compartilhado com membros 

da Frente Quilombola RS. 

Mesmo não sendo utilizada de maneira planejada ou estratégica, a internet é um 

meio articulador para essas comunidades. Elas obviamente desejam transmitir suas 

mensagens, porém não tem como conseguir espaço na mídia, e também não conseguem ser 

sua própria mídia - não tem dinheiro para fazer jornais e eventos corporativos. Diante disso, 

observamos que a internet é o único meio que permite que eles sejam agentes de 

significado, emissores diretos de suas mensagens, sem que elas sejam mediadas por outros 

canais que poderiam distorcer suas informações. 

Essa possibilidade de comunicação é essencial, pois as comunidades quilombolas 

possuem uma identidade com traços culturais e políticos latentes. Todos os indivíduos que 

ali vivem se articularam ao redor desta ideia de identidade cultural e étnica, para que 

possam fazer valer seus direitos e legitimar a ocupação de seu território. Ao se declararem 

como quilombolas, estas pessoas explicitaram que possuíam uma identidade diferente 

daquelas que os cercavam. 

Diferentemente das organizações tradicionais, os quilombolas, no entanto, 

assumem os ruídos da sua comunicação, tendência contrária à atual, em que todos os 

aspectos da sociedade querem parecer cada vez mais assépticos e organizados, porém, 

tornando-se, paradoxalmente, menos transparentes. Não queremos, com isso, dizer que os 

                                                 
7
 Parte da Frente Nacional em Defesa dos Territórios Quilombolas. 

https://www.facebook.com/FrenteQuilombolaRs. Acessado em 11/11/13. 
8
 “A Catarse é um coletivo de comunicação organizado nos princípios do cooperativismo, da autogestão e da 

economia solidária.” www.http://coletivocatarse.com.br. Acessado em 11/11/13. 
9
 https://www.facebook.com/quilombo.doareal 

https://www.facebook.com/FrenteQuilombolaRs
http://www.http/coletivocatarse.com.br
https://www.facebook.com/quilombo.doareal
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moradores das comunidades quilombolas não entendem o papel da comunicação ou que não 

se importam com suas “reputações”. Eles são conscientes da visibilidade de sua ação 

política e das consequências de suas falas e das falas dos outros sobre eles.   

As comunidades quilombolas estudadas podem não ser uma organização no 

sentido de um espaço delimitado, regido por hierarquias, estratégias e decisões de gerentes 

e diretores, mas o grupo de indivíduos que as compõem foi resultado de uma organização 

consciente em torno da uma identidade compartilhada. Esta “forma organizacional” as 

ajuda na coordenação das atividades do seu cotidiano e no relacionamento com o exterior, 

com as pessoas que os ajudam e também com aquelas que tentam oprimi-las. Sua realidade 

organizacional é construída também pela comunicação, que cria e possibilita estes 

processos descritos aqui, ao construir sentidos, possibilitar diálogos e colocar as 

comunidades quilombolas em relação com o seu redor. 

 

Considerações Finais 

 

Esse trabalho teve como premissa uma tentativa de enxergar a comunicação 

organizacional em contextos em que ela normalmente é negligenciada. Nosso objetivo 

inicial era mapear e descrever os processos comunicacionais praticados por essa população, 

de modo que pudéssemos “enquadrá-la” como uma organização, e afirmar que, sim, a teoria 

e a técnica da comunicação organizacional (e das Relações Públicas) poderiam ser 

aplicadas a cenários não-mercadológicos. 

No entanto, ao entrar em contato com realidades e indivíduos tão singulares, as 

indagações sobre o papel da comunicação e das relações públicas apenas se proliferaram. O 

que seria esse lugar “organização”? Quais são as "comunicações", as formas de interações 

específicas de um contexto organizacional? Qual a função da comunicação neste contexto 

organizacional? 

Ao tentar entender estes grupos sob uma perspectiva comunicacional organizativa, 

percebemos que essa análise específica, mesmo que aqui ela tenha sido posta em prática de 

forma simples e descritiva, serviu não só para compreendermos a importância da 

comunicação para estas comunidades, mas principalmente para começarmos a pensar como 

a comunicação as constitui. 

Os quilombolas do Areal e da Família Fidélix se organizaram ao redor de um 

discurso e de uma identidade – acreditamos que sua construção e existência como 
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“comunidades remanescentes de quilombo” possui diversos elementos comunicacionais e 

organizativos que merecem mais aprofundamentos em relação à pesquisa. 

Com o trabalho empírico realizado, percebemos que é possível a abertura do 

campo da Comunicação Organizacional de modo que ele englobe grupos e práticas que, 

atualmente, não são considerados organizações. Fazendo isso, as Relações Públicas também 

se expandiriam, e teriam como objetivo facilitar todas as interações sociais, e não só trocas 

comerciais entre empresas e seus stakeholders.  As comunidades quilombolas podem, e 

deveriam ser, um novo objeto para a comunicação e um novo público para as Relações 

Públicas. Por fim, ressaltamos que este trabalho foi apenas um primeiro passo no 

entendimento das realidades organizacionais e comunicacionais das comunidades 

remanescentes de quilombo. Ainda possuímos muitas dúvidas em relação aos nossos 

objetos e sobre o papel da comunicação e das Relações Públicas nestes contextos, que 

infelizmente não puderam ser respondidas devido ao escopo e aos objetivos desse trabalho. 

Quais são os fatores comunicacionais que interferem na emancipação destes 

sujeitos, que ampliariam sua cidadania, que os assegurariam de seus direitos? As relações 

públicas, exercidas de maneira comunitária, podem intervir sobre essas realidades, 

transformá-las, criar uma sociedade mais justa e democrática? Acreditamos que sim, e 

esperamos, no futuro, contribuir com as respostas destas e de outras tantas perguntas, 

construindo uma comunicação comunitária que dê voz e liberdade a todos aqueles que hoje 

não as possuem. 
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