
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

MESTRADO EM HISTÓRIA  

 

JOÃO MARQUES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

“DE ONDE NOIS VEI, PRÁ ONDE NOIS VAI?”: 

Um estudo sobre o processo histórico da luta por 

reconhecimento étnico e titulação das terras entre as 

populações do quilombo do Rio das Rãs durante o século XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2015 



                                                                                                          

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 

DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás 

(UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o docu-

mento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a 

título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 

 

 1. Identificação do material bibliográfico:        [ X] Dissertação         [  ] Tese 

 2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): João Marques da Silva 

E-mail:                    

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [ ]Sim            [ X] Não 

Vínculo empregatício do autor:  

Agência de fomento:  Sigla:  

País:  UF:  CNPJ:  

Título: “DE ONDE NÓIS VEI, PRÁ ONDE NÓS VAI”: Um estudo sobre o processo histórico 

da luta por reconhecimento étnico e titulação das terras entre as populações do quilombo 

do Rio das Rãs durante o século XX 

Palavras-chave: 
Território; Quilombo Rio das Rãs; Territorialidade; Grupos Étnicos; Artigo 68. 

Título em outra língua:  

Palavras-chave em outra língua: Quilombo Rio das Rãs; Territoriality; Ethnic Groups; Article 

68. 

Área de concentração: Fronteiras, Interculturalidades e Ensino de História 

Data defesa: (dd/mm/aaaa)   15 de dezembro de 2015         

Programa de Pós-Graduação: Pós Graduação em História 

Orientador (a): Prof. Dr. Alexandre Martins de Araújo 

E-mail:  

Co-orientador (a):*  

E-mail:  

*Necessita do CPF quando não constar no SisPG 

 

3. Informações de acesso ao documento:
 
 

Concorda com a liberação total do documento [X] SIM          [   ] NÃO
1
 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o envio 

do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação. 

O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os arquivos 

contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização, receberão proce-

dimentos de segurança, criptografia (para não permitir cópia e extração de conteúdo, permitindo 

apenas impressão fraca) usando o padrão do Acrobat. 

 

_______________________________________                   Data: ____ / ____ / _____ 

               Assinatura do (a) autor (a) 

                                                 
1
 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo suscita 

justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o período de 

embargo.  



2 
 

JOÃO MARQUES DA SILVA 

 

 

 

“DE ONDE NOIS VEI, PRÁ ONDE NOIS VAI?”: 

Um estudo sobre o processo histórico da luta por 

reconhecimento étnico e titulação das terras entre as 

populações do quilombo do Rio das Rãs durante o século XX 

 

Qualificação apresentada à banca 

examinadora do Programa de Pós-

Graduação em História da UFG, 

como exigência para obtenção do 

título de mestre em História.  

 

     

                                                   Área de Concentração: 

Fronteiras, Interculturalidades e Ensino de História 

                                               Orientador: Prof. Dr. Alexandre Martins de Araújo 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2015 



Ficha catalográfica elaborada automaticamente
 com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob orientação do Sibi/UFG.

Silva, João Marques da
   “DE ONDE NOIS VEI, PRÁ ONDE NOIS VAI?”: Um estudo sobre o
processo histórico da luta por reconhecimento ético e titulação das terras
entre as populações do quilombo do Rio das Rãs durante o século XX.
[manuscrito]  / João Marques da Silva. - 2015.
    172 f. 

   Orientador: Prof. Alexandre Martins de Araújo.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Faculdade
de História (FH) , Programa de Pós-Graduação em História, Goiânia, 2015.
  Bibliografia. Anexos. Apêndice.
  Inclui siglas, mapas, fotografias, abreviaturas, tabelas, lista de
figuras, lista de tabelas.

   1. Quilombo Rio das Rãs. 2. Reconhecimento étnico. 3.
Territorialidade. 4. Resiliência. 5. Normas regulamentadoras das
terras quilombolas . I. Araújo, Alexandre Martins de, orient. II. Título.



3 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  

MESTRADO EM HISTÓRIA  

JOÃO MARQUES DA SILVA 

 

“DE ONDE NOIS VEI, PRÁ ONDE NOIS VAI?”:  

Um estudo sobre o processo histórico da luta por reconhecimento étnico e titulação 

das terras entre as populações do quilombo do Rio das Rãs durante o século XX 

 

Qualificação de Mestrado defendida e avaliada em _____ de _________ de 2015, pela banca 

examinadora constituída pelos professores: 

 

____________________________________________________________ 

Professor Doutor Alexandre Martins de Araújo – UFG (Presidente) 

 

_____________________________________________________________ 

Professor Doutor Elias Nazareno– UFG (Membro) 

 

_____________________________________________________________  

Professora Doutora Geisa Cunha Franco – UFG (Membro) 

 

_____________________________________________________________  

Professora Doutora Alcilene Cavalcante de Oliveira – UFG (Suplente) 

 

 

 



4 
 

Dedicatória 

Aos meus filhos Raluan, Rian e Samory Marques, canalizadores do meu 

Axé. 

À mulher da minha vida, Leciane de Matos Lima Marques, meu porto 

seguro. 

A minha mãe carnal e espiritual, Clarinda Marques de Andrade, meu peji. 

Ogum ê, minha mãe! 

A Francisco Cardoso da Silva, Chico Preto de Clara, meu pai juremeiro (In 

memorian), que me ensinou que a força sincrética é a religiosidade do povo: “Eu sou da 

França, eu sou francês, sou da Bahia, sou português”. 

Aos meus irmãos, irmãs e aos descendentes do Rio das Rãs. “Bastante 

cuidado com as sutilezas”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Agradecimentos 

Não poderia deixar de externar a minha imensa gratidão a todos que 

colaboraram com a realização desse trabalho. 

Minha esposa e filhos pelo apoio, compreensão e confiança durante a 

ausência-presente dos dias em que estava no Rio das Rãs. 

Ao meu orientador, Alexandre Martins, por sua incansável dedicação, 

sabedoria e apoio durante as orientações. Momento em que me ensinava a ver e a ler as 

entrelinhas do/no processo de titulação das terras quilombolas e o direcionamento desse 

trabalho. 

Aos meus irmãos e amigos que mesmo distantes torceram para que esse 

trabalho fosse realizado. 

Agradecimento especial aos moradores do Rio das Rãs, principais autores e 

atores desse trabalho, pela confiança depositada ao abrirem seus lares, seus depoimentos 

e compartilharem momentos inesquecíveis. 

Ao departamento de Pós-graduação em História, na pessoa do secretário 

Marcos Aurélio, nosso primeiro contato com o Programa de Pós-Graduação da 

Faculdade de História, obrigado pela recepção, acolhimento e eficiência.  

Valeu Sarah Taleb Rassi, hoje o sonho é real! 

Adupé Iowó Olorum! 

 

Axé! 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Resumo: A luta dos quilombos no Brasil e na América se assemelha e se diferencia na 

forma de organização e criação de mecanismos de luta em defesa da terra e do território 

ancestralmente ocupado. Os programas econômicos criados pelo Governo Federal, a 

partir da década de 70, visando o desenvolvimento da nação, colocaram em confronto 

empresários e latifundiários comprometidos com os interesses capitalistas e 

comunidades tradicionais que lutavam para permanecer e sobreviver nas terras 

ancestrais. Com o advento da Constituinte e a necessidade de garantir no texto 

constitucional o direito às minorias, retornam-se as velhas ressemantizações envolvendo 

o conceito de quilombo e o seu emprego na nova Constituição de 1988 como 

“remanescentes de quilombo”. Essa nova categoria garantiu aos remanescentes a busca, 

na memória coletiva do grupo, de mecanismos que justificassem aos órgãos 

responsáveis o reconhecimento e a titulação das comunidades quilombolas. Assim, a 

luta no Rio das Rãs, imbricado no campo possessório, entra na esfera político-partidário 

ansiando o desejo ao reconhecimento étnico. Essa mudança os colocou em contato com 

instituições, os motivou a organizarem novas frentes de lutas e trilhar um longo 

caminho nos emaranhados sistemas fundiário e judiciário até a regulamentação do 

Artigo 68 dos ADCT e a consequente criação, precária, de Decretos e de Instruções 

Normativas, proteladores do direito Constitucional. Com isso, nesta dissertação, 

apresentaremos os caminhos percorridos pelo Quilombo do Rio das Rãs em defesa do 

seu território e verificaremos que o acesso ao reconhecimento e titulação das terras 

ocupadas em nome das comunidades quilombolas não garantem o usufruto à 

territorialidade dos ancestralmente ocupados. 

 

Palavras-chave: Território; Quilombo Rio das Rãs; Territorialidade; Grupos Étnicos; 

Artigo 68. 
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Abstract: The struggle of quilombos in Brazil and America, resemble and differ as to 

organize and create mechanisms struggles in defense of land and ancestrally occupied 

territory. The economic programs created by the federal government, from the 70s, 

aiming the development of the nation, placed in confrontation businessmen and 

landowners committed to capitalist interests and the traditional communities struggling 

to remain and survive in land ancestors. With the advent of the Constituent and the need 

to ensure in the Constitution, the right of minorities, the old resemantizations return 

involving the concept of quilombo their role in the new Constitution of 1988 as 

“remnants of quilombo”. This new category assured to the remnants to seek, in the 

collective memory of the group mechanism to justify, to the responsible agencies, 

recognition and titling of quilombo communities. Thus, the struggle in the Rio das Rãs 

imbricated in the possessory field enters the political-party sphere yearning the desire to 

ethnic recognition. This change put them in contact with institutions, to organize new 

fronts of struggle and walk a long way in the tangled landowner and judicial systems, 

until the regulation of Article 68 of ADCT and the consequent creation, precarious, 

Decrees and Normative Instructions, procrastination of the Constitutional right. Thus, 

this dissertation, we present the paths taken by in the Quilombo Rio das Rãs in defense 

of their territory and we verify that access to the recognition and titling from the 

occupied land on behalf of the quilombo communities do not ensure the enjoyment of 

the ancestrally occupied territoriality. 

 

Keywords: Territory; Quilombo Rio das Rãs; Territoriality; Ethnic Groups; Article 68. 
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Introdução  

“De onde nois vei, prá onde nois vai”? E quem somos?  

Ao iniciarmos essa dissertação com esse questionamento, estamos 

apontando, a partir das palavras de um dos moradores da região do Rio das Rãs, o 

processo histórico da luta dos moradores do quilombo do Rio das Rãs por 

reconhecimento étnico e titulação das terras ancestrais durante o século XX. Além 

disso, essa é a pergunta que nos motivou analisar os descompassos entre as Normas 

Oficiais Regulamentadoras das terras quilombolas e seus principais agentes executores, 

o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a Fundação Cultural 

Palmares (FCP). 

Da mesma forma, a pergunta inicial gera incertezas que envolvem os 

processos de titulações das terras quilombolas e, também, indagações recorrentes que 

ainda incomodam o existir, pois com elas seria possível revelar mais que a origem do 

ser. Essas inquietações já provocaram bastantes reflexões e discussões entre intelectuais 

de várias correntes científicas, no entanto, as possíveis respostas ainda orbitam na 

subjetividade. Ao abandonarmos essa questão universal e direcionarmos nossa 

percepção para o micro, para os descendentes dos africanos escravizados que vieram 

para o Brasil e que por opção escolheram um modo de vida específico em um locus 

construído, encontramos essas mesmas indagações voltadas para a sua origem e 

formação, nas chamadas comunidades tradicionais. Nesse encontro com tais 

comunidades, percebemos que essas indagações, além de presentes, estão associadas à 

busca por reconhecimento étnico.  

Os quilombos no Brasil se assemelham quando buscam a liberdade e se 

diferenciam quando se adaptam às condições socioeconômicas da região onde estão 

inseridos. Quilombo é apresentado aqui como reação e oposição às condições do 

sistema escravista do período colonial que ainda tem muito de remanescência e 

reminiscência nos dias atuais e, sobretudo, uma organização social dinâmica. 

Assim, o locus de que se trata essa dissertação e que buscamos conhecer é a 

Comunidade Quilombola do Rio das Rãs, situada à margem direita dos rios São 

Francisco e das Rãs (que nomeia a comunidade), no município de Bom Jesus da Lapa, 

na Bahia. Lá a busca dos moradores por sua origem, em um momento conflitante, 
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converteu-se em bandeira de luta por permanência, sobrevivência e existência. Esses 

moradores, mesmo conhecendo e aceitando a sua condição de descendentes de ex-

escravos, foi necessário que um especialista, em 1993, reconhecesse e atestasse essa 

condição. Comprovando, assim, que a comunidade ainda conservava os elementos 

culturais do período da escravidão e as remanescências e as reminiscências dos 

antepassados, para, dessa forma, continuar usufruindo e vivendo dos recursos do seu 

território.  

No ano de 1994, conheci a luta dos quilombolas do Rio das Rãs. O encontro 

ocorreu na região quilombola durante as festividades em comemoração ao centenário de 

vida de um dos moradores mais velhos da localidade do Rio das Rãs, o senhor Chico 

Tomé. Na época, cursando o segundo ano do Ensino Médio, o professor Ricardo Pinto 

de Almeida, da disciplina de Artes, criou o Grupo Teatral Caleidoscópio, e ao montar a 

peça “Calabar: o Elogio da Traição”, de Chico Buarque e Ruy Guerra, ofereceu-me o 

papel de Henrique Dias, negro capoeirista e criador do pelotão dos Henriques na Guerra 

contra a invasão holandesa no século XVII. Ao pesquisar a vida de Henrique Dias para 

conhecer o personagem, um dos membros do grupo teatral e professor de História, Jairo 

Rodrigues, sugeriu-me ir conhecer o modo de vida e a luta dos negros quilombolas com 

os empresários da Bial-Bonfim e trazer essa vivência para a peça. No mês de abril, a 

convide de Afonso, motorista da CPT, cheguei ao Rio das Rãs.  

Durante as comemorações do centenário ouvi alguns relatos da luta dos 

moradores enfrentando os empresários da Bial-Bonfim que pretendiam expulsá-los das 

terras ocupadas por várias gerações. Naquele momento percebi que havia bastante gente 

de diferentes lugares, grupos e movimentos, parlamentares e membros de igrejas cristãs 

e outras religiões defendendo e apoiando aquela causa. Por outro lado, muitos 

moradores dos municípios vizinhos e até mesmo do município de Bom Jesus da Lapa, 

onde havia o conflito, diziam que nada sabiam ou ignoravam tal situação. Aquela 

invisibilidade produziu um vazio dentro de mim, enquanto negro, professor de capoeira, 

Ogã de Ogum e filho carnal e espiritual de Dona Clara, Mãe de Santo do Centro de 

Umbanda Linha Branca Ogum Guerreiro Sete Estrelas, que procurei colocar-me a 

serviço. Juntei-me aos militantes da causa dos moradores das localidades que formam a 

região do Rio das Rãs.  
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Ao voltar para Santa Maria da Vitória, juntamente com os alunos do Grupo 

de Capoeira Zumbimba, montamos e registramos a Associação de Capoeira Zumbimba. 

Em seguida, criamos um grupo de estudo para formação e reflexão da luta do povo 

negro e o chamamos de Nação Agudá, em homenagem aos negros que retornaram para 

o Benim. 

Quatro anos depois, no ano de 1998, para continuar os estudos mudei-me 

para Goiânia pela proximidade com a minha cidade e ao mesmo tempo, por ser a capital 

goiana, mais próxima que a da Bahia. Em fevereiro do ano seguinte, comecei o curso de 

História na Universidade Católica de Goiás (UCG), atual Pontifícia Católica de Goiás 

(PUC-GO). Algum tempo depois passei a militar nos Agentes de Pastorais Negros 

(APNs), um grupo do Movimento Negro de origem Católica, porém desvinculado. 

Durante o curso, no decorrer da disciplina, instigava as discussões para a situação do 

negro no Brasil e em Goiás. Em meio às discussões, enfatizava a frase: “Onde estão os 

negros de Goiás?”. Da mesma forma, durante os encontros das entidades e fóruns dos 

grupos que formavam o Movimento Negro goiano, procurava respostas e questionava: o 

que nós, enquanto negros de Goiás, temos feito para contribuir com a luta dos negros 

quilombolas do Estado e do Brasil? A resposta a essas indagações era outra interrogação 

quase em uníssono, “já consultou o Palacín?”. Após ler e em seguida ganhar de uma 

colega, Kelly Cristina, uma militante da Pastoral da Juventude do Meio Popular 

(PJMP), alguns livros do padre Luiz Palacín, a resposta ainda era pouca para um Estado 

que nascera com a extração das forças de africanos escravizados durante a mineração do 

final do século XVII e início do XVIII e que ampliara a sua economia com a pecuária 

de corte e com o sangue negro.  

Durante o segundo período na UCG, a convite da professora Dra. Maria 

Amélia cursei a disciplina “Nas Trilhas de Goiás”. Com ela pude conhecer um pouco 

mais dessa presença negra no Estado de Goiás a partir das cidades históricas de 

Corumbá, Pirenópolis, Cidade de Goiás e tantas outras. Nesse período consegui uma 

bolsa para prestar serviços como estagiário no Instituto Goiano de Pré-História e 

Antropologia (IGPA), onde fiquei durante um mês. Ao ser transferido para o Centro 

Afro-brasileiro de Estudos e Extensão (CEAB) a pedido da professora Sarah Taleb 

Rassi, carinhosamente chamada por todos de Sarita, lá permaneci até o final do curso de 

História e muito aprendi com ela e as professoras Lúcia de Fátima Lobo Cortez Amado, 



17 
 

Lúcia Rincón, Suely Ferreira Lopes Molina e o professor Sandro Ênio Junqueira, que 

faziam parte da equipe do CEAB.  

Ao concluir o curso e preparar o projeto para a monografia, intencionava 

discutir os problemas voltados para o campesinato e a luta dos posseiros das localidades 

do Rio das Rãs para permanecer na terra. Infelizmente a professora indicada pelo 

departamento de História se recusou a orientar, alegando que naquele momento 

trabalhava com as questões ligadas a gênero. No entanto, depois de várias conversas, o 

professor da disciplina de História Medieval, Antônio Luiz de Souza, sugeriu-me que 

escrevesse sobre a formação do professor de História no contexto da Lei 10.639 de 2003 

e a obrigatoriedade em ministrar os conteúdos sobre História Africana e afro-brasileira 

nas escolas de ensino público e privado. O tema fora aceito pela professora, pois 

segundo alguns professores, ela era uma das funcionárias do MEC responsável em 

avaliar as recém-criadas universidades no Brasil. No decorrer da escrita monográfica, 

por questões financeiras, afastei-me das orientações e tranquei o curso. Retornei para 

finalizar o curso, mesmo insatisfeito com a proposta monográfica, no semestre seguinte, 

com a ajuda e gratidão da professora Sarita, que mesmo aposentada, negociou e pagou a 

minha pré-matrícula e as demais mensalidades.   

Alguns anos depois, após concluir o curso, encontrei a professora Dra. 

Heloisa Selma Fernandes Capel, que havia ministrado a disciplina de História Antiga na 

UCG e me informou sobre o curso de especialização em História, Imaginário e 

Interculturalidade da UFG. Na especialização, desde o início, os professores nos 

orientavam a pensar na viabilidade, na proximidade com o objeto de pesquisa e na 

bibliografia sobre o que gostaríamos de escrever. Assim retomei o caminho e os 

esforços para a história dos moradores do Rio das Rãs. No final, a especialização foi a 

porta de entrada para ingressar no mestrado e dar continuidade para esta dissertação que 

agora se conclui. Desta forma, este trabalho é mais que a realização de um sonho e de 

uma caminhada de mais de dez anos. É resistência. 

No Rio das Rãs, por mais que a questão agrária já esteja resolvida e os 

projetos agrícolas na comunidade, segundo o INCRA, sendo desenvolvidos para os seus 

moradores, a luta continua e possivelmente só finalizará com a devida titulação e 

registro das terras reconhecidas como quilombo em nome da comunidade. Esse 

paradoxo fundiário persistirá enquanto os quilombos brasileiros forem utilizados como 
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válvula de escape (por parte dos políticos) à reforma agrária oficial. Com isso, o Estado 

ainda detém a tutela legal das terras e os latifundiários criam os critérios para as devidas 

titulações e registros das terras pertencentes aos negros quilombolas. Da mesma forma, 

os quilombolas continuam reféns das normas constituídas e dos critérios adotados de 

modo similar a 1888, quando a Lei garantiu a liberdade, mas não deu autonomia e 

manteve a dependência. 

O percurso de luta desses moradores do Rio das Rãs se iniciou na década de 

1970 e atingiu seu ápice no início da década de 1990 quando a comunidade foi 

reconhecida provisoriamente como área de posseiros remanescente de quilombo, por 

meio de uma Portaria Especial Quilombola (PEQ) criada pelo INCRA até que se 

regulamentasse o artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórios 

(ADCT) da Constituição Federal de 1988. Este artigo foi regulamentado no ano de 2003 

através do Decreto 4887, assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após 

muitas pressões dos grupos interessados. Mesmo aprovado, ainda recebe duras críticas e 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) dos grupos contrários. Todavia, o grupo 

de posseiros do Rio das Rãs foi reconhecido como quilombola, porém, ainda luta pela 

titulação das terras que ocupam. 

Um dos princípios do nosso sistema político Republicano Democrático é o 

direito à participação, ao contraditório, à contestação e às cobranças por melhorias 

sociais. Ressalvamos que a Constituição, por ser “Cidadã”, deveria ser dinâmica e 

considerada fonte capaz de oferecer respostas aos problemas nacionais e não a 

interesses individuais e particulares de certos políticos e de empresários politiqueiros. 

Portanto, sem participação popular, em forma de cobranças das minorias, as normas e os 

direitos não se alterariam. A Constituição, enquanto conjunto de Leis, ainda não 

alcança, na sua totalidade, aqueles que se encontram excluídos e sem acesso aos deveres 

da nação. Sem as devidas reinvindicações, infelizmente, se estabelece um fosso entre a 

realidade de vários brasileiros e a eficácia da Lei. O que sobressai, nessa conjuntura, é 

mera “perfumaria” no lugar da sua aplicabilidade Constitucional. 

Portanto, é notório que em muitos casos os quilombolas iniciam a defesa do 

território ocupado por latifundiários locais. Depois de vencida essa barreira, deparam-se 

com as estruturas enferrujadas da burocracia institucional que não conseguiram adequar 
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as próprias regras criadas, o que se torna um problema para as comunidades 

tradicionais. 

Esse descompasso entre teoria e prática, eficácia e aplicabilidade, entre 

Normas e instituições, além de outras motivações, foi o que nos levou a desenvolver 

esta dissertação. Inicialmente a nossa proposta estava imbricada na formação da 

identidade quilombola no Rio das Rãs. Queríamos entender como, enquanto grupo, os 

moradores desenvolveram a noção de comunidade quilombola para ter acesso ao 

reconhecimento estipulado pelo artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) de 1988. Porém, no decorrer do curso e com as idas à comunidade, 

pudemos perceber que a identidade é mutável, flexível e não estática ou aprisionada no 

tempo, ela não é frigorificada (ALMEIDA, 2002, p. 63), como querem os “defensores 

do isolamento” (idem, p. 43) para os quilombolas. 

Dito isso, com outras abordagens, esta dissertação procurará analisar essa 

conjuntura dentro do recorte temporal de 1970 a 2015 e será norteada pelo princípio de 

que os mecanismos propostos pelo INCRA ligados à titulação e a posse definitiva das 

terras, além de não combinar com os moldes privados capitalistas, não significa o 

retorno ao pleno uso do território ancestral ocupado, mas limita as formas de uso 

tradicional da terra.  

Para analisar essa problemática, recorremos a alguns dos(as) moradores(as) 

mais velhos(as) e alguns dos principais líderes políticos em atuação na comunidade. 

Como recurso metodológico, utilizaremos a História Oral. Essa escolha nem precisaria 

de grandes explicações, pois a História Oral, além de ser um recurso moderno para a 

elaboração de documentos e estudos referentes à vida social de pessoas, é também uma 

História do tempo presente e é reconhecida como História viva. Nas palavras de Verena 

Alberti, em História dentro da história, a História Oral é “uma metodologia de pesquisa 

e de constituição de fontes para o estudo da história contemporânea surgida em meados 

do século XX...” (ALBERTI, 2006, p. 155) e nos permite lidar com a memória e dá voz 

aos sem vozes.  

Ao encontrarmos o fio condutor desse nosso “objeto”, precisaríamos de um 

conceito capaz de sintetizar as experiências que os moradores da região do Rio das Rãs 

tinham. O primeiro que nos surgiu foi o de “Resistência”, para entendermos tal conceito 
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recorremos a Charles Feitosa, em Revolução, revolta e resistência: a sabedoria dos 

surfistas, que nos apresentou a seguinte consideração:  

 
Quero sugerir agora, desde Nietzsche e Deleuze, um outro significado 

para a palavra resistir, que não seja mais um resistir contra algo, mas 

um re-insistir. Resistência como uma forma especial de enfrentar o 

poder, de dizer não e sim, de agir conforme a liberdade, de lidar com a 

morte e com os muros da política. (FEITOSA, 2007, p. 25). 
 

Com Feitosa percebemos que “resistência” e “poder” são constitutivos de 

uma dialética conjugada no “re-insistir”, de dizer não e sim, de saber negociar. O insistir 

dos quilombolas do Rio das Rãs em ver seu território titulado, condiciona a necessidade 

do existir. Em paralelo, o resistir e o existir como quilombolas contribuiu, no contexto 

do artigo 68 dos ADCT, para abrir portas e lidar com os muros da política local e 

nacional. Com essa estratégia de insistir, existir e resistir, precisaríamos diferenciar as 

formas de resistência existentes, pois esses moradores passaram por diferentes formas 

de exercício de poder. Primeiro com os marotos no início do século XIX, depois com o 

coronel Deocleciano Teixeira no final do XIX e início do XX. Em seguida com os 

descendentes de Deocleciano, Carlos, Fernando e Celso Teixeira e com o casal de 

empresários Carlos e Kátia Bonfim, da Bial-Bonfim, no final do XX e início do XXI 

com os Órgãos regulamentadores do artigo 68. Como cada um desses personagens 

utilizaram estratégias de domínio diferenciadas, a resistência também teve abordagens 

diferenciadas. Assim, passamos a considerar que as resistências ao poder devem ser 

entendidas como aquelas que visam à defesa da liberdade e “conforme a liberdade”. 

Acrescentamos a esse conceito, o de Resiliência, discutida por Lisete 

Barlach em O que é Resiliência Humana. Uma contribuição para a construção do 

conceito. Segundo a autora, o termo Resiliência se aplica aos: 

 
Indivíduos ou grupos cuja adaptação denota a superação da situação 

adversa ou o crescimento diante dela. Ou seja, mais que “lidar com a 

adversidade” os estudos se concentram naqueles indivíduos, grupos ou 

comunidades que saem transformados do enfrentamento da situação 

traumática. (BARLACH, 2005, p. 3-4). 
 

Neste sentido, a população do Rio das Rãs aprendeu a lidar com a 

adversidade, se fortaleceu e se transformou. Portanto, a “Resiliência” que será 

apresentada neste trabalho será a capacidade que o grupo tem em lidar com problemas, 

superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas – choque, estresse etc.  
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Contudo, a resistência e a resiliência propiciaram aos moradores do Rio das 

Rãs, em momentos bastante adversos, a capacidade de construir e reconstruir espaços 

tanto de proteção em algumas instituições que os apoiaram na luta em defesa do 

território quanto de negociação com os Teixeiras e os Bomfins. 

Para desenrolar esse enredo utilizaremos como fio condutor, principalmente, 

os depoimentos dos moradores e os autores que escreveram sobre a luta dos 

quilombolas do Rio das Rãs, distribuídos na seguinte estrutura: no primeiro capítulo, 

intitulado “História da Luta e Organização do Quilombo do Rio das Rãs”, 

discorreremos sobre a historiografia e a resistência dos Quilombolas frente à presença 

dos marotos, a suposta aquisição das terras pelos Teixeiras e a forma de transmissão 

fundiária aceita pelos empresários da Bial-Bonfim no território do Rio das Rãs para 

percebermos, além da presença negra nesta região, como quilombolas criaram os 

mecanismos de resistência e, sobretudo, a construção da territorialidade. Já no segundo 

capítulo, enfatizaremos dentro do “Processo Histórico e mobilização comunitária em 

direção ao reconhecimento étnico Quilombola”, o interesse empresarial na região, o 

modo de vida concebido pelos moradores, a organização cultural e os mecanismos de 

sobrevivência desenvolvidos antes e durante os embates com os supostos compradores. 

O terceiro capítulo trata da “Auto-atribuição versus barreiras no processo de titulação do 

Quilombo do Rio das Rãs”. Aparentemente seria uma análise mais teórica por se tratar 

de uma discussão sobre os antecedentes do artigo 68 dos ADCT, seus debates e dilemas 

atuais, mas a intenção é analisar se o reconhecimento às comunidades quilombolas 

realizados até o momento foram por pressões e atos políticos das organizações 

quilombolas e movimentos sociais ou por ações governamentais para fazer valer o 

artigo em questão e o Decreto 4887 de 2003. No quarto capítulo, “Quando e onde as 

águas não se misturam: área de Fronteira ou inércia legal?”, após historicizar as origens 

da Instrução Normativa 57 do INCRA, os dilemas e os impactos causados nos processos 

de titulações das terras quilombolas, apresentaremos como os órgãos responsáveis por 

esses processos de titulações agiram no território Kalunga e no Rio das Rãs quando o 

artigo 68 dos ADCT não era regulamentado. Compararemos o percurso do povo 

Kalunga em defesa da terra, do território ocupado e a criação do Sítio Histórico Kalunga 

como garantia da territorialidade em analogia ao Projeto Especial Quilombola (PEQ) no 

Rio das Rãs. Visto que, tanto o povo Kalunga quanto o do Rio das Rãs ainda lutam pela 
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titulação e certificação das terras em nome do grupo, já que foram reconhecidos como 

Comunidades Quilombolas, faltam essas duas etapas para que o artigo 68 dos ADCT 

seja concretamente aplicado. Procuraremos, ainda, apresentar os porquês ou possíveis 

soluções ao nosso problema inicial e às questões que surgiram no decorrer da produção 

desse trabalho a partir do conjunto de Leis que objetivaram normatizar e reconhecer a 

questão fundiária quilombola. Portanto, paremos por aqui, ou melhor, iniciamos tudo 

aqui. Mas antes rememoremos as principais ações dos moradores do Rio das Rãs.  

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DAS PRINCIPAIS AÇÕES NO RIO DAS RÃS 

 

1844 

➢ 11 de outubro – Nascimento de Deocleciano Teixeira. 

1894  

➢ 15 de abril – Nascimento de senhor Chico Tomé – Francisco Arcanjo de Souza – 

Vaqueiro de Deocleciano Teixeira. 

1930 

➢ 09 de dezembro – Morte de Deocleciano Teixeira. 

1972 

➢ Primeiro conflito e tentativa de expulsão dos moradores. 

➢ Carlos Teixeira proíbe a abertura de roças. 

1974 

➢ Fernando Teixeira, primo de Celso Teixeira, proíbe a pesca nas lagoas. 

➢ Fernando Teixeira manda cortar as cercas de proteção das roças. 

➢ De posse de um trator derruba casas e uma igreja da Assembleia de Deus. 

1977 

➢ Os moradores protocolam uma ação de posse em conjunto com o INCRA. Desta 

ação, o juiz concede a desapropriação de mais de 12 mil hectares, decisão 

descumprida pelos Teixeiras que se negaram a ceder a área para fins de 

assentamento e reforma agrária.  

1978 
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➢ Celso doa 4.000 mil hectares de terras aos moradores na região da Brasileira. As 

terras eram pertencentes ao primo Fernando. 

1982 

➢ Fernando Teixeira vende parte da Fazenda Rio das Rãs a Carlos e Kátia Bonfim, 

proprietários do Grupo Bial-Bonfim, terceira maior produtora de algodão do 

país.  

➢ Ameaças de Carlos Bonfim. 

➢ Presença constante de jagunços na área ocupada.  

1985 

➢ Derrubada de 127 residências nas localidades de Joá e Rio das Rãs a maior parte 

eram roças em produção, transformando as roças em pastagens.  

➢ Construção de cercas de arame farpado na área ocupada;  

1988 

➢ Carlos Bonfim expulsa 60 famílias das localidades de Aribá, Rio das Rãs, Enxú 

e Retiro. Mantém as famílias da Brasileira e envia as 60 famílias expulsas para 

morarem, também, na Brasileira.  

➢ Construção da sede da fazenda. 

➢ Cerca nos campos.  

➢ Ameaça à vida dos moradores. 

1989 

➢ Setenta famílias conseguem liminar de reintegração de posse por duas vezes.  

➢ A comunidade se mobiliza para tentar afastar o juiz acusando-o de parcialidade.  

1990 

➢ Dr. Antônio Laranjeira, juiz da comarca de Bom Jesus da Lapa, concede liminar 

favorável aos posseiros – Ação de manutenção de posse número 307 de 1990. A 

ação é descumprida por Carlos Bonfim três vezes. 

➢ Novembro – É criada outra ação ordinária formulando os seguintes pedidos:  

✓ Que os integrantes da comunidade fossem declarados como 

remanescentes de quilombos para os fins do art. 68 da ADCT da 

Constituição Federal; 
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✓ Que a União Federal fosse condenada a adotar medidas para a 

delimitação e demarcação da área ocupada pela comunidade e emissão 

do título hábil para registro no Cartório Imobiliário;  

✓ Que a Bial Agropecuária Ltda fosse condenada a se abster de prática de 

atos perturbadores aos direitos dos integrantes; e 

✓ Que fosse dado prazo na sentença para que a União cumprisse a 

determinação. 

➢ Mandato de reintegração de posse a pedido do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais. 

➢ Retorno das famílias às localidades – Não aconteceu.  

➢ Carlos Bonfim envenena o trecho do Rio das Rãs na localidade de Aribá – Ato 

que lhe custa uma ação movida pelo IBAMA. 

➢ Ordem de Carlos Bonfim para derrubar as matas nativas e fazer pasto. 

➢ Construção das casas em pontos estratégicos para os vaqueiros que trabalhariam 

para Carlos Bonfim. 

1991 

➢ Presença da CPT e do MN.  

➢ Apoio do deputado Alcides Modesto PT-BA.  

➢ Ações deslocadas para a Justiça Federal.  

➢ Interferência da Procuradoria Geral da República (PGR).  

1992 

➢ 19 de novembro – Parecer técnico da FCP reconhecendo as comunidades do Rio 

das Rãs como remanescentes de quilombo. 

➢ Processo no Tribunal – Coincide com férias da Justiça. 

1993 

➢ Laudo Antropológico elaborado por José Jorge de Carvalho e técnicos da UNB a 

pedido da Procuradoria Geral da República (PGR). 

➢ Fevereiro – Afastamento do Juiz. 

➢ Março – Assume outro juiz que dá continuidade ao processo de forma lenta. 

➢ Com exigência do processo, é feita uma perícia técnica sem apresentação de 

ação. 
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➢ Movimento Negro – Frente à omissão do governo da Bahia, parlamentares vão 

ao Ministério da Justiça pedindo intervenção no conflito.  

➢ Juiz Federal da Bahia concede liminar com reintegração de posse em favor dos 

moradores.  

➢ Procuradoria Geral da República entra com uma ação a favor dos moradores 

pedindo a apreciação do artigo 68 dos ADCT. 

➢ Laudo do INCRA confere reintegração a 193 famílias. 

➢ Junho – Chega a equipe de pesquisadores coordenada pelo professor José Jorge 

de Carvalho. 

➢ Os moradores que resistiam encontravam-se sitiados. 

➢ Membros da PGR, do INCRA, jornalistas, representantes do clero e a população 

circulavam mediante autorização.  

➢ Membro da PGR pede escolta e proteção da Polícia Federal. 

➢ Famílias eram mantidas por instituições católicas, movimento social e pela ajuda 

de alguns dos moradores do Rio das Rãs.  

1994 

➢ 05 de julho – Defesa dos advogados de Carlos Bonfim nega que os moradores 

do Rio das Rãs descendiam de ex-escravos.  

➢ Carlos Bonfim solicita a desapropriação da fazenda ao INCRA através do 

Processo 21.460/679/94, rejeitado pelo Ministério Público Federal por não 

incluir a área ocupada pelos moradores. 

1995 

➢ 13 de janeiro – Processo assinado pelo presidente da República. (CARVALHO, 

1996, p. 185/8).  

➢ 29 de maio – Registro da Ata de Fundação da Associação quilombola. (Anexo 

A, p.143). 

– Para que a população do Rio das Rãs tivesse acesso aos benefícios propostos 

pelo INCRA, foi necessária a criação de uma associação de moradores.  

➢ 13 de junho – Projeto de Lei nº 627 de autoria do deputado Alcides Modesto do 

PT-BA – (Anexo B, p. 146) – Esse PL do Deputado foi a primeira proposta para 

regulamentar o artigo 68 ADCT e os procedimentos necessários para a titulação 

das propriedades imobiliárias dos remanescentes de quilombos.  
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➢ 22 de novembro – Portaria INCRA/P/n° 30711995. (Anexo C, p. 157). – Essa 

portaria facilitou a criação do Projeto Especial QUILOMBOLA em áreas 

públicas federais arrecadadas ou obtidas por processo de desapropriação para 

atender aos casos de comunidades remanescentes de quilombos; determinou à 

Diretoria de Assentamento que definisse instruções normativas, mecanismos e 

meios indispensáveis à criação e implementação dos projetos especiais 

quilombola, de modo a assegurar a consecução dos fins por estes almejados e 

determinou a medição e a demarcação das áreas remanescentes de quilombos, 

obtidas através da desapropriação por interesse social. No entanto, mais de um 

ano depois, em 30 de dezembro de 1996, é que esse projeto chegou para os 

moradores do Rio das Rãs por meio da Portaria n°49.  

1996 

➢ Indenização a Carlos Bonfim e pedido à Polícia Federal que retirasse o 

fazendeiro da área.  

➢ 14 de novembro – O INCRA é imitido na posse – Processo n° 96.13530-4 

(INCRA). Processo já assinado pelo presidente.  

➢ Portaria n°49, de 30 de dezembro de 1996 – (Anexo D, p. 159) – Criou o Projeto 

Especial Quilombola Rio das Rãs baseado na Portaria INCRA/P/n° 30711995, 

Instrução SEASC/N°07188, com área de 23.070,9921 ha (vinte e três mil e 

setenta hectares, noventa e nove ares e vinte e um centiares), situado no 

município de Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia. Determinou, também, a 

estruturação e a implementação pela Superintendência Regional. 

1998 

➢ 30 de junho – Registro do CNPJ da Associação Agropastoril Quilombola do Rio 

das Rãs – (Anexo E, p. 161) – Mesmo depois de criado e estruturado o Projeto 

Quilombola do Rio das Rãs, só através da instituição da pessoa jurídica da 

Associação de Moradores é que os quilombolas puderam ter acesso aos direitos 

propostos pelo INCRA. 

➢ 28 de julho – Assinatura do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso 

firmado entre o INCRA e a Associação Quilombola Rio das Rãs, quase trinta 

dias após o registro do CNPJ. (Anexo F, p. 162). Não conseguimos identificar os 

motivos da precariedade desse contrato tão pouco a intencionalidade do INCRA 



27 
 

ao garantir direitos aos quilombolas limitando a validade do contrato por cinco 

anos e possibilitando sua prorrogação. 

2000  

➢ Outro reconhecimento por parte da Palmares em conjunto com outros 

quilombos. 

2004 

➢ Após a regulamentação do artigo 68 pelo Decreto 4887 de 2003, outro 

reconhecimento utilizando o autorreconhecimento como remanescente de 

quilombos. 

2007 

➢ 26 de novembro – Portaria nº 98 da Fundação Cultural Palmares (Anexo G, p. 

167) – Institui o Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades dos 

Quilombos. Essa portaria, dentre outras coisas, estipulou as seguintes obrigações 

em seu artigo 3º vinculadas à expedição da certidão de auto-definição:   

[...] 

III – Remessa à FCP, caso a comunidade os possua, de dados, documentos ou 

informações, tais como: fotos, reportagens, estudos realizados, entre outros, que 

atestem a história comum do grupo ou suas manifestações culturais; 

IV – Em qualquer caso, apresentação de relato sintético da trajetória comum do 

grupo (história da comunidade); 

V – Solicitação ao Presidente da FCP de emissão da certidão de auto-definição. 

[...] 

§ 2º A Fundação Cultural Palmares poderá, dependendo do caso concreto, 

realizar visita técnica à comunidade no intuito de obter informações e esclarecer 

possíveis dúvidas. 
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1. – História da Luta e Organização do Quilombo do Rio das Rãs  

 

1.1 – Os quilombos na História e na Historiografia 

A história dos quilombos no Brasil teve seu início com o primeiro grupo de 

mulheres negras e homens negros submetidos à escravidão vindas do continente 

africano. Entretanto, na historiografia, desde o período colonial à atualidade, a noção de 

quilombo passou por polissemias que dificultam, nesse sentido, seu entendimento por 

parte de muitos especialistas e confundem os leigos que se aventuram nessa temática. 

Muitas dessas definições ou ressemantizações operam com o propósito, jurídico ou não, 

de nomear para encontrar o lugar dos quilombolas ao longo de toda a história dos 

quilombos no Brasil. 

Muitos especialistas e estudantes de diferentes áreas vêm engrossando o 

caldo desse caldeirão conceitual quilombola juntamente com vários legisladores e 

membros das Procuradorias Regionais, em especial da Procuradoria Geral da República 

(PGR), a procura de critérios procedentes para titulação das terras quilombolas. Antes, 

porém, o conceito de quilombo já foi definido como “habitação de negros fugidos, que 

passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem 

se achem pilões nele”. (ALMEIDA, 2002, p. 47). “Desta forma cinco elementos 

funcionaram como definitivos e como definidores de quilombo”. (ALMEIDA, 2002, p. 

49), que são eles:  

 
O primeiro é a fuga (que passem de cinco); o segundo é que o 

quilombo sempre comportaria uma quantidade mínima de ‘fugidos’; o 

terceiro consiste numa localização sempre marcada pelo isolamento 

geográfico (isolada no meio do mato); o quarto elemento refere-se ao 

chamado ‘rancho’, ou seja, se há moradia habitual, consolidada ou 

não; o quinto seria essa premissa: nem se acharem pilões nele. 

(ALMEIDA, 2002, p. 48).  
 

O pilão, presente em um quilombo ou numa área camponesa, segundo 

Almeida, significa o autoconsumo, ou seja, essa população que faz uso do pilão, além 

de produtora também seria consumidora, haja vista que os quilombos não são vistos 

como unidades produtoras, mas, sim, como desagregadoras do sistema escravista 

vigente. O pilão é, dessa forma, o instrumento que transforma o arroz colhido em 

alimento. Portanto, esse pensamento apresentado anteriormente remete-nos a um 
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passado um tanto quanto longínquo e um tanto quanto “romantizado”. (ALMEIDA, 

2002, p. 48). 

Para além dessas apresentações essencialistas e “frigorificadas” 

(ALMEIDA, 2002, p. 47) que procuraram congelar e categorizar um modelo retrógrado, 

as diversas formas de organizações sociais, políticas, econômicas e culturais dos negros 

no Brasil, opostas ao escravismo, conhecidas como quilombos, apontamos que a 

possível solução apresentada pelos normatizadores após a década de 1980, foi 

transformá-las, categoricamente, em algo simplista e singular, ou seja, em 

remanescências de quilombo. 

Somam-se a essas, outras denominações frequentemente em uso. Não 

trataremos dessas categorias aqui, pois, embora sejam importantes, isso demandaria um 

estudo à parte. São elas: terras de preto; comunidades negras rurais; terras de santos; 

quilombos contemporâneos; etc. Cada uma dessas ressemantizações da noção de 

quilombo estão inseridas em um contexto diferente, dependendo ou da origem das terras 

ou dos diferentes modelos de organizações construídas nas diversas regiões do país. 

Esses são, portanto, apenas alguns exemplos da diversidade da origem das 

nomenclaturas associadas às terras quilombolas. Diferente daquela origem frigorificada, 

questionada por Almeida (2002), estática e sem temporalidade. 

Até recentemente, “o termo quilombo era de uso quase exclusivo de 

historiadores” (O’DWYER, 2007, p. 01) e demais especialistas que, por meio da 

documentação disponível ou inédita, procuravam construir novas abordagens e 

interpretações sobre o nosso passado como nação (O’DWYER, 2002, p. 13). Mesmo 

com as discussões levantadas desde a década de 1930 com a Frente Negra Brasileira 

(FNB) e, posteriormente, pelo Movimento Negro (MN)1 organizado em torno da 

situação dos moradores dos antigos quilombos no Brasil, com a Constituição de 1988 o 

quilombo adquire uma conotação discursiva contemporânea como remanescente. Como 

consequência dessa atualização, acrescenta a carga de ambiguidade associada ao 

                                                           
1Entende-se por Movimento Negro (MN) o conjunto dos diversos movimentos sociais afro-brasileiros, 

particularmente aqueles surgidos a partir da redemocratização, pós 74. A exemplo do Movimento Negro 

Unificado (MNU) que nasceu em 7/07/1978 com os protestos, em São Paulo, após a morte de quatro 

jovens negros no Clube de regatas do Tietê. A data atualmente comemora o Dia Nacional de Luta Contra 

o Racismo. 
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conceito imbricado naquilo que já foi constituído e que, assim mesmo, tornou-se 

importantíssimo no âmbito jurídico. 

Esse conceito atual, como aponta Almeida (2002), quilombo ou 

remanescente de quilombo, são termos usados para conferir direitos territoriais e 

permitem, “através de várias aproximações, desenhar uma cartografia inédita na 

atualidade, reinventando novas figuras do social”. (O’DWYER apud ALMEIDA, 2002, 

p. 13). No entanto, eles ainda não atendem a diversidade que os quilombos brasileiros 

apresentam na sua configuração. Em função de seu caráter polissêmico, como descrito 

anteriormente, os seus atores ou as figuras sociais, também são adjetivadas e a sua 

presença temporal e espacial é unificada como remanescente. 

Essas organizações “remanescentes” de Norte a Sul ou em qualquer outro 

lugar da América onde existiu agrupamento humano que utilizou o negro como 

ferramenta de trabalho, não são sobras ou lembranças. Devem ser vistas como modelo 

de resistência ao sistema escravista vigente. Acrescenta-se a isso as fugas, e, por 

conseguinte, a formação de: 

 

Quilombos ou mocambos no Brasil; palenques na Colômbia e Cuba; 

cumbes, na Venezuela; marrons no Haiti e nas demais ilhas do caribe 

Francês; cimarrones, em diversas partes da América Espanhola; 

maroons, na Jamaica, no Suriname e no sul dos Estados Unidos. 

(CARVALHO, 1996, p. 13-14). 

 

Esse modelo de resistência negra na América também se encontra no 

continente africano, especificamente na ilha de São Tomé, e está associada diretamente 

ao translado Atlântico. O professor Luiz Felipe de Alencastro, em O trato dos viventes, 

assim o define: 

 

Mukambo palavra do quimbundo que significa “cumeeira” e, mais 

precisamente, “a forquilha de encaixe do teto da casa” – 

caracterizando a morada fixa da família ou da comunidade –, passa a 

designar o refúgio dos rebeldes de São Tomé. No Brasil o termo vira 

sinônimo de “povoado de negros insurretos”. Mais tarde, será 

substituído por Kilombo – nome original do campo dos guerreiros 

jagas dos reinos de Matamba e Caçanje. Abolida a escravidão 

brasileira, mucambo ou mocambo passa a indicar lugares onde vivem 
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negros, palhoças, habitações populares e se generaliza como sinônimo 

de “favela nordestina”. (ALENCASTRO, 2000, p. 66). 

 

O autor em questão, ao apresentar essa definição de Mukambo como a 

forquilha do encaixe do teto da casa e moradia fixa, nos leva a refletir e sublimar os 

porquês da luta em torno da defesa da terra, enquanto sobrevivência, pois o que era tido 

como algo particular e individual, tornou-se, com o translado Atlântico, amálgama 

homogeneizadora. Assim, identificam-se os motivos para que “tanto na África como na 

América, os negros parecem dotados de uma consanguinidade insurrecional” 

(ALENCASTRO, 2000, p. 68) em defesa do lar, da família, do território, “decorre daí 

que, para eles, o simples ato de apropriação do espaço para viver passou a significar um 

ato de luta, de guerra”. (LEITE, 2000, p. 335). 

Por outro lado, apontamos que a noção de lugar isolado, distante e 

destruído, imbricado nos múltiplos significados, ao se tratar da questão quilombola 

ainda presente em nosso cotidiano, vincula-se ao intuito de dificultar a identificação dos 

descendentes negros a um passado de luta por liberdade e uma estreita aproximação 

afirmativa da resistência ao sistema escravista. Contrariando o seu verdadeiro sentido, a 

noção de quilombo na historiografia tradicional vincula-se há séculos, exceto Palmares 

que foi “destruído”, à imagem de passividade e encobre os ideais dos seus antepassados. 

Esse encobrimento, ainda atual, evidencia resquícios do pensamento arquitetado e 

defendido pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) desde o século XIX, 

com o intuito de apagar os elementos que lembram a presença, a resistência e as 

diferentes formas de organização negra na história do Brasil. 

Dito isso, cabe-nos inquirir aos normatizadores os motivos que, diferente de 

outros países da América, no Brasil, Quilombo e Mocambo, por exemplo, enquanto 

unidades vivas, não foram suficientes para garantir vínculos com o passado, mas, 

sobretudo, remanescência? O termo remanescência, desta maneira, segundo o 

Dicionário Aurélio (2010), é “resto ou sobra” [...]. Assim sendo, a noção de quilombo 

que categorizou uma grande parcela das terras da população brasileira descendente de 

ex-escravos como comunidade tradicional, é apresentada como resquícios ou ruína. 

Dessa forma, podemos dizer que conceituaram, inicialmente, os quilombos brasileiros a 
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partir do quilombo dos Palmares, que julgaram ter destruído no dia 20 de novembro de 

1695. 

Como consequência dessa destruição e dessa permanência, o que temos 

atualmente, no caso de Palmares e para os demais quilombos do Brasil, segundo a 

definição oficial proposta pelo artigo 68, mecanismo legal que confere direito a 

titulação e certificação de terras aos moradores de antigos quilombos, o referido termo 

remanescente é resto, ainda, daquela ação violenta do bandeirante Domingos Jorge 

Velho. 

Palmares, no entanto, não foi destruído como informado pelo referido 

bandeirante no século XVII, o quilombo ainda vive na serra da Barriga. Por mais que 

algumas das suas localidades, dentre elas Macaco, Subupira, Acotirene, etc., que 

formavam a grande República de Palmares tenham sido destruídas, como nos informa 

Joel Rufino dos Santos: 

 

Trezentos anos depois, nomes sonoros saltam dos papéis históricos: 

Macaco, na Serra da Barriga (oito mil moradores); Amaro, perto de 

Serinhaém (cinco mil moradores); Subupira, nas fraldas da Serra da 

Juçara; Osenga, próximo do Macaco; aquele que mais tarde se chamou 

Zumbi, nas cercanias de Porto Calvo; Aqualtene, idem; Acotirene, ao 

norte de Zumbi (parece ter havido dois Acotirenes); Tabocas; 

Dambrabanga; Andalaquituche, na Serra do Cafuxi; Alto Magano e 

Curiva, cerca da atual cidade pernambucana de Garanhuns. Gongoro, 

Cucaú, Pedro Capacaça, Guiloange, Uma, Catingas, Engana-Colomim 

[...]. Quase trinta mil viventes, no total. (SANTOS, 1999, p. 03). 

 

Palmares não é só exemplo de uma possível nação republicana ou de um 

reino africano na América com uma organização política, cultural, econômica e social. 

Almeida alerta que se formos pensar no que era o povoado dos Macacos, a julgar pelos 

relatos existentes, ali havia “desertores”, “facinorosos do sertão”, “escravos fugidos” e 

indígenas. (ALMEIDA, 2002, p. 71). Contudo, em Palmares houve uma tentativa de 

divisão por parte do governo colonial e a organização de uma imensa campanha bélica. 

Esta cisão foi entre os negros liderados por Zumbi, que sonhavam com a liberdade para 

todos que se encontravam em regime escravista, e aqueles que desejavam a liberdade 

apenas para os habitantes da Serra da Barriga, liderados por Ganga Zumba. Essa 

artimanha, apresentada logo abaixo, desatou os laços entre o tio Ganga Zumba e o 
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sobrinho Zumbi. Podemos identificar, nessa cisão, dois projetos de liberdade presentes 

na Serra da Barriga idealizados por esses líderes, no final do século XVII. 

Um desses projetos foi encabeçado por Ganga Zumba, chefe da Janga 

Angola, em Alagoas. Ao aceitar o tratado de paz oferecido pelo governador Pedro de 

Almeida, comprometeu a vida de todos que o seguiram, pois foram assassinados logo 

que chegaram ao vale do Cucaú. O outro projeto, idealizado por Zumbi, o conduziu a 

lutar contra o sistema escravista local, tornando-o inimigo da Coroa. Mario Martins de 

Freitas, em Reino Negro de Palmares, assim relata a decisão de Zumbi: 

 

Heroico, resoluto e sublime entre seus vassalos, adorado por homens 

e mulheres, imponente e circunspecto, Zumbi se impõe e jura aos seus 

deuses não ensarilhar as armas da liberdade e terçá-las em defesa da 

raça negra daquela raça oprimida e aviltada, que até a igreja dos 

brancos, pelos seus ministros, negara o sacramento do batismo em 

nome de Deus! (FREITAS, 1988, p. 254). 

 

Esse ideal o levou a ser sentenciado, decapitado e causou a invasão da Serra 

da Barriga. No entanto, a saga de Zumbi ultrapassou os limites territoriais, ao ponto de 

serem convocados “quatro conselhos especializados na América portuguesa”. 

(ALENCASTRO, 2000, p. 67), que fazem comparações aos levantes ocorridos na ilha 

de São Tomé. Assim sentenciou um dos conselheiros: 

 

Os primeiros inimigos [no Brasil] são os negros da Guiné alevantados, 

que estão em algumas serras, donde vêm a fazer assaltos, e dão muito 

trabalho. E pode vir tempo em que se atrevam a acometer e destruir 

fazendas como fazem seus parentes na ilha de São Tomé. 

(ALENCASTRO, 2000, p. 67). 

 

A luta contra o ideal de liberdade propagado por Zumbi demandou grandes 

somas ao tesouro real e à população local, como relata Edson Carneiro em O Quilombo 

dos Palmares, a guerra dos Palmares era um peso enorme para os cofres da coroa. 

 

O Procurador da Fazenda – consultado sobre uma carta do Marquês de 

Monte Belo, governador de Pernambuco, pedindo a ratificação das 

Capitulações acordadas entre o Mestre de Campo Domingos Jorge 

Velho e o governador Souto – Maior – dizia, em 1692, que o essencial 

era que “os paulistas da sua parte cumpram o prometido, porque se 

assim for, cessarão por mais uma vez as grandes despesas, que Sua 

Majestade faz os mais dos anos na guerra contra êstes negros, que não 
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só esgotam a Fazenda Real de Pernambuco, mas também [a] das 

capitanias circunvizinhas”. (CARNEIRO, 1947, p. 67). 

 

A resistência e o modelo de organização dos palmarinos afetavam não só o 

erário real, mas também a economia e as plantações das localidades vizinhas, pois “se 

houve quem em as ditas terras cultivasse algum dia, não foi senão depois de os negros 

serem possuidores delas”. (CARNEIRO, 1947, p. 74). Esse modelo de organização, 

tratados e acordos também foram estudados pelo professor José Jorge de Carvalho na 

América. Esse pesquisador, ao comparar a formação dos quilombos brasileiros com a 

história de quilombos em alguns países da América, inova ao apresentar como os 

quilombos, principalmente na América Latina, se organizaram. No Suriname, por 

exemplo, os negros Saramancás, descendentes de negros fugitivos das plantações de 

ricos fazendeiros da Bahia em 1660, segundo o pesquisador, fizeram acordos e tratados. 

Similar a Palmares, no Suriname houve tratados, porém, com nítidas 

diferenças. Lá os Saramancás, 

 

Após mais de cem anos de duras guerras contra os exércitos 

escravistas, conseguiram finalmente, assinar vários tratados de paz 

com o estado Holandês e apossar-se, definitivamente, do vasto 

território da selva que conquistaram com o suor e o sangue de sua 

resistência. (CARVALHO, 1996, p. 15). 

 

Contudo, o resultado desse tratado de paz apresentado por Carvalho, apesar 

da conquista da terra, também causou grandes danos para outros negros no Suriname, 

pois, 

 

No momento mesmo em que assinaram seus tratados de paz 

comprometeram-se a não mais interferir com a ordem escravocrata: os 

donos das plantações, de onde fugiram, continuaram explorando, 

como sempre, os negros que não escaparam e esses tiveram que sofrer 

as agruras da escravidão, por quase um século mais, sem contar com a 

ajuda dos negros livres. (CARVALHO, 1995, p.16). 

 

O tratado dos Saramancás com o governo Holandês nos mostra uma 

aproximação com o tratado de paz do governo português e a preocupação com a 

formação dos quilombolas na América portuguesa, especificamente o de Palmares. 
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Neste, o tratado realizado por Ganga Zumba com o governador Pedro de Almeida, 

culminou no assassinato daqueles que o seguiram. Naquele, houve uma invisibilidade 

social, econômica, política e cultural por mais de um século.   

Inegavelmente, a vida social e cultural dos homens produz tanto as rupturas 

quanto as continuidades. O fruto dessa ação transformadora no tempo e na natureza, 

enquanto elemento cultural é algo que sofre o efeito do tempo em qualquer parte do 

mundo. Não de forma fixa, pois o homem produz e transforma o meio de acordo com o 

tempo e, sobretudo, pela necessidade em intervir e produzir o espaço onde se encontra 

inserido.  

Por mais que “os conceitos também sofram alterações e que os instrumentos 

de percepção estão sujeitos a mudanças e a revisões teóricas” (ALMEIDA, 2002, p. 74), 

em nosso entendimento, os quilombos do passado não deixaram de ser quilombos no 

presente. Ainda resistem e, portanto, sobrevivem inclusive ao seu emprego na 

Constituição Federal como remanescência. Vejamos a luta por reconhecimento dos 

moradores do Quilombo do Rio das Rãs, mas antes revisemos a sua historiografia.  

 

1.2 – Historiografando a resistência dos moradores do quilombo do Rio das Rãs  

Para registrar essas histórias de conflitos, resistências, negociações, modelo 

de organização político, econômico, social e cultural presente em todo o país, muitos 

pesquisadores conhecidos ou incógnitos, publicaram obras que se tornaram clássicos ou 

simples cordéis. Em todos os estados houve quem se debruçou sobre essas comunidades 

tradicionais ou sobre essa presença do povo negro com o intuito desmistificar suas 

histórias. Como criticamente descreve em O Quilombismo, Abdias do Nascimento: 

 

Citarei rapidamente, para ilustrar, os Negros Brasil, de Donald 

Pierson, e Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre. Ambos 

fornecem uma visão suave, açucarada, das relações entre negros e 

brancos no país. (NASCIMENTO, 1980, p. 05). 

 

Outros, de toda forma, contribuíram para difundir, preservar e exaltar as 

diversas formas de organizações em torno da noção de quilombo. Dentre eles temos: 

Edison Carneiro com Negros Bantos (1937), O Quilombo dos Palmares (1947) e O 
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Folclore Negro no Brasil (2007); Gilberto Freyre em Casa Grande Senzala (1998) e 

Sobrados e Mocambos (1998); Mário Martins de Freitas, Reino Negro de Palmares 

(1988); Abdias do Nascimento, O Negro Revoltado (1982) e o Quilombismo (1980); 

Mari de Nasaré Baiocchi, Negro do Cedro (1983); João Manoel Lima Mira, A 

evangelização do negro no período colonial brasileiro (1983); João José Reis, 

Negociação e Conflito (1989) e Liberdade por um fio (1996); Laënnec Hurbon, O Deus 

da Resistência Negra (1987); Hédio Silva Jr., Anti-Racismo-coletânea de leis 

brasileiras (1998); Alda Maria Palhares Campolina, Escravidão em Minas Gerais 

(1988); e Nei Lopes, Bantos, malês e identidade negra (2008). 

As referências mencionadas acima representam somente uma pequena 

parcela de um grande acervo brasileiro que versa sobre o negro e a contribuição cultural 

na formação da identidade do povo brasileiro, porém, essa contribuição de forma 

regionalizada tem uma maior relevância em pesquisas no Maranhão, Minas Gerais e 

Bahia, especificamente em Salvador, no Recôncavo. Nas demais regiões, e em especial 

no Oeste-Baiano, essa presença negra ainda sobrevive com pouco interesse acadêmico. 

É nessa conjuntura literária que nos deparamos com o Quilombo do Rio das Rãs, ainda 

pouco conhecido da historiografia, mas com bastante presença negra no Oeste da Bahia.  

A inserção da região onde se encontra o Quilombo do Rio das Rãs na 

História Oficial se dá com os relatos do roteiro de Joaquim Quaresma Delgado a partir 

da década de 30 do século XVIII, ao ser escolhido pelo vice-rei, o Conde de Sabugosa, 

a mando da Coroa. 

 

Por engenheiros observar com distinção os sertões das Minas Novas e 

todo aquele Continente para saber a distância em que ficava dos portos 

da marinha, a sua capacidade, e Povoações, que compreende, e que de 

tudo fizessem mapas. (SANTOS, 2008, p. 693). 

 

Como se percebe na citação, especificamente no ano de 1731, a primeira 

instrução foi mapear a região registrando informações sobre a população e as distâncias 

dos portos acrescentando, ainda, a preocupação em precisar a situação dos caminhos 

que interligavam as minas. Quando o vice-rei resolve incluir: 
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Além da região de Minas Novas, deveria o sertanista pesquisar 

também as regiões auríferas do Rio de Contas e Tocambira 

(Itacambira), bem como o que o autor das instruções denomina “o 

sítio do Paramirim, donde se tem descoberto prata”, identificando as 

distâncias entre cada um desses locais e a cidade da Bahia e 

informando sobre as condições dos caminhos. (SANTOS, 2008, p. 

694). 

 

Antes desse Roteiro de Delgado, aproximadamente um século, a família dos 

Guedes de Brito reivindicava essa imensa área como espólio de guerra contra os gentios 

e “por nunca ter sido ainda penetrada por gente branca”. (SANTOS, 2010, p. 66).  

O padre José Evangelista de Souza, acompanhando o conflito no território 

do Rio das Rãs e pesquisando sobre as origens dos negros naquela região, publica dois 

livros. Em um deles cita o roteiro de Delgado e nos esclarece, em seu relato, que por “aí 

se localizava o caminho por terra, aberto pelos bandeirantes para estabelecer a 

comunicação com as minas de ouro e diamantes”. (SOUZA, 1994, p. 16). Em um desses 

estudos intitulado O Mucambo do Rio das Rãs: um modelo de Resistência Negra, de 

1994, o padre Souza é bem categórico ao dizer que este estudo visa fornecer elementos 

para comprovar que as comunidades rurais negras do Rio das Rãs, no município de 

Bom Jesus da Lapa, na Bahia, detêm a posse imemorial daquela área e que ali se trata 

de uma área remanescente de “quilombo”. (SOUZA, 1994, p. 05). Para apresentar essa 

presença, o padre Souza transcorre sobre a formação do latifúndio baiano apresentando 

a cadeia sucessória desde os Guedes de Brito aos Teixeiras. Após essa narrativa, 

demonstrar a presença negra no Médio São Francisco para contrapor a ideia 

desenvolvida por Caio Prado Júnior, em Formação do Brasil Contemporâneo, que 

afirma peremptoriamente que nestas regiões não houve escravidão, ou quando houve, 

esta teve um caráter complementar de âmbito doméstico. (SOUZA, 1994, p. 22). 

Em Comunidades Rurais Negras Rio das Rãs (SOUZA, 1995), padre Souza 

justifica o que propõe inicialmente, desenvolvendo a pesquisa em três direções, a saber: 

levantamento oral com pessoas que residem fora da área; estabelece a genealogia de 

algumas famílias mais antigas da área; e procura documentar estas informações nos 

livros de registro de batizados e casamentos. O padre pesquisador nos apresenta seis 

entrevistas com velhos moradores das localidades e de algumas cidades vizinhas, 
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narrando as histórias da ocupação negra no Vale do São Francisco e ainda os relatos das 

lutas dos moradores em defesa do território ocupado.  

Para comprovar essa presença e a ocupação dos negros, na obra mencionada 

o referido padre constrói a árvore genealógica dos principais troncos das famílias das 

localidades de mais antiga povoação. Igualmente monta a da família Teixeira e a 

estrutura fundiária das terras do Médio São Francisco. A partir daí, conclui dizendo que 

com base nos livros de Registros de Batismo das freguesias de São José de Carinhanha, 

de Santo Antônio do Urubu e de Bom Jesus da Lapa, foi possível elaborar um quadro 

estatístico que demonstra a forte predominância da raça negra naquela região. (SOUZA, 

1994, p. 06). 

Sob a influência do padre Souza, outras instituições também entraram na 

luta em defesa dos moradores do Rio das Rãs e da região territorial pelo viés 

possessório. Na primeira, o associado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom 

Jesus da Lapa na década de 1980, o morador Mario Nunes denunciou as grilagens na 

região e ofereceu cursos de formação para o sindicato dos posseiros do Rio das Rãs. Da 

mesma forma a Comissão da Pastoral da Terra, baseando nos princípios das CEBs 

(Comunidades Eclesiais de Base), passa a discutir a “comum unidade” entre os 

moradores para a concepção de uma “comunidade” para as localidades do Rio das Rãs. 

Assim, uma nova noção de comunidade começa a fazer parte do cotidiano dos 

moradores que transportam os troncos familiares, que formaram as diversas localidades 

presentes na região e da parentela comum em torno da territorialidade construída pelo 

grupo. 

Jean-François Véron, doutorando na École dês Hautes Études na França, ao 

publicar o artigo intitulado, Rio das Rãs: Memória de uma Comunidade Remanescente 

de Quilombo, diz que essa noção de comunidade, até aquele momento da consolidação 

do grupo em defesa do território, era algo inexistente.   

 

Antigamente, não tinha este negócio de comunidade – esta observação 

de um velho chefe de família reflete uma dupla realidade: primeiro, a 

importação da ideia de “comunidade” pelos atores externos para se 

referir à população de Rio das Rãs que eles consideram como 

formando uma entidade coletiva específica; e, segundo, a constituição 

efetiva de um grupo social, de repente reunido num mesmo espaço em 

seguida aos deslocamentos. (VÉRON, 1999, p. 321). 
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O referido autor nos apresenta indícios de como a noção de comunidade 

apresentada por esses movimentos de origem católica contribuíram para que o grupo 

aglutinasse elementos do parentesco na formação de uma unidade enquanto grupo e de 

uma mesma territorialidade.  

Ao nosso entendimento, a noção de comunidade, seja do ponto de vista 

religioso ou do acadêmico, não é equivalente a outras noções que os próprios 

quilombolas possuíam para pensar sobre si mesmo. O princípio da vida comunitária, de 

acordo com a vivência do grupo, já estava presente em práticas desenvolvidas pelos 

moradores do Rio das Rãs, consoante com a organização e o modo de vida, tanto no 

tocante ao uso da terra quanto às relações de parentesco. Pois havia, e ainda há, terra de 

uso comunal. Além disso, grandes áreas eram reservadas para os membros de 

determinada localidade plantarem e dividirem a colheita entre si. Em forma de rodízio 

previamente definido pelos moradores, todas as localidades após o repouso da terra, 

uma após a outra, faziam uso de certas áreas reservadas. Coexistindo, contudo, em 

outras áreas com a plantação individual.  

Segundo dona Matilde Pereira Granja, moradora da localidade do Rio das 

Rãs, “aqui é tudo um sangue só”. A referida moradora, em sua fala, faz referência ao 

parentesco que há entre os membros das diversas comunidades e, igualmente àqueles 

moradores que não nasceram nas localidades, mas se casaram com algum dos seus 

moradores e moram na localidade fundada por um dos parentes do cônjuge. Por 

exemplo, os moradores da Vila Martins, primeira localidade para quem chega ao 

Quilombo do Rio das Rãs e a última a ser fundada, que descendem do senhor Martins. 

Uma exceção é a localidade da Brasileira, que teve sua origem na época do conflito e 

seus moradores foram aqueles expulsos das localidades conflituosas com os Teixeiras e, 

posteriormente, invadidas pelo fazendeiro Carlos Bonfim. 

Essa junção entre parentesco e territorialidade, associadas às adversidades 

enfrentadas em defesa da terra, serão responsáveis pelas mudanças no cotidiano dos 

quilombolas do Rio das Rãs. Essa coesão serviu como elemento catalisador capaz de 

formar uma comunidade quilombola resistente em defesa da existência e da área 

ocupada. Essa insistência, na opinião de Ilka Boaventura Leite, funciona: 
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[...] como elemento aglutinador, capaz de expressar, de nortear 

aquelas pautas consideradas cruciais a mudanças, de dar sustentação a 

afirmação da identidade negra ainda fragmentada pelo modelo de 

desenvolvimento do Brasil após a abolição da escravatura. (LEITE, 

2000, p. 339-340). 

 

Com a orientação inicial da posse da terra e depois sob a amálgama da 

territorialidade expressa pelos moradores, enquanto elemento aglutinador da identidade 

do grupo, os habitantes das localidades do Rio das Rãs protocolaram uma ação contra o 

fazendeiro Carlos Bonfim por ameaças e expulsões dos moradores do território 

ocupado. Em novembro de 1989, na primeira audiência de instrução, o juiz substituto 

Antônio Laranjeira, da Comarca de Bom Jesus da Lapa, conseguiu comprovar que as 

posses pertenciam às famílias dos posseiros. No entanto, essa liminar favorável aos 

posseiros, que não eram identificados ainda como quilombolas, possivelmente pelo falta 

de regulamentação do artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias 

que se encontrava, na época, no Corpo Transitório da Constituição de 1988, foi 

descumprida pelo latifundiário Carlos Bonfim. Para manter-se na área, o fazendeiro 

contou com a força e o apoio do governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, e 

pelo governo municipal. Bonfim se manteve na área até 1995, fazendo constantes 

ameaças aos posseiros. 

Contudo, em 1993, a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR), 

inicia-se o levantamento antropológico que conduziu ao Laudo Técnico reconhecendo a 

comunidade como Remanescente de Quilombo. Esse era o primeiro passo para a posse 

definitiva e a titulação das terras, ou seja, para que a comunidade fosse enquadrada no 

artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  

O levantamento em questão ficou a cargo do professor José Jorge de 

Carvalho, que a partir do Laudo, em 1993, organizou e publicou em 1996, O Quilombo 

do Rio das Rãs: histórias, tradições e lutas, provocando muitas discussões e 

controvérsias nas interpretações e auxiliou em outras publicações nas universidades por 

todo o Brasil. Tanto no laudo quanto no livro, Carvalho propõe uma reflexão etno-

histórica com a finalidade de: 

 

Sistematizar, a partir de instrumentos e materiais diversos, a formação, 

a existência e a organização deste grupo social na área em questão e se 
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tem procedência a argumentação quanto ao direito que possuem sobre 

as terras que ocupam diante de qualquer exação, tanto legal quanto 

ilegal, no processo de afirmação da sua identidade social, jungida à 

continuidade histórica de assentamento no local. (CARVALHO, 1993, 

p. 03). 

 

A formação e a organização desses moradores passaram a ser analisadas de 

forma ímpar na história dos quilombos no Brasil, contribuindo, assim, para as mudanças 

técnico-administrativas dos mecanismos de acesso e defesa das chamadas ‘terras de 

pretos’. Este assunto será melhor discutido no tópico Articulação externa em defesa do 

Rio das Rãs. A partir deste episódio, o passo seguinte foi “transformar-se em [os] 

dispositivo jurídico capaz de promover a defesa e a efetiva entrada dos descendentes 

dos africanos na nova ordem jurídica da Nação”. (LEITE, 2008, p. 968). 

Com o laudo, na década de 90, o interesse acadêmico sobre o quilombo do 

Rio das Rãs cresceu bastante. Valdélio Santos Silva, por exemplo, produziu uma 

dissertação no mestrado e uma tese no doutoramento sobre o quilombo do Rio das Rãs. 

A primeira, defendida na Faculdade de Sociologia da Universidade Federal 

da Bahia, no ano de 1998, intitulada: Do Mucambo do Pau Preto a Rio das Rãs: 

Liberdade e escravidão na construção da identidade negra de um quilombo 

contemporâneo. Nessa dissertação, Valdélio discute a construção da identidade negra no 

Rio das Rãs e o processo complexo de afirmação do ser negro no meio rural. Utilizando 

como recurso o ensaio etnográfico, Valdélio Silva descreve como os moradores 

associaram os conhecimentos sobre o presente da comunidade e o passado dos 

ancestrais com o objetivo de manter as experiências positivas vividas cotidianamente. 

 

O consenso do grupo, quando à escolha do líder, obedecia a tradições 

morais que reportavam aos mais velhos “incorporados” o direito de 

exercer a autoridade. O momento de celebração desse poder acontecia 

quando um chefe era escolhido para organizar um festejo religioso ou 

profano. Cada chefe local era considerado “conselheiro”, pela idade e 

responsabilidade. Todos deviam obediência a essas pessoas. Até hoje 

os mais jovens se curvam e tiram o chapéu para pedir benção a um 

ancião em Rio das Rãs. (SILVA, 1997, p.46). 

 

Essa autoridade concedida aos chefes das localidades vem perdendo o seu 

poder e, atualmente diferente do exposto na citação, a autoridade dentro do quilombo é 
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política, com finalidade jurídica representada na Associação. A tese, Rio das Rãs e 

Mangal: feitiçaria e poder em territórios quilombolas do Médio São Francisco, 

defendida em 2010, discute como a feitiçaria está presente no cotidiano dos moradores 

desses quilombos e como constitui um espaço de poder capaz de hierarquizar, como 

também, “desafiar e constranger” os referidos “poderes institucionais”, ou seja, a 

feitiçaria é também um instrumento de poder, “entendida como crença capaz de 

influenciar, orientar e mesmo definir o sentido da ação dos sujeitos”. (SILVA, 2010, p. 

25). 

A antropóloga, Sheila Brasileiro, técnica pericial do Ministério Público 

Federal, ao acompanhar a luta pela posse das terras em 1999, publica Sacutiaba e 

Riacho de Sacutiaba: notas sobre uma comunidade negra rural do Oeste-baiano. Neste 

trabalho, Brasileiro aponta que: 

 

No âmbito dos diversos processos de reconhecimento e legitimação 

atualmente em curso, de comunidades negras rurais e de seus 

territórios tradicionalmente ocupados, o Ministério Público Federal 

(MPF), através das suas Procuradorias Regionais dos Direitos do 

Cidadão (PRDC), tem constituído fórum privilegiado originador de 

ações administrativas e judiciais que ora tramitam nas esferas 

competentes, a exemplo dos processos Rio das Rãs, Trombetas, Vale 

do Ribeira, dentre outros. (BRASILEIRO, 1999, p. 325-326). 

 

A referida autora esclarece a importância do Ministério Público Federal e 

das suas Procuradorias Regionais em defesa dessas populações remanescentes, como 

ocorrera nas localidades do Rio das Rãs e os demais citados, Trombetas e Vale do 

Ribeira. A presença do Ministério Público nos processos de reconhecimento foi de suma 

importância para pôr fim àquela visão calcada na noção do quilombo enquanto fuga ou 

agrupamento com ou sem pilão, e ainda, acrescenta a autora, que é na passagem do 

século XVIII ao XIX que surgem as informações mais consistentes sobre 

estabelecimentos de escravos fugidos ou rebelados nessa região. (BRASILEIRO, 1999, 

p. 333). 

Nivaldo Osvaldo Dutra, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP), em 2007, defendeu no mestrado em História a dissertação intitulada 

Liberdade é reconhecer que estamos no que é nosso: comunidades negras do Rio das 
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Rãs e da Brasileira – BA (1982-2004), objetivando analisar os conflitos pela posse, os 

modos de vida pertinentes à cultura e seus sentidos de pertencimento a esse território. 

Esse autor, ao falar da formação da identidade quilombola do Rio das Rãs, nos diz que a 

palavra quilombo não fazia parte do cotidiano da comunidade, ela veio de fora, 

provavelmente da presença das entidades de apoio. (DUTRA, 2007, p. 76). 

Após essa análise da formação e da discussão em torno da noção do 

conceito de quilombo, partindo do século XVII com a presença de Palmares e da 

primeira conceituação do Conselho Ultramarino de 1740, somado à vastidão de 

significados em decorrência dessa ação sobre Palmares para expressar uma gama de 

experiências de organizações de uma parcela significativa de negros presentes no Brasil, 

pretendemos conduzir este trabalho de acordo com o pensamento de Fredrik Barth 

(porém não o enfatizaremos), na crença de que os grupos étnicos não precisam ser 

nomeados ou identificados, pois o que se precisa saber cabe ao grupo atribuir-se ou, 

como diz Barth, “cabe aos atores a partir da identidade categorizar a si mesmo”. 

(BARTH apud POUTIGNAT; PHILIPPE, 2011, p. 149). Com isso, pretendemos 

analisar que os mecanismos propostos pelo INCRA ligados à titulação e a posse 

definitiva das terras ancestralmente ocupadas, além de não combinar com os moldes 

privados capitalistas, não significa o retorno ao pleno uso do território ancestral 

ocupado, mas limita, sobretudo, as formas de uso tradicional da terra. 

Como as discussões em torno dos conceitos de quilombo são longas, o que 

procuramos fazer, até o momento, foi uma pequena revisão bibliográfica com o intuito 

de apresentar a diversidade que envolve esse conceito e suas várias ressemantizações 

que culminam com a noção de Remanescente de Quilombo. Daremos ênfase, nesta 

dissertação, à auto-atribuição, categoria atual em uso nos documentos oficiais, e 

acrescentamos que a noção de remanescente se tornou adequada apenas como categoria 

para fins de reconhecimento, como assegura o artigo dois do Decreto Presidencial 

4.887/03, regulamentador dos procedimentos para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do ADCT. Segundo o referido 

decreto: 
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Os remanescentes das comunidades dos quilombos são os grupos 

étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória 

histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com 

presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 

opressão histórica sofrida. A caracterização dos remanescentes das 

comunidades dos quilombos será atestada mediante auto-definição da 

própria comunidade. São terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia de sua 

reprodução física, social, econômica e cultural. Para a medição e 

demarcação das terras, devem ser levados em consideração critérios 

de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades 

dos quilombos sendo facultado à comunidade interessada apresentar 

as peças técnicas para a instrução procedimental. (BRASIL-

DECRETO 4887 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003). 

 

Como exposto no Decreto, para que ocorra a medição e demarcação das 

terras ocupadas, devem ser levados em consideração os critérios de territorialidade 

indicados pelos moradores. O território deveria ser mensurado e pensado a partir dos 

registros vivenciados pelos interessados. No Rio das Rãs esses registros remetem ao 

Mucambo e ao Pau Preto, período e perímetro que delimita a fronteira com a presença 

dos marotos no início do século XIX. Por isso, a auto-atribuição vem provocando 

embates que dificultam a aplicabilidade do referido artigo como tentaremos demonstrar 

no terceiro capítulo. Portanto, nos apoiaremos em Leite (2008, p. 333) quando esta 

afirma que “tratar do tema quilombos e dos quilombolas é, ainda na atualidade, tratar 

tanto de uma luta política quanto de uma reflexão científica em processo de 

construção”. Da mesma forma, atual e politiqueira são as ações da Câmara e do Senado 

que buscam entraves ao reconhecimento quilombola e na aplicabilidade do Artigo 68. O 

que temos até o presente oscila entre a imensa pressão política dos interessados e as 

poucas ações em fazer valer o referido artigo.    

 

1.2.1 – Marotos e grileiros na história do território do Rio das Rãs 

Após 1822 apareceram na região do Médio São Francisco um grupo de 

reinóis partidários do vínculo Metrópole-colônia e anti-independência conhecidos por 

marotos. Esses portugueses, assim que passaram a ser perseguidos na Bahia por aqueles 

que almejavam o fim da dependência lusitana, adentraram o sertão em direção ao Rio 

São Francisco chegando à Fazenda Malhada. Embrenharam no cerrado baiano e, por 
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acaso, encontraram um grupo de negros que viviam “mucambados” (o termo na região é 

sinônimo de escondido) e que habitavam livremente a região há bastante tempo. 

Ao dominar alguns desses ex-escravos, depois de alguns embates, os 

marotos fundaram a sede da Fazenda Retiro nas proximidades do Mucambo e 

mantiveram em regime de escravidão muitos daqueles que nasceram livres nas 

localidades do Mucambo e no Pau Preto, primeiros povoados habitados pelos pré-

genitores dos atuais moradores das localidades que formam o território do Rio das Rãs. 

Aqueles que fugiram desceram em direção ao Rio das Rãs e do Rio São Francisco ou se 

embrenharam na caatinga fundando novas localidades, dentre elas, a do Enxú e a do 

Capão do Cedro. Por mais que não conseguissem precisar até quando essa marotagem 

permaneceria na região do Rio das Rãs, supunham que com a abdicação de D. Pedro I, 

em 1831, esses portugueses voltariam aos centros urbanos. Todavia, enquanto os 

marotos permaneciam na região, intensificava-se a comercialização das terras desse 

latifúndio do vale do São Francisco, pertencente ao morgadio2 dos Guedes de Brito, 

como consta nos documentos apresentados pelo professor José Jorge de Carvalho, ao 

produzir o laudo antropológico do Quilombo do Rio das Rãs. 

Por procuração, nesta data, “a herdeira Condessa Maria Constancia de 

Saldanha Oliveira e Souza, dava poderes ao seu procurador para liquidá-las”. 

(CARVALHO, 1996, p. 96). No mesmo texto, o antropólogo reitera que “essas terras 

foram vendidas em 1833, sem apresentar os seus compradores” (CARVALHO, 1996, p. 

98-131); a não ser o fato de que “Porfírio Pereira de Castro, em 15 de maio de 1863, no 

registro eclesiástico de terras da Freguesia de Santo Antônio do Urubu, as tenham 

registrado” (CARVALHO, 1996, p. 96-7) e que “as transferiu a Francisco Teixeira de 

Araújo”. Porém, adverte o autor ao esclarecer que “não foram encontrados documentos 

que comprovem a passagem da propriedade da Fazenda Batalha a Porfírio Pereira de 

Castro, nem deste a Francisco Teixeira Araujo” (CARVALHO, 1996, p. 97) ou de 

qualquer outra fazenda da região.  

                                                           
2O vínculo entre um pai e sua descendência no qual seus bens são transmitidos ao filho primogênito ou 

herdeiro, não podendo ser vendidos ou alienados. A ideia era garantir seu estatuto econômico-social 

inibindo o empobrecimento das famílias devido às sucessivas partilhas. 
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A falta de registro nesse período dificulta o entendimento da formação da 

estrutura fundiária e da população negra da região onde se encontra o Quilombo do Rio 

das Rãs. Acrescenta-se a isso a presença dos marotos no Rio das Rãs. Essa marotagem, 

portanto, não se insere na estrutura fundiária dessa região dominada dos Guedes aos 

Teixeiras. A presença dos marotos, portanto, é um fator que corresponde ao princípio do 

direito à propriedade por ocupação, originária depois do século XVI, ligado à 

penetração desordenada de áreas longínquas, pois qualquer reinol poderia ocupar terras 

no território brasileiro, haja vista que só a partir de Lei de Terras de 1850 é que se criará 

uma legislação específica para a questão fundiária. 

De certa forma, esses desencontros relatados até aqui, possivelmente, são 

frutos da própria conjuntura política pela qual o país passava no período monárquico, 

uma vez que esta fase, do período correspondente ao governo de Dom Pedro I, além de 

eclodir várias revoltas em função da instabilidade política e disputas pelo poder, 

também contribuiu com as divergências e as precárias condições de vida das camadas 

populares em diversas regiões do país, que culminaram com o ato de Abdicação. Ainda 

é nesse momento, em 1835, que os morgadios foram abolidos no Brasil por serem 

considerados entraves ao desenvolvimento econômico da nação e pouco tempo depois, 

em 1850, a Lei de Terras foi promulgada. Enquanto marco fundiário, a Lei de Terras 

eliminou a possibilidade de aquisição de terras de forma aleatória e garantiu que as 

terras, até então devolutas, se tornassem propriedade do Estado. 

Conclui-se com o exposto, que o registro das terras onde se insere o 

Quilombo do Rio das Rãs, realizado por Porfírio Pereira de Castro em 1863, como 

apontou Carvalho, e a aquisição, em seguida, pelo major Francisco Teixeira Araujo em 

1868, são negociações realizadas após a Lei de Terras e como não há documentos de 

registros cartoriais desses latifúndios antes desse período de 1850, a estrutura fundiária 

dessa região encontra-se, até 1832, arrolada ao sistema das sesmarias. Assim, o registro 

realizado em 1868 por Francisco Teixeira de Araujo ao adquirir as terras, supostamente 

pertencentes a Porfírio Pereira Castro, já estava sobre as normas da recente Lei de 

Terras e, portanto, os documentos já deveriam existir. Por outro lado, até 1832 essa 

região do Médio São Francisco ainda pertencia ao morgadio dos Guedes de Brito e esse 

sistema foi abolido somente em 1835. Portanto, como essas terras foram 

comercializadas em meados de 1863 e registradas por Francisco Teixeira? 
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Consultando a memória dos moradores das localidades do Rio das Rãs, 

poderemos ter uma possível resposta a tal indagação. As reminiscências, ou as 

lembranças do passado, permanecem vivas nas comunidades que formam o Quilombo 

através das histórias repassadas pelos mais velhos. São quase dois séculos de histórias, 

desde a presença dos marotos em 1822 ao momento do reconhecimento em 1993, como 

registrou Carvalho ao entrevistar o senhor Tiburtino Nunes de Souza: 

 

Dos marotos eu sei contar, a história dos marotos, já contada dos 

velhos. Que os marotos, que eram os donos daqui... antão, quando eles 

chegou, eles corria com aquelas pessoas mais fracas. Eles iam 

correndo com aquelas pessoas. (os negros) já estavam aqui... aí ia 

correndo com eles (...). Eles, com medo de apanhar, foi desacupando e 

acupando. Isso aqui é um lugarzão. Jagunço, aquele povo que se 

chamava de jagunço, então esse povo tinha medo e ia saindo desse 

local... os negros. Foi expulsando e eles foram correndo. E eles foram 

tomando conta, os Teixeira, essa família Teixeira antiga, que eu não 

conheci, foi tomando conta. 
R – Os Teixeiras ou os marotos? 
T – Os marotos é que era dono. 
R – Mas era antes dos Teixeiras ainda... 
T – Antes, tá compreendendo? (CARVALHO, 1996, p. 137-138). 
 

A presença dos Teixeiras, como relata o senhor Tiburtino, foi bem depois 

dos marotos. Foi com a presença dos Teixeiras que as relações político-sociais mudaram 

o modelo de organização dos moradores na região, como apresentaremos a abaixo. 

 

1.2.2 – (Des)concórdia na defesa da territorialidade quilombola do Rio das Rãs 

A história de ocupação branca nas terras do Rio das Rãs é repleta de 

informações desencontradas. Além daquelas retratadas anteriormente, o historiador 

Erivaldo Fagundes Neves, em Sucessão dominial e escravidão na pecuária do Rio das 

Rãs (1999), nos diz que essas terras, até 1813, pertenciam a Antônio Pereira Pinto e esse 

as transmitiu a Anacleto Teixeira de Araujo, pai de Francisco Teixeira de Araujo e 

Constancia Teixeira de Araujo. (NEVES, 1999, p. 129). 

Com a morte de Francisco Teixeira de Araujo, e por este não deixar 

herdeiros, os bens são repassados a irmã, dona Constancia Teixeira de Araujo. Essa se 

casou com Antônio de Souza Spínola, e desse matrimônio, dentre os filhos do casal, 



48 
 

merece destaque Aristides de Souza Spínola3 e suas três irmãs, Mariana, Maria Rita e 

Ana. Com o falecimento de Constancia, as filhas herdam as posses dos Teixeiras. As 

três irmãs, Mariana, Maria Rita e Ana, casaram-se sucessivamente com Deocleciano 

Pires Teixeira. Este se matrimoniou primeiro com Mariana, após o óbito desta, casou-se 

com Maria Rita e depois que esta faleceu, uniu-se com Ana, conhecida como donana, 

totalizando doze filhos. Com esses matrimônios com as herdeiras de Constancia 

Teixeira, Deocleciano Teixeira tornou-se o maior latifundiário da Bahia e único 

herdeiro das famílias Teixeira e Spínola. 

Deocleciano Pires Teixeira era filho do casal Antônio José Teixeira e Maria 

Madalena Pires da Silva Teixeira e recebeu o título de coronel ao servir na Guerra do 

Paraguai. Retorna a Caetité em 1868, dois anos depois conclui o curso na faculdade de 

medicina, em 1870. Com o poder de maior latifundiário da Bahia, adquirido com os 

enlaces matrimoniais e o prestígio por ter servido na guerra, envolve-se com a política 

nacional tanto no regime monárquico quanto no republicano.  

Foi eleito deputado provincial em 1882, sendo em 1903 o seu último 

mandato. Desse período em diante controlou as lideranças políticas da região de Caetité 

até sua morte, em 1930, época que manteve presente a influência do sobrenome dos 

Teixeira dando destaque aos seus herdeiros na política nacional. É o caso do seu filho 

Anísio Teixeira, que atuou na educação baiana e na Secretaria Geral da Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES). 

Na região do Rio das Rãs, no sertão do Oeste-Baiano, Deocleciano Teixeira 

manteve uma relação serena com os moradores das terras do Médio São Francisco, no 

entanto, a sua presença na região não era muito frequente. Além de explorar a mão de 

obra dos quilombolas, havia bastantes acordos e relações trabalhistas. Ao contratar 

alguns dos moradores mais velhos como vaqueiros, por exemplo, permitia que os 

demais moradores pudessem colocar suas roças, fazer seus pescados, mantendo sua vida 

consuetudinária, desde que, em contra partida, cuidassem das criações, zelassem das 

suas terras e que alguns dos moradores, os homens, dispusessem de seis dias por ano de 

trabalho “na junta” do gado para o coronel.  

                                                           
3Aristides de Souza Spínola, no antigo regime, além de presidir a província de Goiás, foi deputado 

provincial e geral em três legislaturas. (TEIXEIRA apud SILVEIRA, 1978, p. 09). 
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O senhor Francisco Arcanjo de Souza, conhecido como Chico Tomé, um 

dos moradores mais velhos das localidades do Rio das Rãs e que vaqueirava para 

Deocleciano Teixeira, em sua fala relatada por Valdélio Santos Silva, nos esclarece que 

os senhores Chico Tomé, 104 anos, Tiburtino Nunes, 78, e Martins José de Oliveira, 78, 

foram vaqueiros de Deocleciano entre 30 e 20 anos, respectivamente. (SILVA, 1997, p. 

23). Na narrativa do Senhor Chico Tomé, vaqueiro do senhor Deocleciano, “o salário 

que recebia em 1926 faz até vergonha falar... um homem trabaiá um ano por 120 mil 

réis!”. (SILVA, 1997, p. 24). 

Por essa forma estratégica de manter o controle da região empregando 

chefes locais, e a sutileza no trato com a população, o coronel Deocleciano Teixeira 

ainda é lembrado por alguns dos moradores mais velhos com simplicidade, como uma 

pessoa benévola, simples e desapegada dos bens materiais. Foi assim que o coronel 

conquistou a amizade e a confiança de muitos dos habitantes das localidades do Rio das 

Rãs. Mesmo morando em Caetité, com essa relação afetiva, Deocleciano Teixeira 

tornou-se uma pessoa de grande importância em toda a região do Médio São Francisco.  

Alguns anos depois da morte de Deocleciano e com a inserção da região do 

Vale do Iuiú no contexto econômico nacional da década de 1970, conhecido como 

milagre econômico, iniciou-se a construção da estrada que ligava a cidade de Bom Jesus 

da Lapa ao Vale do Iuiú, principal polo industrial da região. Esse período é estimulado 

por pesados investimentos por parte do Governo Federal em rodovias e agronegócios, 

almejando destacar o país como uma “potência emergente” em diversos setores 

agroindustriais. Nesse momento há uma maior intervenção governamental na região do 

Vale do São Francisco, com a construção da rodovia e a implementação do projeto de 

irrigação.  

Aproveitando desta efervescência econômica na região, os descendentes de 

Deocleciano Teixeira tentam de forma abrupta e violenta desfazer o modelo de relação 

mantida entre os moradores e o coronel Deocleciano, objetivando expulsá-los da área 

para dividir e vender o latifúndio a grandes empresários. Esses empresários, através dos 

incentivos propiciados pelo Governo Federal, intencionavam desenvolver na região 

diversas monoculturas, principalmente a do algodão. 



50 
 

A primeira intervenção dos descendentes do coronel Deocleciano Teixeira 

ocorreu em torno de 1972 quando Celso Teixeira, um dos filhos de Deocleciano, 

“proibiu a abertura de novas roças pelas famílias de camponeses que lá viviam”. 

(CARVALHO, 1995, p. 76). Depois, no ano de 1974, o sobrinho de Celso, Fernando 

Teixeira, manteve as agressões e a tentativa de expulsão, proibindo o pescado nas 

lagoas e derrubando as cercas dos roçados dos moradores. Uma das moradoras da 

localidade do Rio das Rãs, dona Matilde Pereira Granja ou Matildinha como é 

conhecida pelos moradores, nos relatou em entrevista que: 

 

O fazendeiro chegava derrubando casa, derrubando roça cheia de 

mandhoca, feijão, de milho, de arroz e ele metia a máquina e 

derrubava isso tudo. As rais das mandioca ficava toda por riba da 

terra. Si era o gado ele soltava, né, cortava o arrame todo. Derrubava a 

casa da gente. Aqui tem um lugar no (rio) São Francisco, sobre o 

comestivo [...] nóis plantava o lameiro e ele ia derrubar, ia solta o 

gado dele dentro do feijão [...]. (GRANJA, 2014. Depoimento. 

Brasileira). 

 

Dona Matildinha, em seu depoimento, ao descrever as agressões sofridas 

pelos moradores, demonstra que essa investida do agressor se dava em todas as áreas de 

moradia e de plantio. Na área do plantio, a depoente enfatiza o lameiro4. Essa forma de 

plantio ocorria em uma área entre o Rio São Francisco e o Rio das Rãs. Após as 

enchentes, durante a vazante desses rios, os moradores aproveitavam o húmus 

depositado na terra para plantarem. É essa área plantada que os moradores chamam de 

lameiro. 

A depoente nos informou que Mário Nunes, morador da localidade do Rio 

das Rãs, atualmente com 72 anos, foi o primeiro morador das localidades a procurar 

ajuda em Bom Jesus da Lapa. Além disso, dona Matildinha detalhou como Mario fazia 

para sair da comunidade na época do conflito: 

 

Mário chegava na minha casa e eu dava proteção a ele, ele tomava 

banho e dormia aqui nesse quarto bem ai, tomava café e acordava 

                                                           
4Sobre essa modalidade de plantio, ampliaremos a discussão no capítulo dois, momento em que 

analisaremos o “Modo de Vida” dos moradores do Rio das Rãs. 
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ainda escuro, umas quatro horas da manhã para sair escondido. 

(GRANJA, 2015. Depoimento. Brasileira). 

 

Como os abusos cresciam, as saídas de Mario Nunes da localidade do Rio 

das Rãs em busca de ajuda ficaram cada vez mais frequentes, despertando, dessa forma, 

a fúria do grileiro Fernando Teixeira. Nestes relatos observamos a emoção da dona 

Matilde ao falar sobre a figura do Mario e da sua bravura indo a pé do Rio das Rãs até 

Bom Jesus da Lapa, passando por matas e espinhos, levando consigo somente uma 

capanga com rapadura e pouca água. Chamou-nos a atenção, pois os atuais líderes das 

comunidades, atuantes na Associação, nada falavam sobre a figura do Mario.  

Esse encobrimento nos fez pensar na seletividade da memória e o que 

poderia ter acontecido para que a memória do Mario não fosse enaltecida pelos atuais 

líderes das comunidades. Por mais que não tenhamos mergulhado nessa matéria, 

emergiram indagações sobre os porquês de os novos e atuais líderes da comunidade 

darem maior ênfase a essa luta nas dimensões religiosa-político-partidária ocorridas a 

partir da década de 1990, quando a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o deputado pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT), Alcides Modesto, encamparam na defesa dos 

moradores das localidades do Rio das Rãs. 

Pedimos a dona Matildinha, então, para visitar o túmulo do Mario, tomando 

por base o esquecimento dos novos líderes. Para a nossa surpresa, e espanto da depoente 

que ligeiramente expressou: “Deus o livra meu filho! O Mario tá vivo e forte, um pouco 

aduentado. As pernas só fica inxada, por tantas vezes que pegou friagem nesses brejos 

andando daqui pra Lapa. Se você tiver um tempo nóis vamo lá na casa dele”. 

(GRANJA, 2014. Depoimento. Brasileira).  

Ao chegarmos à casa de Mario, fomos recebidos na porta por ele. Entramos, 

sentamos e ao conceder a entrevista apresentou-se assim: “Eu me chamo Mario Nunes 

de Souza, brasileiro, casado, setenta e dois anos, lavrador, nascido aqui na localidade do 

Rio das Rãs, pai de doze filhos, hoje um caco velho”. (SOUZA, M., 2015. Depoimento. 

Rio das Rãs). 

Dentre os vários depoimentos do Mario registrados, deve ser aqui 

mencionado o primeiro contato dele com Fernando Teixeira e Celso Teixeira, pois as 
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ordens que proibiam a abertura dos roçados são de 1972 e os mandantes só aparecerão 

oito anos depois. Ouvimos do Mario que: 

 

Em 78 ou 79 chegou as primeiras perseguição. Uns senhoros por 

nome Fernando Teixeira, Celso Teixeira e Carlos Teixeira, conhecido 

por doutor Carlos Teixeira dizendo que era os donos disso aqui e que 

queria fazer alguns trabalhos nessa terra. E nois não podemos dizer a 

eles que não fazia. Por que não tinha um documento reconhecendo 

que era nossa. O qual nois tinha, um documento que era superior ao 

papel, era o tempo que nois convivia aqui dos nossos antepassados até 

os nossos dias que estomos. Eles levando a proposta pra nois, queria 

que nois movesse para um lado dessa fazenda. Nos ofereceu uma área 

ali pro lado do local que chama Barreiro das Pombas. Até eles 

fizeram, assim, a desmatação. Mas uma coisa singela. Sem 

compromisso. Nois não era bobo. Então a gente levou assim pra eles a 

proposta. Vocês estão falando pra gente mudar e os nossos benefícios? 

Nosso tempo que vivi nesse lugar como é que vai ficar? Ele disse que 

numtava pagando tempo pra nois. Mas tava dando a posse da terra lá 

pra nois ficar. Entedemos que aquilo era uma jogada maliciosa. Ai 

respondemo, meu amigo, acho que não, a gente vai ficando por aqui 

mesmo. Por que essa mudança pra lá não nos satisfaz não, vomos ficar 

qui. Essa foi a primeira briga que enfrentei. (SOUZA, M., 2015. 

Depoimento. Rio das Rãs). 

 

Depois dessa conversa entre Fenando, Celso e Mario Nunes, os Teixeiras 

mudaram a estratégia de abordagem, intensificando as ameaças e procurando um meio 

de pôr fim a presença do Mario. Sendo assim, além dos jagunços que cuidavam das 

porteiras que davam acesso às outras localidades, contrataram pistoleiros para rondarem 

a residência do Mario Nunes e encomendaram a sua morte. Um dia, nos disse Mario, “o 

pistoleiro foi fazer uma entrevista comigo mandado por eles [os Teixeiras] pra pegar 

alguma coisa que eu tinha que soltar que fosse contra eles”. (SOUZA, M., 2015. 

Depoimento. Rio das Rãs). Transcrevemos, a seguir, esse diálogo, pois além da 

tranquilidade do Mario Nunes diante da astúcia do pistoleiro, evidencia-se o princípio e 

sentido da luta iniciada por Mario.    

 

Ai esse cara veio ai da Barra da Parateca, um lugar que tem aqui pra 

cima. [...] 
P – Seu Mario [...] Ouvi falar que o senhor tinha essa briga aqui com o 

fazendeiro ai eu quis conhecer. Tomar conhecimento da briga pra que, 

pra mim dá uma ajuda pra vocês. Mas pra isso é necessário que o 

senhor me conte algumas coisas. 
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M – Meu amigo, o que você quiser saber e mim interrogar e se eu 

souber eu falo.  
P – É verdade que o fazendeiro tá querendo correr com vocês daqui?  
M – É verdade.  
P – Porquê?  
M – Não sei, por maldade deles.  
P – E o que o senhores já fez com isso?  
M – Simplesmente nada, mantenho em cima dos nossos direitos.  
P – E você não pegou o fazendeiro aqui e não meteu o cacete por quê? 
M – Olha, não, nois não usa esse esquema aqui. O que nois usa aqui é 

respeitar e egigir respeito. É o que na verdade ele num tem, mas nois 

tem.  
P – É por que em outros lugares por ai o causo sempre se resolve 

assim. O cara pega o cara por ai, em um certo lugar por ai, lixa o cara 

e deixa ele por ai.  
M – Não, nois aqui não usa isso não. Nois aqui queremos viver e 

queremos que o grileiro veve. Mas cada um conhecendo o direito dele. 

Ele por cima do direito dele e nois por cima do nosso.  
P – O senhor acha que eu não devo matar um home desse? Um home 

desse tem que ser morto. 
M – Por nois, ele não morre não. Por que morrer todo mundo vai 

morrer um dia e Deus sabe qual é o dia de cada um morrer. Agora, 

não matado por nois.  
P – Antão, vocês não tem coragem de mata ele?  
M – Não, até que podia ter coragem de matar, mas não é essa a nossa 

reação. O nosso problema aqui é defender a nossa terra adondenois 

nascemos e criamos.  
P – Ah, vocês nasceram dentro dessa terra e criou aqui?  
M – É por isso que tomos brigando por ela. É por que é uma mãe 

nosso.  
P – Então, essa terra é de vocês?  
M – Olha, em documento, não. Nois não temos um documento que 

prova que é nossa, mas o grileiro também não tem, mas nois tem um 

documento que é superior ao papel fornecido pelo cartório. 
P – E que documento é esse?  
M – Nois. Meus avós, meus bisavós, meus pais, eu que estou aqui 

querendo defender o meu direito.  
P – E esse povo tudo era daqui?  
M – Tudo era daqui.  
P – Tá certo. Então seu Mario se for o causo para lixar esse cara aqui 

o senhor não alixa né. Por que eu tô aqui pra dá uma força pra vocês.  
M – Amigo, nois precisamos muito dos amigos par nos dá uma força a 

defender os nosso direito. Todos aqueles que vier dizendo que vem 

nos da ajuda, nois ficamos grato, por que tamos preciso. Agora, matar 

ninguém não.  
P – E nem vocês mandar alguém.  
M – Não, isso aqui não. [...] 
P – É seu Mario, depois eu torno voltar aqui pra nois dá uma prosa.  
M – Pois não meu amigo, estou aqui a sua disposição.  
[...]. (SOUZA, M., 2015. Depoimento. Rio das Rãs). 
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Mario nos relatou, neste mesmo dia, que vários pistoleiros foram a sua casa, 

mas nada de grave ocorreu, pois sempre soube lidar com a situação e estava defendendo 

o seu direito e o da sua família de ter um lugar para morar. Segundo Souza (2015), 

“quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada, quem é de Jesus Cristo 

no céu já tem morada”.  

A presença de pistoleiros na região do Médio São Francisco sempre foi algo 

comum. Segundo o padre José Evangelista de Souza, a figura do jagunço evoluiu para a 

do pistoleiro, do capataz, os chamados “segurança do fazendeiro”. Agravou-se ainda 

mais a situação, porque estes agora são criminosos de aluguel. (SOUZA, 1994, p. 41). 

Um dos casos de pistolagem mais famosos dessa região é o assassinato de 

Eugênio Lira, em 1977, advogado dos trabalhadores rurais de Santa Maria da Vitória e 

adjacentes, ao sair de uma barbearia no centro da cidade. O assassino de Eugênio Lira 

fora contratado por um grupo de coronéis de Santa Maria da Vitória juntamente com os 

delegados regional e municipal. 

O senhor Jaime Arcanjo de Souza, morador da localidade do Rio das Rãs, 

também nos relatou um encontro com um pistoleiro na casa do seu pai Francisco 

Arcanjo de Souza: 

 

Todo dia o pistoleiro chegava aqui na rampa aqui de casa com o 

revolve na mão, aonde teve um dia que ele deixou o revolver em cima 

desse alpende ai, e eu tava encostado ai no alpende ai olhando e ele 

saiu quando chegou no canto do curral ali, ele lembrou que o revolve 

tinha ficado, voltou de lá para cá correndo, eu disse: ô bestão, se eu 

quisesse lhe derrubar, lhe derrubava com seu cano mesmo e ai agora 

eu disse que é moço, nada não é que eu esqueci o revolve ali, pego e 

levo. A moto dele ele guardou dentro desse quarto ai, depois que cedi 

o quarto para guardar a moto ai dentro meu pai falou você não podia 

ter arrumado isso, guardar pra esse home, guardar essa moto ai, ele me 

falando que lá tava molhando e que lhe pedisse esse quarto ai par 

mode botar. Ai o Véi falo, que o véi tinha um sentido bom, o véi falou 

ai eu fui gravar na minha ideia. Que era uma certeza que ele fechou 

tudo que é porteira ai, só ficou só uma porteira que é daquela casa 

amarela. Pra gente passar para ir pra Brasileira, pra ir prú Enxú, pra 

qualquer canto só aquela porteira. Depois pode tá guardando essa 

moto ai, ti mata numa porteira dessa e quando acabar ele vai falar que 

foi você que foi lá na casa roubo a mota dele e ele ti mato por causa da 

mota, ai eu fiquei um pouco avexado para tirar a moto dele daí, até 

que Deus ajudo e ele tiro, mas não aconteceu nada. (SOUZA, J., 2012. 

Depoimento. Enxú). 
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O senhor Chico Tomé, como é conhecido, segundo o seu filho Jaime era 

dono de uma sabedoria ímpar, e como chefe local, cumpria o seu papel de pai e de 

ancião aconselhando os mais novos em situações de perigo iminente. Como ocorreu 

nesse momento de intensa presença dos pistoleiros e jagunços na comunidade. O senhor 

Chico Tomé, na época do conflito, contava com quase um século de vida no Rio das 

Rãs e ainda foi a prova viva da presença negra na região. Algo que detalharemos adiante 

quando trataremos sobre documentos necessários para o reconhecimento da comunidade 

como remanescente de quilombo.  

Outro aspecto que devemos mencionar é que não há uma unidade coesa, 

perfeita e pacífica nas localidades do Rio das Rãs e em outros grupos. No Rio das Rãs, 

portanto, havia (há) uma competição interna pelo domínio político, e por que não, pela 

memória do grupo. Sobre essas discordâncias internas, a dona Matilde nos relatou que 

desde a primeira “chamada do povo”, proposta por Mario Nunes para defender as terras, 

dentre os moradores do Rio das Rãs e da Brasileira, “só compareceram oito pessoas que 

eram do lado do sofrimento”. A depoente ainda acrescentou que essa reunião aconteceu 

“debaixo do pé de juá enfrente a casa de cumpadre Terenso”. E que, enquanto Mario 

conversava com os presentes a respeito da organização do grupo, os que eram do outro 

lado procuravam desmobilizá-los.    

 

Eu chamei vocês aqui pra mode a gente ir pra Bom Jesus da Lapa 

caçar nossos direitos, por que como é que nois vai fica? Onde nois 

nascemo foi aqui e nois vai ficar onde [...] Aí, passa o povo de Carlos 

Bonfim, aí eles deram aquela gaitada... oia o povo querendo terra, 

vocês não tem terra, fique sabendo que a terra é de Carlos Bonfim. 

(GRANJA, 2014. Depoimento. Brasileira). 

 

Mesmo com esses desentendimentos, a luta de Mario Nunes em defesa da 

posse do território e pela organização dos moradores buscando a sobrevivência crescia. 

Outros moradores juntaram-se a Mario nas viagens a Salvador, aumentando, assim, 

denúncias na capital. No início da década de 1980, aproveitando da especulação 

fundiária na região, os Teixeiras vendem as terras aos empresários Carlos e Kátia 

Bonfim. Os embates desta transferência serão mais detalhados no segundo capítulo para 

evitarmos as delongas. Porém, apresentamos outro episódio descrito por dona Matilde 

sobre essa fase das divergências internas entre os parentes das localidades do Rio das 



56 
 

Rãs e aqueles que eram do lado do suposto comprador. Com relação ao uso da água do 

São Francisco, ela relata: 

 

Ele (Carlos Bonfim) fez uma barragem grande muito aqui lá de riba. 

Muito irriba aqui dentro do rio. E vinha puxava dela do São Francisco 

pra qui para esse braço. Os que eram da parte dele tudo bem. Tava 

junto com ele, que dizia que nois não tinha terra, né, e que nois não ia 

ganhar terra. Esses pudiam pegar água, pudia bebe [...]. (GRANJA, 

2014. Depoimento. Brasileira). 

 

A presença de Carlos Bonfim no Rio das Rãs mudará o rumo da luta 

encampada por Mario Nunes. Enquanto os Teixeiras estavam com os domínios das 

terras da região, a luta de Mario Nunes era reivindicando a permanência na área como 

posseiro. Com a suposta aquisição das terras por Carlos Bonfim sem apresentar a devida 

documentação comprobatória de compra e venda, Mario procurou buscar junto aos 

cartórios de Bom Jesus da Lapa a origem fundiária das terras do Rio das Rãs. 

Descobrindo, portanto, que essas terras estavam ligadas ao morgadio dos Guedes de 

Brito e que não havia cadeia sucessória. Da mesma forma, Carlos Bonfim procurou 

providenciar com os Teixeiras e em cartórios de outras cidades, “cópias” de tais 

documentos, porém só as apresentou em 1986. Com esse lapso e as informações 

adquiridas, os moradores buscaram comprovar que esses documentos apresentados por 

Carlos Bonfim eram falsos. Por serem práticas comuns, essas grilagens de documentos 

por latifundiários em cartórios brasileiros só será retificada após 1988 com ressalvas, 

pois a Constituição não definiu quais as terras devolutas que pertenceriam ao Estado. 

Dessa forma é possível perceber que a grilagem existiu e ainda existe, não apenas no 

Oeste-Baiano, mas em todo sertão brasileiro.  

Assim, dificilmente se encontrará registro de vendas dos Guedes de Brito 

para Porfírio Pereira de Castro e deste ao major Francisco Teixeira Araujo. Com isso, 

quando esses compraram as terras após 1850, compraram de terceiro algo de origem 

pública e que, portanto, pertencia ao Estado. Desta forma, no momento em que os 

Teixeiras chegaram à região do Rio das Rãs se dizendo donos, na verdade, estavam 

utilizando de um poder subalternizante para justificar a ocupação e a grilagem das 

terras, transformando os antigos moradores em invasores de uma área devoluta. 

Contudo, o que podemos concluir sobre este período é que os marotos, os Teixeiras e os 



57 
 

Bomfins estiveram presentes no território do Rio das Rãs se passando por proprietários 

das terras e acabaram por transformar os donos, pela ocupação, em invasores. 

A invisibilidade, a busca por direito e os embates internos dos moradores do 

Rio das Rãs contribuíram para que percebessem, de certa forma, que mesmo com as 

divergências, todos têm o mesmo interesse quanto ao uso da terra e que, portanto, o 

território é a base de tudo. Ele cria o vínculo com o lugar, a noção de pertencimento e, 

por fim, a dimensão identitária. A noção de pertencimento e as adversidades pelas quais 

passaram esses moradores das localidades do Rio das Rãs em defesa da territorialidade 

permanecem presentes na memória coletiva5 do grupo ao evocar, vivenciar e localizar 

esses acontecimentos no tempo e, principalmente, no espaço construído pelos 

quilombolas. Maurice Halbwachs aponta que algumas lembranças “permanecem 

coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente 

nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos”. (HALBWACHS, 2006, p. 

30). Desta forma, a memória coletiva ao evocar as histórias passadas e presentes na 

comunidade permite o enraizamento, o chamado sentimento de pertença e a resistência 

do grupo em defesa da territorialidade e, com isso, renova-se a identidade em Rio das 

Rãs. 

1.2.3 – Histórico da presença negra no Médio São Francisco  

 
“Não tem terra aqui pra negócio, pra ninguém. Tem pra todo mundo trabaiá, 

pode fazer suas roça, pode fazer suas casa, criar seus porco, criação que 

quiser, mas negócio não tem [...] A terra é nossa mãe, como é que um filho 

pega uma mãe pra vender, com todos os esforço que ela deixou aí pra todo 

mundo sobreviver? [...] Então, resultado, nós tem direito de vender o que 

nossa mãe nos dá, mas pra pegar nossa mãe e vender não tem direito, não”. 
Chico Tomé 

 

A região oeste da Bahia, sua hidrografia, seu relevo e sua população, desde 

a década de 1960, vêm sentindo o peso da expropriação e em seguida da exploração 

voltada para o agronegócio. Os seus mananciais, por serem bastante ricos e comporem o 

cerrado brasileiro, são considerados o segundo maior domínio morfoclimático do Brasil, 

atualmente se despontando na produção de grãos, principalmente a soja e o milho. Sua 

                                                           
5Segundo Halbwach, para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que estes 

nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de concordar com as 

memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma e outras para que a lembrança que nos 

fazem recordar venha a ser constituída sobre uma base comum. (HALBWACHS, 2006, p. 39). 
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principal bacia hidrográfica é a do Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, 

em Minas Gerais e, de Minas, percorre 2.700 km até a divisa entre Sergipe e Alagoas. 

Ao longo desse percurso, antes de desembocar no Oceano Atlântico, banha os estados 

da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. A bacia totaliza uma área de 639.219 km2, 

que está dividida em quatro etapas: o Alto, o Médio, o Submédio e o Baixo São 

Francisco. 

O Rio São Francisco está presente na história nacional bem antes das 

entradas e bandeiras. Com o bandeirantismo, que partia do sudeste em direção ao 

nordeste e ao centro-oeste, objetivando o apresamento de indígenas e a prospecção, este 

se tornou o principal caminho e rota comercial. Neste período, correspondente ao da 

expansão territorial, o São Francisco tornou-se conhecido como Rio de Integração 

Nacional. Além desse epíteto nominal, ainda fazem parte da nomenclatura do Rio São 

Francisco: Opará, que para os índios Cariris significa “rio que vai dar no mar”; Rio dos  

Figura 1 – Região hidrográfica do São Francisco 

Fonte: CADERNO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANCISCO, 2006, p. 23. 
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Currais, por servir no transporte e na criação do gado na época colonial, e, ainda, para 

os ribeirinhos que sobrevivem e dependem do rio, que o chamam, carinhosamente, de 

Velho Chico. 

A Bacia hidrográfica do Velho Chico está distribuída entre as regiões 

sudoeste, nordeste e centro-oeste; inserida nos respectivos estados de Minas Gerais, 

Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal. Esta vasta região que 

permeia toda a extensão territorial desse grande rio compõe o vale do São Francisco. 

O seu processo de ocupação foi iniciado no século XVI e se prolongou entre 

os séculos XVII e XVIII, sendo por bastante tempo reduto de povos tradicionais, 

especificamente negros e indígenas. Por volta da década de 1755, principiou a 

exploração de salitre e criação de gado que abasteciam o sertão do Piauí, Minas Gerais, 

Goiás e Mato Grosso. Em O Quilombo do Rio das Rãs História, Tradição e Luta, José 

Jorge de Carvalho relata: 

 
Alimentar o tráfico interprovincial de escravos, pelos menos a partir 

da proibição formal da comercialização de negros vindos diretamente 

da África [...] Convém referir que esse tipo de atividade era, até a 

Independência, exercício exclusivo por portugueses. [...] A ampliação 

de novas frentes agrícolas no Sul, voltadas para a exportação de 

produtos tropicais, basicamente, fez com que os plantadores das áreas 

mais antigas compreendessem que a extinção implicaria na 

valorização dos seus escravos. (CARVALHO, 1996, p. 136). 
 

Essa rota comercial do Rio São Francisco vai asfixiando a população que se 

formou nessa região, principalmente a ribeirinha. Tal população continuou dependendo 

do ciclo produtivo que acompanhava o rio. Assim como nos primeiros povoamentos em 

que se sedentarizavam nas margens dos rios, os moradores das Rãs passaram a plantar, 

pescavam e dependiam desses rios para a sobrevivência. Igualmente, os ribeirinhos do 

São Francisco, nesta região, ainda mantêm essas práticas, principalmente os habitantes 

do Rio das Rãs, um dos afluentes do São Francisco. Esses rios formam uma bifurcação 

extremamente fértil entre o lado direito do São Francisco e o esquerdo do Rio das Rãs, 

no qual as populações ribeirinhas, após as grandes cheias e a ocorrência da vazante, 

aproveitam o húmus depositado pelas águas dos rios para o plantio. Os seus moradores 

chamam esse modelo de plantação de lameiro, isso desde épocas bastante remotas. 

Contudo, é nesta região margeada tanto pelo lado direito do Rio São Francisco quanto 

pelo lado direito do Rio das Rãs, que se localiza o Quilombo do Rio das Rãs, topônimo 
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da comunidade. Por outro lado, quando essa região do Médio São Francisco integrou a 

rota comercial do bandeirantismo no apreçamento de indígenas e escravos, oxigenou o 

ciclo da pecuária e da mineração no comércio do Sul-Norte do país.  

Por ser essa região de difícil acesso, o professor Erivaldo Fagundes Neves 

da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos diz que por “ali se ampliaram as 

chances de esconderijos e estabelecimentos de quilombos”. (NEVES, 1999, p. 126). 

Essa possibilidade para a origem dos negros do Rio das Rãs evidencia, também, os 

porquês dessa região do Médio São Francisco ser repleta de quilombos. 

José Evangelista Souza em O Mucambo do rio das Rãs descreve a 

importância geográfica do Rio e a localização do Quilombo:  

 
O Rio das Rãs já foi até 1961 o limite natural entre os municípios de 

Santo Antônio do Urubu, hoje Paratinga, e o município de 

Carinhanha, porque o distrito de Malhada integrava o território de 

Carinhanha. Com a emancipação de Bom Jesus da Lapa, no começo 

deste século, o Rio das Rãs passou a ser o limite natural do município 

de Bom Jesus da Lapa e o de Carinhanha. Finalmente, com a 

emancipação do distrito de Malhada, em 1961, o referido rio ficou 

sendo o limite natural, entre os municípios de Bom Jesus da Lapa e 

Malhada, situação que vigora até hoje. As comunidades rurais negras 

de Rio das Rãs, Brasileirinha, Enxú, Bom Retiro, e Capão do Cedro 

estão localizadas à margem direita do RSF e à margem direita do Rio 

das Rãs, no município de Bom Jesus da Lapa/ Bahia. (SOUZA, 1994, 

p. 9). 
 

Para os descendentes dos quilombolas, essa região tem uma importância 

geoeconômica muito significativa, pois foi assim que seus antepassados fugiram das 

fazendas da capital do Estado de Salvador, ou das fazendas cacaueiras na região de 

Ilhéus, e se amocambaram. Esses antepassados adentraram a mata até próximo da 

cidade de Brumado, passando pela “serra dos gatos” e desta ao Mucambo, 

provavelmente umas quatro léguas. Ao chegarem, nomearam a área de Mucambo e 

durante algum tempo se alimentavam com mel de abelha, tatu, caititu etc. O uso do mel 

seria por não ter o sal. Em época de cheias, como dito anteriormente, aproveitavam as 

áreas alagadiças para o plantio e os pescados nas lagoas para os alimentos. Nos períodos 

de seca, iam para a região onde se localizava o Mucambo do Pau Preto e dali retiravam 

seu sustento daquilo que o cerrado lhes oferecia. Em entrevista a Valdélio Santos Silva, 

transcrita em Do Mucambo do Pau Preto à Rio das Rãs, o senhor Francisco Ferreira de 
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Magalhães, 86 anos, morador do Enxú, conhecido como Chico de Helena, falou sobre a 

origem dos negros do Mucambo:  

 
Aqui no Brasil não tinha nêgo, nêgo foi vindo da África, agora chegou 

em Salvador trouxe, veio no navio [...]. ontonce uns ficou por lá, 

gostou e outros não gostou, saiu caminhando, descendo aqui prá 

baixo, pro lado do norte da Bahia. Agora chegou aí fizeram 

justamente nesse lugar por nome Mucambo, aí criaram a geração de 

pessoal aí desses nêgo [...]. (SILVA, 1998, p. 55). 
 

Gostaríamos de apontar e ampliar essa origem com os relatos do senhor 

Chico de Helena e por alguns dos moradores do quilombo Rio das Rãs. Por mais que 

esse não seja o objetivo desse trabalho, evidencia nas palavras do senhor Chico de 

Helena a origem dos moradores do Rio das Rãs. Eles saíram de Salvador por não 

aceitarem ser escravizados. A população do Rio das Rãs é majoritariamente negra e se 

originou bem antes da abolição da escravatura brasileira. Momento em que muitos 

desses ex-escravos permaneceram nos seus lugares refugiados enquanto outros se 

dirigiram aos centros urbanos ou para as suas proximidades, onde formaram os 

quilombos.  

 

Figura 2 – Localização do Quilombo do Rio das Rãs 

 

Fonte: INCRA, MDS, Fundação Cultural Palmares, SEPPIR/PR. Outubro de 2014. Disponível em: 

<http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/mapas.vm?type=quilombola&id=224>. Acesso em: 26 

jun. 2015. 
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Esses moradores habitam a região, de acordo com a memória coletiva, desde 

o século XVIII, quando fugiam de Salvador em direção as margens do Rio São 

Francisco ou da região das Minas Gerais em direção ao nordeste.  

Para esses ex-escravos, descendentes de africanos submetidos à escravidão 

que habitam o Vale do Médio São Francisco, a memória coletiva apresenta uma 

possível origem para o grupo. Como dito anteriormente, uma fuga ligada aos engenhos 

da Bahia, saindo de “Salvador [ou da cidade de Ilhéus] em direção à cidade de Brumado 

e entrando na mata de Caetité, chegando ao Mucambo”, é assim descrito nos relatos 

históricos do senhor Chico de Helena, um dos guardiões da memória do grupo. A força 

dessas “lembranças conservadas”, como a do senhor Chico de Helena, foi essencial para 

a relação processual de afirmação dos moradores na época dos conflitos, na década de 

1970. Essas lembranças, segundo Maurice Halbwachs, determinam “os limites até onde 

retrocedemos assim no passado são variáveis segundo os grupos e é o que explica 

porque os pensamentos individuais conforme os momentos [...] atingem lembranças 

mais ou menos remotas”. (HALBWACHS, 2006, p. 156). 

A outra possibilidade para a origem desses moradores é a de que são 

advindos do translado das levas de escravos em direção às áreas mineradoras ou 

cafeeiras do sudeste. Sobre esse comércio, Souza nos diz que: 

 

O braço servil continuava a ser exportado para, em grande número, 

saldar os débitos. A instituição servil, em 1879, tinha já entrado em 

seu período agudo nos sertões do norte do Brasil. O êxodo de escravos 

para a fazenda de café, no Sul, fazia-se já em grandes levas. Privados 

dos recursos, os lavradores do sertão não tinha outro remédio senão 

venderem o escravo, deixando-se na desgraça da contingência de não 

contarem com o trabalho livre. (SOUZA, 1994, p. 25-26).  

 

Desta perspectiva, esses quilombolas partiram das primeiras fazendas de 

cacau no terceiro quadrante do século XVIII, da Cidade de Ilhéus, ou melhor, nas 

proximidades do sul da Bahia. Sendo assim, subiram da região cacaueira até o delta do 

Rio de Contas, ao norte de Ilhéus, em direção a Caetité e Brumado, margeando o Rio de 

Contas, contra correnteza, até a Serra das Almas, e daí desceram para a margem direita 

do São Francisco e esquerda do Rio das Rãs onde fundaram, inicialmente, os povoados 

do Pau Preto e do Mucambo.  
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Façamos um exercício e pensemos nessa rota de fuga partindo do norte da 

cidade de Ilhéus, seguindo as margens do Rio de Contas até as proximidades das 

cidades de Brumado, Caetité, Guanambi e, por fim, o Quilombo do Rio das Rãs, 

totalizando 670 km. Margeando o Rio de Contas, tem a sua nascente na Serra das 

Almas, no município de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, e perpassa a região da 

Serra Geral na Bahia com o nome de Rio Brumado. Por ser uma região cheia de 

cachoeiras, conhecida como mata de grotões, Neves afirmou que por aí havia bastantes 

esconderijos e quilombos (NEVES, 1999, p. 126), isso nos leva a deduzir que uma rota 

de fuga das fazendas do sul da Bahia, passando por esse caminho, torna-se algo possível 

e de difícil recaptura. Essa região além de fazer parte do Ciclo do Couro, também 

integra o “Caminho da Bahia” dentro do Vale do São Francisco, a Estrada Real.  

A análise dessa possibilidade apresentada pelo senhor Chico de Helena e 

pelo professor Erivaldo Neves, aponta para a dificuldade em precisar o período de 

ocupação e a origem do povo negro na região do Médio São Francisco. 

 

2. – Processo histórico e mobilização comunitária em direção ao reconhecimento 

étnico Quilombola  

 

2.1 – Resistência e existência 

As práticas consuetudinárias foram se modificando no Rio das Rãs após a 

década de 1970, período em que se registram as primeiras tentativas de expulsão dos 

quilombolas de suas terras por parte dos herdeiros do coronel Deocleciano Teixeira. 

Essa década foi marcada pela grande quantidade de conflitos que ocorreram e não se 

restringiram a essa região. Em nível nacional, o Ato Institucional nº 5 (AI-5) cerceou 

vários direitos dos cidadãos. Os movimentos sociais no campo e nas cidades lutavam e 

defendiam a liberdade. O Movimento Negro (MN), o estudantil, o de camponeses, 

dentre outros, combatiam e denunciavam as atrocidades cometidas pelo regime 

autoritário e, consequentemente, os desaparecimentos e as mortes dos militantes. Muitos 

encontraram no exílio, a exemplo de Abdias do Nascimento, militante do MN no 

período de 1968 a 1981, um campo novo e propício para acampar e manter a luta por 

liberdade de direitos. Enquanto estava no exílio, Abdias lança nos Estados Unidos o 
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manifesto Quilombismo, que segundo o intelectual negro, significa “uma alternativa 

internacional para a organização das massas afro-americanas de todo esse Novo 

Mundo”. (NASCIMENTO, 1982, p. 34). 

Nesta conjuntura, o processo de luta dos quilombolas do Rio das Rãs em 

defesa da terra ocupada pelos ancestrais durante o século XVIII principiou ao enfrentar 

Celso Teixeira em 1972, quando este proibiu a abertura de novos roçados. Dois anos 

depois, em 1974, foi a vez de Fernando Teixeira, primo de Celso, proibir a pesca e 

colocar animais nos roçados dos moradores. Para Simplício Arcanjo Rodrigues, uma 

das principais lideranças do quilombo Rio das Rãs e representante da Coordenação 

Regional dos Quilombos, o conflito possessório iniciou na década de 1979 e assevera 

sobre esse período que: 

 

Dum certo tempo prá cá, de setena e nove, começou essa questão de 

briga entre fazendeiro e posseiro. Os mais velhos diziam que o pessoal 

que dizia ser dono dessa terra estava estragando as mata e que ia 

chegar um tempo que as mata ia virar capoeira. E não dava pra punha 

mais roça [...] e eles começou a pertubar a nossa tranquilidade, não 

pudia pescar, não pudia mais plantar, não pudia consertar as cercas, 

não pudia tirar madeira nova pra consertar e nem pudia colocar outras 

e ai isso começou a afetar a comunidade e a gente começou a procurar 

nosso direito. (RODRIGUES, 2014. Depoimento. Rio das Rãs). 

 

Além dessas proibições apresentadas por Simplício Arcanjo, os 

descendentes do coronel, Celso e Fernando Teixeira, moradores do município de 

Caetité, mandaram derrubar algumas casas nas localidades. Mario Nunes, morador da 

localidade do Rio das Rãs, procurou ajuda no município de Bom Jesus da Lapa e 

denunciou essas atrocidades. Ao nos falar sobre o início do conflito nos relatou que: 

 
A primeira invasão de uma posse, de umas pessoas, foram de uns tio 

meu, eles abriram uma picada, saindo de dentro da propriedade de um 

tio meu, e ai o pessoal reagiro, não com briga, mas acerca que eles 

fizeram eles derrubaro e por isso início o conflito. (SOUZA, M., 2015. 

Depoimento. Rio das Rãs). 
 

Em 1977, os moradores protocolaram uma ação de posse em conjunto com 

o INCRA, e desta ação o juiz concedeu a desapropriação de mais de 12 mil hectares, 

decisão descumprida pelos Teixeiras que se negaram a ceder a área para fins de 

assentamento e reforma agrária. Nesse período o Jornal da Bahia noticiou: 
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De acordo com o que ficou decidido ontem na reunião da Comissão 

Agrária15 desapropriou parte dos imóveis situados na área do Rio das 

Rãs e Pitombeiras no município de Bom Jesus da Lapa, centro – oeste 

do estado. São 12.450 hectares onde cerca de 300 posseiros estão 

instalados. (JORNAL DA BAHIA, 1977 apud DUTRA, 2007, p. 90). 
 

Procurando encobrir as atrocidades e o descumprimento da ordem judicial, 

em 1978, Celso Teixeira doou uma área de quatro hectares aos moradores, onde hoje é a 

localidade da Brasileira. O intuito era deslocar os moradores da área em conflito para 

uma área mais afastada, porém, a área doada por Celso pertencia ao primo Fernando.  

Mario Nunes nos disse que essa doação era “uma coisa singela, sem 

compromisso. Nois não era bobo. Então a gente levou assim pra eles a proposta. Vocês 

estão falando pra gente mudar e os nossos benefícios?”. (SOUZA, M., 2015. 

Depoimento. Rio das Rãs). Nesta situação, Mario faz referência às benfeitorias de 

cultivos e plantações da terra que ficariam na área que fosse abandonada. 

Como não houve acordo entre os Teixeiras e os moradores, os primeiros 

mandaram envenenar uma das lagoas e parte das águas do rio que dá nome ao 

quilombo, situação que obrigou o morador Mario Nunes a procurar ajuda na sede do 

município, em Bom Jesus da Lapa. Ao fazer a denúncia ao chefe de polícia sobre as 

violências cometidas por Celso e Fernando Teixeira, a reação do titular da polícia foi 

mover uma intimação aos denunciantes, alegando que eles estavam invadindo as terras 

do suposto proprietário. Sobre esse episódio, assim nos relatou Mario Nunes: 

 

Acabô que nesse época eu fazia parte da diretoria do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Bom Jesus da Lapa, mas já era indicado, 

também, prá representar a comunidade. Antão a polícia chegô com 

essa intimação prá o pessoal assinar e no outro dia comparecer. Eu 

falei prá eles que nois num tem nada pra assinar aqui. Por que nois 

num fizemos mali a ninguém. O que nois fez aqui foi defender um 

direito que é nosso. Foi vocês fazer sem ordem e nois di fazer pruque 

nois num queria que fosse feito. Eles falaram que num tem nada disso 

que a propriedade é do fazendeiro e vocês invadiu. Bom se é invasão 

nois num conhece, nois conhece defesa. (SOUZA, M., 2015. 

Depoimento. Rio das Rãs). 

 

A partir desse episódio, o conflito aumentou tanto com os Teixeiras quanto 

com as autoridades locais, como nos relatou Mario Nunes: 
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Acharam um afronto essa intervenção pois invadimos a delegacia e 

quando perguntei para o delegado se ele conhecia alei do homi do 

campo vocês precisa passa conhecer e tomar conhecimento do direito 

do homi do campo. Enquanto você mandô a polícia lá pra posse do 

povo prá persegui o povo ficô a cidade aqui na mão dos bandidos. 

Pulica é pra cidade num é prá atacar posseiro. Eles acharam um 

afronto nosso, purque somos pretos, somus pobres e essa vitória nossa 

diante da pulicia. Pois enquanto houver verdade prá ser dita vamo 

dizer quando tiver necessidade. (SOUZA, M., 2015. Depoimento. Rio 

das Rãs). 

 

A partir desta exposição, chamamos a atenção para a postura do Mario 

frente ao delegado de polícia. Vejamos: ao perguntar ao delegado se ele conhecia a “Lei 

do Homem do Campo” e, em seguida criticar a sua atuação ao mandar a polícia 

perseguir os posseiros e deixar a cidade nas mãos dos bandidos, essa postura demonstra 

o grau de instrução desse morador ao lidar com uma situação tão adversa. Além disso, 

nos apresenta como desconstrói a subalternidade presente nas relações e nas diferenças 

raciais, como assinalado na citação: “Eles acharam um afronto nosso por que nós somos 

pretos”. Com isso, Mario demonstra a existência da fronteira constitutiva da resistência 

entre “nós” e “eles”. Essa postura de Mario descreve como se articula os saberes 

diferentes daqueles eurocentrados. Nas palavras de Edgar Lander, em A colonialidade 

do saber: eurocentrismo e ciências sociais, a postura do Mario indica: 

 
A busca de alternativas à conformidade profundamente excludente e 

desigual do mundo moderno exige um esforço de desconstrução do 

caráter universal e natural da sociedade capitalista-liberal. Isso requer 

o questionamento das pretensões de objetividade e neutralidade dos 

principais instrumentos de naturalização e legitimação dessa ordem 

social: o conjunto de saber que conhecemos globalmente como 

ciências sociais. (LANDER, 2005, p. 02-03). 
 

Essa desconstrução desencobre os diversos saberes existentes e refuta os 

eurocêntricos. No entanto, mesmo depois dessa primeira vitória com as autoridades 

locais, os Teixeiras aumentaram as perseguições abrindo picadas a partir das casas dos 

moradores e intensificaram a matança dos animais nas comunidades, obrigando os 

moradores a prender o gado e não deixar os outros animais soltos. Os animais que o 

fazendeiro encontrava soltos, principalmente os bodes e as ovelhas, quando não eram 

mortos, cortavam-lhes as orelhas e o rabo.  
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Na década de 1980, os descendentes de Deocleciano Teixeira, Celso e 

Fernando, convenceram o outro primo, Carlos Teixeira, filho do educador Anísio 

Teixeira, a vender as terras aos proprietários do Grupo Empresarial Bial-Bonfim 

Indústria Algodoeira LTDA, Carlos Newton Vasconcelos Bonfim e Kátia das Graças 

Macedo Bonfim, residentes do município de Guanambi. 

Esses absenteístas deram continuidade à expropriação violenta, culminando 

com a expulsão de várias famílias das localidades de Rio das Rãs, Enxú e Retiro. Eles, 

Carlos e Kátia Bonfim, incentivaram essas famílias a se dirigirem a localidade da 

Brasileira, região dos 4 hectares doados pelos Teixeiras, pois o “gado ele já havia 

removido”. Para cumprir suas vontades, os empresários grileiros contrataram jagunços e 

pistoleiros para controlar a entrada e a saída dos moradores das localidades, Mario diz 

que nessa época falou a Carlos Bonfim: 

 

Bom meu irmão a área lá é desse tamanhin prá tanta gente. O gado 

saiu pru que não sabe conversar é levado prá onde alguém que vai 

levando quiser e nois num pudemos sair dessa maneira nois temo que 

permanecer aqui. Então você dá seu jeito pro que nois daqui num sai. 

(SOUZA, M., 2015. Depoimento. Rio das Rãs). 

 

Com a chegada de Carlos Bonfim na década de 1980, o conflito fundiário na 

região do Rio das Rãs se estendeu até o primeiro quadrante de 1990, sendo este o 

período de maior violência contra os moradores. Em 1985, Carlos Bonfim, utilizando de 

maquinário, derrubou cercas e casas na localidade do Enxú. Só nas localidades do Rio 

das Rãs e Joá, segundo José J. de Carvalho, foram 127 residências familiares e a maior 

parte das roças em produção, transformando-as em pastos. (CARVALHO, 1996, p. 77). 

Além dessa atuação truculenta, Simplício Arcanjo nos relatou que: 

 

Plantava algodão e plantava capim. Plantava até em cima da casa do 

pessoal. Jogava semente e veneno com avião. Aí ô, com a chuva 

chegou até criança morrer, inclusive um sumbrinho meu, filho da 

minha irmã, morreu invenenado, envenenar peixe [...] eles nos 

encurralaram numa certa época numa área bem pequena e a gente 

começo a buscar o direito. (RODRIGUES, 2014. Depoimento. 

Brasileira). 
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Até essa época os moradores do Rio das Rãs faziam as denúncias na sede do 

município, mas não logravam êxito, pois as liminares eram desrespeitadas tanto pelos 

Teixeiras quanto pelos Bomfins. A solução encontrada foi manter as denúncias em uma 

instância maior, em Salvador, na capital do Estado. Em 1989, os moradores iniciaram 

outro processo judicial e conseguiram por liminar a reintegração de posse por duas 

vezes consecutivas. Esse período coincide em 1992, segundo José J. de Carvalho, com o 

início de férias da Justiça e, em seguida, o juiz entrou em processo de transferência por 

promoção de carreira. (CARVALHO, 1996, p. 77). 

Com isso, os moradores e as entidades, a Federação da Agricultura no 

Estado da Bahia, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, o Instituto de Terras do 

Estado da Bahia e a Universidade Federal da Bahia, protocolaram outra ação de 

reintegração de posse também descumprida por Carlos Bonfim. Com a decisão do 

INCRA em desapropriar a área e a recusa por parte dos empresários, Mario nos relatou 

que fez várias denúncias em Salvador, mas boa parte das autoridades locais eram 

“descendentes dos Spínola Teixeiras e amigos dos empresários da Bial-Bonfim”, razão 

pela qual os processos acabavam sendo descumpridos e outros engavetados. E ainda, 

quando o oficial de justiça chegava com a intimação, Bonfim parava com as 

perseguições, e ao sair da localidade em conflito, ou antes mesmo de chegar na sede do 

município ou em Salvador, reiniciava o processo conflituoso descumprindo a ordem 

judicial. Isso levou Mário Nunes, na época associado ao Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Bom Jesus da Lapa, a cobrar mais empenho da instituição. Assim, a saída 

encontrada foi recorrer a instâncias superiores, como a Procuradoria Geral da 

República.  

Através de uma nota publicada no Jornal da Bahia no ano1987, na página 

03, sobre o conflito na região envolvendo fazendeiro e posseiros, o deputado Alcides 

Modesto (PT-BA) e o padre José Evangelista de Souza, tomaram conhecimento da 

situação dos moradores. Osvaldo Dutra relata essa nota onde consta a fala do deputado 

estadual, Vandilson Costa, do Partido Comunista do Brasil (PC do B), publicada no 

referido Jornal.  

 
Na próxima semana vou solicitar à Assembleia Legislativa a formação 

de uma Comissão de parlamentares para acompanhar o caso. 

“Queremos que cesse a violência, que os culpados sejam punidos e a 

liberação das terras agilizada, reivindicou Costa. Ele também promete 
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levar o caso a Secretária de Segurança Pública, à Secretária de 

Reforma Agrária e a Comissão de Direitos Humanas da Secretária de 

Justiça além de comunicar a situação ao Governador Waldir Pires e ao 

presidente Sarney. (JORNAL DA BAHIA, 1987, p. 03 apud DUTRA, 

2007, p. 93). 
 

O morador Mario Nunes nos relatou essa publicação e, também, como o 

padre Souza e o deputado Alcides Modesto do PT entraram em defesa do território do 

Rio das Rãs ocupado pelo fazendeiro: 

 

Houve a necessidade de sair uma nota no jornal e uma pessoa por 

nome de [...] padre Souza tomô conhecimento dessa nota vei 

tombando de lá prá cá até chegô aqui. Através de que, de um apoio de 

um deputado federal do PT, nessa época que era o senhor Alcides 

Modesti. Companheiro que deu uma força, aliás, vou falar a verdade. 

A andada era minha mas a experiença foi dele. Saber levar o assunto 

pra onde necessitava. E ai começou a ser divulgado. (SOUZA, M., 

2015. Depoimento. Rio das Rãs). 

 

A participação do deputado Alcides Modesto do PT-BA e do padre Souza 

nesse momento da luta foi de suma importância para canalizar a luta no campo político, 

judiciário, cultural e social, pois, enquanto o deputado buscava no corpo da Constituição 

as diretrizes para o reconhecimento da comunidade e cobrava das instituições a solução 

imediata e a proteção aos remanescentes, o padre Souza, enquanto historiador, a partir 

das entrevistas com os moradores mais antigos das localidades do Rio das Rãs e da 

região, somada às pesquisas em cartórios nos municípios de Caetité, Guanambi e Bom 

Jesus da Lapa, produzia os relatórios necessários que resultaram no levantamento 

fundiário e na cadeia sucessória da região oeste da Bahia, par fins documentários e 

comprobatórios.  

Assim, em 1993, após algumas liminares descumpridas no Estado da Bahia, 

com o apoio político do deputado Alcides Modesto e os levantamentos históricos junto 

às famílias originárias das localidades do Rio das Rãs realizadas pelo padre Souza, a 

luta deixou o campo possessório e entrou na pauta da luta por reconhecimento político-

cultural dos remanescentes do quilombo do Rio das Rãs, em Brasília. 

Nesse momento entraram também na luta dos moradores do Rio das Rãs o 

Sindicato, a Igreja, a Fundação Desenvolvimento Integrado do São Francisco 

(FUNDIFRAN), a CPT, o Movimento Negro Unificado (MNU) e o Ministério Público 
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Federal (MPF). Com esses apoios atuando em várias frentes, iniciou-se o processo que 

reverteria os rumos da luta dos moradores com a desapropriação da Fazenda Rio das 

Rãs e o reconhecimento dos direitos dos quilombolas pela primeira vez na história do 

Brasil. Simplício Arcanjo, como primeiro presidente da Associação de Moradores 

Quilombolas do Rio das Rãs, diz que: 

 

Aí a gente descobriu que tinha que ir prá instancia federal. Quando a 

gente foi prá Brasília as coisas começou a mudar de rumo pruque lá 

foi uma outra história [...] a gente teve audiência cum o INCRA, 

audiência cum a Fundação Palmares, teve audiência cum IBAMA, 

teve audiência cum a Procuradoria Geral da República e alguns 

Ministérios. E ali cada um ficava dizendo, jogava prá um jogava prá 

outro, eu faço uma parti e o outro faz outra. Então o que tinha que 

fazer é marcar uma audiença com todo mundo junto e dizer quais são 

os caminhos. (RODRIGUES, 2014. Depoimento. Rio das Rãs). 

 

Nesta reunião, a preocupação dos moradores do Rio das Rãs era em saber 

qual caminho trilhar até o reconhecimento. As dificuldades dos órgãos “competentes” 

ao lidar com a situação dos moradores do Rio das Rãs também são evidentes nas 

palavras de Simplício, pois até esse momento havia o artigo 68 no campo transitório da 

Constituição e a sua regulamentação só foi efetivada no Governo Lula, com o Decreto 

4883 de 2003. Por experiência, como não havia a regulamentação do artigo 68, para o 

Quilombo do Rio das Rãs foram expedidas duas Portarias pela Fundação Cultural 

Palmares; a Portaria INCRA/P/n° 30711995 que facilitou a criação do Projeto Especial 

Quilombola (PEQ) e por força da Portaria n° 49, de 30 de dezembro de 1996 é criado e 

estruturado o PEQ como assentamento para que seus moradores, agora assentados, 

tivessem acesso aos projetos oferecidos pelo INCRA. Depois destas Portarias, no ano 

2000, o Quilombo do Rio das Rãs passou por outro reconhecimento pela Fundação 

Cultural Palmares, conjuntamente com outras comunidades, como remanescentes de 

quilombos. Por fim, após a regulamentação do Artigo 68 em 2003, um ano depois, em 

2004, o Rio das Rãs tem outro reconhecimento. 

Mesmo como PEQ e tantos reconhecimentos certificados pela FCP, as terras 

que compõem a territorialidade quilombola ainda não estão tituladas em nome da 

Associação que representa os moradores da região do Rio das Rãs. Nesta instância 

federal, a dimensão da luta dos moradores do Rio das Rãs abandonou o vínculo 
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possessório e entrou no caminho estreito do reconhecimento étnico. Esse processo de 

luta étnica servirá a outras comunidades.  

Ana Carolina da Matta Chasin (2012), em Direitos Étnicos, conflitos 

fundiários: a judicialização da disputa pelos territórios quilombolas (2005 a 2009), 

descreve a importância da jurisprudência alcançada com a luta e conquista dos 

moradores do Rio das Rãs para a comunidade quilombola de Ivaporunduva. Essa 

comunidade, em 2002, após ajuizar ação de reconhecimento como comunidade 

remanescente de quilombo, teve seu pedido deferido em 2008 pelo Tribunal Regional 

Federal. Sendo assim, a referida autora relata:  

 
Ivaporunduva foi a segunda comunidade quilombola que utilizou a via 

judicial para obrigar o Estado brasileiro a titular seu território. No ano 

anterior, o Ministério Público Federal (MPF) havia proposto duas 

ações judiciais em defesa dos direitos da comunidade de Rio das Rãs, 

na Bahia. Também nesse caso a comunidade foi vitoriosa – a principal 

ação foi julgada procedente em 1999, sendo a decisão de primeira 

instância confirmada pelo Tribunal em 2006 – e, em 2000, o título da 

terra foi expedido pela Fundação Cultural Palmares (órgão ligado ao 

Ministério da Cultura que, à época, era responsável pelas titulações). 

Em ambos os casos a estratégia judicial se apoiou no direito ao título 

da terra garantido a essas comunidades pela Constituição Federal de 

1988. (CHASIN, 2012, p. 02-03). 
 

Durante esse período de intensas lutas externas, a organização interna dos 

moradores crescia, visto que a sobrevivência daqueles que foram atingidos pela ação 

violenta e truculenta de Carlos Bonfim só foi possível devido à solidariedade entre as 

famílias das localidades, dentre elas a do Retiro e do Capão do Cedro, situadas em áreas 

mais afastadas da região em litígio que dividiam os frutos dos plantios, das caças e das 

pescas com os desabrigados. Essa união foi fundamental, por exemplo, para que Mario 

Nunes pudesse permanecer em Salvador longe das obrigações de chefe de uma família 

de doze filhos. 

O primeiro passo dos moradores do Rio das Rãs na esfera judicial foi dado 

pela Procuradoria Geral da União, que ingressou com duas ações em 1993. A primeira 

buscou garantir o direito da comunidade de criar seus animais e realizar suas atividades 

agrícolas, práticas que estavam ameaçadas pela atuação da Bial Agropecuária. Já na 

decisão liminar, o juiz acatou o pedido da Procuradoria com base no artigo 68. Dessa 

forma, Simplício Arcanjo declara:  
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Aí houve uma maneira que desaproprio a terra [...] Antes da 

desapropriação o pessoal da faculdade veio aqui e demarcô uma área 

da União, devoluta. Quando demarcô essa área nois já começamos ter 

liberdade de caçar, plantar, pescar nessa área e depois de desapropriar 

nois passamos para a área de sequeira e começamo a trabalha e eles 

trucheram um título provisório e depois passou para uma Portaria 

Especial Quilombola e aí a gente ainda teve direito aos créditos do 

INCRA. (RODRIGUES, 2014. Depoimento. Rio das Rãs). 

 

Na outra ação, a PGR solicitou que os moradores das comunidades que 

formam o Rio das Rãs fossem declarados remanescentes de quilombos de acordo com o 

art. 68 da ADCT da Constituição Federal, e ainda que o casal de empresários, Carlos 

Bonfim e Kátia Bonfim, parassem com as ações violentas contra os quilombolas do Rio 

das Rãs. 

Para essa sessão, os moradores das localidades organizaram uma caravana à 

Brasília. Por força dessa caravana, em 1993, o “Jornal A Tarde” publicou: 

 
Uma caravana em defesa dos posseiros remanescentes de quilombos 

da fazenda Rio das Rãs partirá de Salvador e de Bom Jesus da Lapa 

em três ônibus fretados com destino a Brasília, onde pretende, 

amanhã, cobrar do ministro Mauricio Corrêa, da Justiça, maior 

celeridade no processo de desapropriação e titulação da área ocupada 

por aqueles posseiros. (JORNAL A TARDE, 1993 apud DUTRA, 

2007, p. 108). 
 

Nesta caravana, dentre os viajantes encontrava-se o senhor Francisco 

Arcanjo de Souza, nascido em 15 de abril de 1894, na época com 99 anos de idade. Seu 

Francisco era conhecido como Chico Tomé e fora um dos fundadores da localidade do 

Rio das Rãs. Era um dos doze filhos do casal Manoel Tomé de Souza e de Balbina 

Maria da Conceição, ambos nascidos no Mucambo do Pau Preto.  

No decorrer da audiência, o senhor Chico Tomé, ao ser inquirido pelos 

advogados dos empresários da Bial-Bonfim sobre o tempo de ocupação dos moradores 

nas localidades do Rio das Rãs, ao responder, depois de várias histórias referindo-se a 

ocupação ancestral, retira da maleta que trazia consigo a chave de uma porta com 

dimensão e modelo incomum, mostra a chave e direcionando para os advogados de 

Carlos Bonfim lhes propõe a seguinte questão: “Já que o casal dizem serem os donos 

das terras, eles saberiam dizer qual a porta que a chave abriria?”. E complementou, 

“Vocês como os donos devem conhecem a residência da propriedade de vocês, ou 
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não?”. Para surpresa geral, o procurador acatou o objeto apresentado por seu Chico 

Tomé alegando que como morador antigo e nascido na localidade, ele é testemunha viva 

da existência de ex-escravos na região e como tal se soma aos recursos materiais e 

imateriais. Determinando, assim, que os pretensos donos comprovassem a existência da 

chave. Na realidade, a chave era da porta da sede da Fazenda Retiro, construída pelos 

moradores do Mucambo do Pau Preto que foram reescravizados pelos Marotos na 

primeira década do século XIX. Os descendentes dos moradores do Mucambo, do Pau 

Preto chamam a residência de “a casa da escravaria” e a chave, portanto, foi guardada 

pelo pai de Chico Tomé. Como o casal Bonfim não conhecia a propriedade e não 

estiveram na sede da Fazenda Retiro, nas proximidades do Mucambo e do Pau Preto, 

não conheciam o formato da chave ou a história da antiga fechadura. O senhor 

Simplício Arcanjo, neto do senhor Chico Tomé, narra: 

 

O juiz federal ao pronunciar a sentença favorável aos moradores 

destacou que seu Tomé é a prova de que este lugar é histórico. Não é 

uma “inventação”. Ele é um ancião de cem anos que nasceu e se criou 

no Rio das Rãs. Ele é descendência, é geração dessa terra. Ele é a 

prova real da história dos seus ancestrais. (RODRIGUES, 2014. 

Depoimento. Rio das Rãs). 

 

Além da dita chave, o senhor Chico Tomé informou ao juiz que nem o 

coronel Deocleciano esteve na sede da Fazenda Retiro. Mesmo assim ele pediu ao 

coronel os bancos e as mesas da casa da sede e levou para a sua residência no Rio das 

Rãs (cf. CARVALHO, 1996). Atualmente algumas paredes da casa da sede da Fazenda 

Retiro ainda resistem ao tempo. 

No interstício de 1995 a 1997, houve uma maior atuação por parte do 

INCRA, que passou a acompanhar a situação dos quilombolas do Rio das Rãs mais de 

perto, concluindo um projeto de desapropriação levando em conta a função social da 

terra enquanto reforma agrária, o qual foi assinado pelo Presidente da República em 

janeiro de 1995 (cf. SILVA, 1998). Paralelo a essas discussões, na Câmara e no Senado 

Federal procuravam construir os critérios para a regularização do artigo 68. 

Após vários embates, viagens a Brasília, bastantes protestos e passeatas na 

Esplanada dos Ministérios, em frente ao Palácio do Planalto e no INCRA, no ano 2000 

a Procuradoria Geral da União, o Ministério Público Federal, a Fundação Cultural 
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Palmares e o INCRA, em parceria com algumas universidades federais, criaram um 

Grupo de Trabalho para se pensar na produção de laudos técnicos que favorecessem o 

reconhecimento das comunidades tradicionais de quilombos no Brasil. E ainda, neste 

mesmo ano, a Fundação Cultural Palmares e o INCRA publicaram no Diário Oficial da 

União o reconhecimento de diversas localidades brasileiras como remanescentes de 

quilombos. Essa ação conjunta provocou abundantes questionamentos por parte de 

parlamentares e de agropecuaristas contrários ao reconhecimento de áreas quilombolas. 

Em 2003, com a publicação do Decreto 4887 e seu caráter renovador e 

regulamentador do artigo 68, aumentaram os questionamentos e produziram outras 

tantas polêmicas pelos seguimentos contrários aos direitos dos negros brasileiros que 

passaram a utilizar a autoatribuição como mecanismo de reconhecimento étnico. 

Portanto, as comunidades remanescentes de quilombos no Brasil passaram a 

ser reconhecidas pelo poder Público Federal e suas instâncias colaborativas, INCRA e 

Fundação Cultural Palmares, a partir do ano 2000. Esse primeiro ato beneficiou várias 

comunidades quilombolas em diversos estados brasileiros, principalmente São Paulo, 

Bahia e Maranhão. Três anos depois, com esse novo critério regulamentador presente no 

Decreto 4887, outra lista foi publicada no Diário Oficial da União, utilizando a 

autoatribuição como elemento de reconhecimento dessas comunidades. No entanto, essa 

“nova lista” divulgada no quadro de comunidades reconhecidas do INCRA e da 

Fundação Cultural Palmares (FCP), no ano de 2003, praticamente repetiu a lista do ano 

2000. Poucas comunidades foram incluídas e reconhecidas depois da criação do referido 

Decreto. Esses avanços e retrocessos na luta por reconhecimento, por ser um tema atual 

e complexo, será discutido no terceiro capítulo.  

 

2.2 – Ocupação branca e empresarial: conflito na territorialidade do Rio das Rãs 

 

2.2.1 – Ocupação branca 

A ocupação branca do Médio São Francisco, na opinião de Márcio Roberto 

Alves Santos, em sua Tese de Doutorado intitulada Fronteiras do sertão baiano: 1640-

1750, segundos os relatos oficiais, datam de 1655. 
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Segundo declaração dada por Antônio Guedes de Brito em 1676, o 

conhecido potentado e sertanista baiano abrira, antes de 1655, duas 

entradas entre a costa e a Jacobina, com resultado de uma concessão 

de terras feita pelo Conde de Vila-Pouca (de Aguiar). Encontrara, no 

entanto, terrenos secos e inférteis, razão pela qual requerera nova 

concessão, feita em 1655, entre os rios Jacuípe e Itapecuru, até as suas 

nascentes. Na petição que gerara essa segunda concessão, Guedes de 

Brito e seu pai informam que as terras pedidas nunca tinham sido 

penetradas por gente branca e estavam devolutas por terem matos, 

caatingas e serras infrutíferas e serem vizinhas do gentio bravo. 

(SANTOS, 2010, p. 66).  

 

A tese de Márcio Roberto Alves Santos faz a análise histórica da formação 

territorial da ocupação luso-brasileira do sertão baiano no interior da capitania da Bahia 

apontando a presença indígena nessa região e justificando os elementos culturais 

indígenas ainda presentes no cotidiano dos atuais moradores.  

Outra situação que merece destaque na citação anterior é o fato de Antônio 

Guedes de Brito pedir uma segunda concessão de terras em 1655. Esse fato evidencia 

dois pontos importantes: o primeiro é que essas entradas datam de antes de 1655 e saíra 

da Bahia em direção ao sudeste contrapondo a exploração do interior da Bahia a partir 

de São Paulo; o segundo é que essas terras do interior da capitania da Bahia, por serem 

de concessão, o seu domínio está ligado ao sistema de sesmarias ou morgadio. Como 

este fora abolido em 1835 e aquele em 1822, as terras da região do Rio das Rãs foram 

supostamente compradas por Francisco Teixeira de Araujo em 1868, após a Lei de 

Terras. Apresentando, desta forma, um vazio de domínio fundiário e de propriedade de 

quase quatro décadas, situação que enquadra a região do território do Rio das Rãs na 

condição de terras devolutas. 

Esses modelos fundiários brasileiros dificultam, na atualidade, encontrar 

documentos oficiais comprobatórios dessas negociações com os Teixeiras e destes aos 

Bomfins. Portanto, se essas terras não forem de origem sesmeira, elas só poderão ser de 

origem possessória, pois essas são as duas possíveis origens para o nosso sistema 

fundiário. 

No Rio das Rãs, os seus moradores não fazem referência a um mito 

fundador ou a um local de fuga específico, seus depoimentos são bastante difusos sobre 

as possíveis origens dos primeiros habitantes do Mucambo. A memória coletiva, até 
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onde percebemos, consegue recuar até a chegada dos marotos no Mucambo e no Pau 

Preto, momento em que reescravizam alguns dos moradores e mudam o nome da 

localidade para Fazenda Retiro. Em seguida, os marotos construíram o açude, a “casa da 

escravatura”, ou a sede da fazenda e o curral. Relatado assim pelo senhor Chico de 

Helena: 

 

Depois que os marotos encontrou o mucambo. Dentro do quilombo do 

Rio das Rãs a primeira coisa que fizero foi uma casa de abobe de 

tição. Aquele abobe travessado... abobe cru. A parede da casa, com 18 

anos que derrubou que descobriu a casa, ainda levou 18 anos para 

caiar. [...] A Casa da escravatura. Os caibos eram dessa grussura, o 

batente da porta um homem não panhava. O batente era dessa largura 

a faixa do batente da porta. Um homem não guentava apanhar. As 

portas eram de orgo e as janelas eram de orgam. Ai botaram para fazer 

essa casa, os negros, quem fazia eram os negros. Quando cabô de 

fazer a casa botô para fazer o curral. Oia, aroeira, neste tempo não 

tinha carro, não tinha carretão, não tinha nada disso não tinha, o 

machado, eu ainda conheci o machado a boca do machado era dessa 

largura, aqueles tirava aquela aroeira, pudia ser com 500 metros ou 

1000 metros tinha que trazer a tora praí. A prova tá lá de prova. O 

curral tá lá, todo mundo conhece aqui né, ainda tá lá de prova. Ainda 

tem tora dessa grussura oi. Cortava aquela toiras e vinham tombando, 

morreu muitos negos arrembentado e que tinha que trazer praí. 

(MAGALHÃES, 2012. Depoimento. Rio das Rãs). 

 

Um dos fundadores da Associação Quilombola dos Moradores do Rio das 

Rãs e que a presidiu por dois mandatos, o senhor Simplício Arcanjo Rodrigues, ao falar 

sobre as origens da comunidade, apresenta em seu relato uma proximidade ao que foi 

dito pelo senhor Chico de Helena, vejamos: 

 

A origem da comunidade é o seguinte o que a gente tem conhecimento 

é que no passado, a gente tem isso por história, existia depois da 

sesmaria, é disse que essa terras foi dividida e aí se tinha documento, 

se essas terras tinha documentos que a gente conhecia era por uma 

família chamada maroto, mas era no tempo da revolta segundo nossos 

antigos falavam, se existia documento aqui, essa terra, no época da 

revolta quando ganhava a guerra na base do tiro e quem era vitorioso 

tomava de conta então ficou nessa daí. (RODRIGUES, 2012. 

Depoimento. Rio das Rãs). 

 

Com as referências feitas ao sistema de sesmarias e aos marotos pela 

memória coletiva dos quilombolas do Rio das Rãs, evidencia-se que a população do Rio 
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das Rãs já habitava a área bem antes de 1822, quando os marotos chegaram à região. 

José Jorge de Carvalho comprova, com a citação abaixo, as falas dos quilombolas: 

 
A categoria maroto não diz respeito às famílias reinóis nobiliárquicas, 

como os Guedes de Brito [...] mas [...] envolvidos com atividades 

comerciais e/ou que ocupavam postos na frágil administração colonial 

do vale e que, [...] tenta estabelecer um projeto que lhes assegure o 

poder, de fato, na região. (CARVALHO, 1996, p.130-131). 
 

Depois dos marotos no início do século XIX e o interesse dos descendentes 

dos Teixeiras pelo território do Rio das Rãs em um período de expansão empresarial e 

capitalista tornando esse território palco de uma das mais cruéis disputas que 

envolveram fazendeiros, grileiros e quilombolas no final século XX, como atesta padre 

José Evangelista de Souza, em Comunidades Rurais Negras Rio das Rãs-Bahia: 

 
A Comarca da Bahia, que também era sede da Relação, tinha uma 

extensão territorial muito grande. Compreendia a cidade de Salvador, 

o Recôncavo, todo o Norte e o Oeste. Isto fazia inevitável a falta de 

aplicação da justiça, possibilitando que acontecessem os roubos, 

assaltos, conflitos e problemas de toda natureza. Formavam-se grupos 

poderosos que, de tão fortes que eram, desafiavam o poder do Estado. 

(SOUZA, 1994, p. 42). 
 

Em meio a esse mandonismo as populações tradicionais, em especial a do 

Rio das Rãs, sofriam, viviam e sobreviviam resistindo aos abusos dos invasores e o 

descaso institucional do Estado. Souza referindo-se a população do Rio das Rãs cita a 

fala do professor Vaílton L. de Carvalho6, apontando que “o Rio São Francisco estava 

infestado de negros aquilombados” (CARVALHO, 1981 apud SOUZA, 2007, p. 130). 

Esta falta de ordem ainda permanecerá com a promulgação da Constituição de 1988. 

Por ser uma região de difícil acesso, as notícias tardavam chegar, devido ao 

sistema de correspondência, assim que a notícia da Abolição soou na região, os negros 

entraram na cidade de Bom Jesus da Lapa cantando, dançando e festejando o fim da 

escravidão em êxtase gritando “Lenibê-Furâme”, que significa, no candomblé de origem 

iorubana, pedra dura, rocha firme. 

 
Os negros aquilombados invadiram a Vila de Bom Jesus da Lapa, 

passaram oito dias comemorando a abolição da escravatura, tocando 

                                                           
6O Pastor Prof. Vaílton Loula de Carvalho foi reitor do Seminário Teológico Batista da Bahia na década 

de 1980, onde ensina Greco e Teologia e muito escreveu sobre o processo fundiário do oeste da Bahia. 
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chocalhos, maracás, batendo caixas e tambor e dançando sapateando 

pelas ruas. Alguns muito eufóricos, se atiravam ao Rio São Francisco, 

oferecendo-se em agradecimento ao libertador, o “Lenibê-Furâme”. 

(SOUZA, 2007, p.130). 
 

Souza nos dá uma visão da importância das festividades e da religiosidade 

para os negros do Rio das Rãs e, sobretudo da territorialidade por eles construída, pois 

mesmo com tantos dias de comemoração, os negros do Rio das Rãs, voltaram para as 

suas localidades, sob o domínio do coronel Deocleciano Teixeira.  

Possivelmente essa dimensão subalternizante foi encoberta com a condição 

de agregado criada pelo referido coronel e vivenciada pelos negros das Rãs desde o final 

do século XIX. Para criar essa condição, Deocleciano Teixeira utilizou de um 

estratagema de dominação propagando a ilusão de um país igualitário, mas que 

intencionava, maliciosamente, tornar os ex-escravos, posseiros da região, em agregados 

ou trabalhadores compulsórios. Para concluir essa armadilha, contratou alguns dos 

antigos moradores e líderes locais como seus vaqueiros.  

Esses, ao mesmo tempo em que tratavam as negociações com o “patrão”, 

também apaziguavam os momentos de rebeldia e embates nas localidades. Para garantir 

essa artimanha o coronel Deocleciano Teixeira permitiu que os moradores colocassem 

seus roçados e não cobrava imposto permanente ou outro tipo de imposto sobre o uso da 

terra. Essa relação de dependência ou de encobrimento é vista por João José Reis (1989) 

como um modelo de resistência. O referido autor explicita em seu livro Negociação e 

Conflito, que esse ardil seria mais um recurso usual dos próprios negros, do que algo 

voltado para a esperteza do fazendeiro.  

De igual teor, seguindo a proposta do autor, na concepção de que poder e 

resistência são constitutivos entre si, podemos dizer que o coronel Deocleciano 

Teixeira, ao permitir que os moradores pudessem habitar a região e colocar suas roças, 

já reconhecia o direito coletivo de usufruto do território pelos moradores da região, pois 

esses já ocupavam as terras da área do Rio das Rãs bem antes da sua chegada. Para 

manter o controle das terras, o referido coronel agia nas seguintes condições citadas por 

Silva: 

 

a) Criava gado solto no alagadiço, ao que parece, a partir do fim do 

século passado, entre o Rio das Rãs e o Rio São Francisco, área rica 

em plantas leguminosas. Para esse fim contratou, entre os próprios 
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moradores da área – informações de ex-vaqueiros, a quem pagava um 

salário ínfimo. 

b) Não restringia a circulação dos moradores que já encontravam no 

território de Rio das Rãs. As famílias podiam plantar, pescar, caçar e 

criar, embora fossem “aconselhadas” a não criar gado bovino, para 

que não se confundissem com o do suposto proprietário das terras. 

c) Não recebia foro ou arrendamento dos moradores. Entretanto, 

instituiu, para todos os homens moradores da local, não apenas seus 

vaqueiros, a obrigação de seis dias de trabalho por ano, para limpar 

uma picada que possibilitasse retirar o gado do alagadiço para a 

caatinga, quando as cheias do São Francisco cobriam as pastagens 

nativas. (SILVA, 1998, p. 22). 

 

Por essas atitudes, Deocleciano é lembrado com gratidão pelos “mais 

velhos, como uma pessoa boa, que não ligava prás coisas”. (SILVA, 1998, p. 23), 

invertendo assim a lógica da ocupação e mantendo o domínio na região. Situação que só 

se alterará no terceiro quadrante do século XX, especificamente depois da década de 70, 

com as mudanças estimuladas no cenário brasileiro, nas dimensões econômica, 

sociocultural e política, e a necessidade em defender as terras ocupadas por seus 

descendentes. 

 

2.2.2 – A ocupação empresarial 

A história da ocupação empresarial, do Médio São Francisco, no Oeste-

Baiano, especificamente, nas proximidades das cidades de Carinhanha e Malhada, é 

consequência, direta, da expansão do plantio de algodão no Vale do Iuiú, incentivada 

por ações governamentais e agenciada pela Coordenação de desenvolvimento do Vale 

do São Francisco (CODEVASF) objetivando fluir e escoar a produção agrícola, tanto 

para o mercado interno quanto externo. Situação que provocou o conflito pela posse da 

terra na região e da apropriação das terras do atual quilombo do Rio das Rãs. Nesse 

período, nas últimas décadas do século XX, o município do Iuiú e a cotonicultura do 

algodão baiana dominaram o cenário produtivo brasileiro. 

Essa expansão algodoeira foi propiciada por diversos fatores, dentre eles 

podemos citar os recursos hídricos da Bacia do Rio São Francisco, os baixos preços da 

mão de obra e a disponibilidade das terras sem registros cartoriais, atraíram, além de 

agricultores, vários empresários de diferentes ramos para a região. Esses empresários, 

beneficiados, com incentivos fiscais do Governo Federal e Estadual, adentraram o 

sertão do Oeste da Bahia, com o propósito de desenvolver uma economia primária, em 
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terras devolutas, por mera ideologia estatal, para ampliar o cenário produtivo econômico 

brasileiro. Com o aval governamental imbricado à mão de obra barata e em abundância, 

acrescido de bastantes terras para a exploração e produção de matérias-primas, 

empresários e latifundiários passaram a usurpar muitas áreas ocupadas imemorialmente 

por descendentes de ex-escravos e populações tradicionais.  

 

Foram ações que marcaram um novo momento – historicamente um 

divisor de águas – no modo de vida do Vale do São Francisco e no 

aproveitamento das águas do rio. Com a introdução de novas técnicas 

de acesso à água, através da irrigação, redefiniram-se as atividades 

produtivas e, como consequência as relações de produção e a estrutura 

do poder local. (PROJETO GEOGRAFAR, 2006, p. 89). 

 

Não há dúvidas que esses fatores desempenharam um papel atrativo e 

crucial para esses grileiros-empresários, pois, por um lado, garantia a produção de 

riquezas e por outro, completa garantia dos recursos investidos associados ao amplo 

incentivo por parte de instituições oficias. Para aqueles que foram vitimados e excluídos 

desse projeto de desenvolvimento, restaram-lhes, criar mecanismos de resistência em 

nome da sobrevivência.  

É nesse encontro entre o progresso e o regresso que se estabelece o choque 

de interesses distintos. Ao mesmo tempo em que se determinam as fronteiras para os 

grupos envolvidos, crescia, com essa base conflitiva, a solidariedade, nas localidades da 

região, em defesa da territorialidade construída. Esse encontro produziu uma nova 

chama identitária político-social e cultural, culminando com a noção de remanescentes 

de quilombo.  

O interesse econômico na região do Vale do São Francisco é bastante 

antigo. Desde o período colonial registram-se várias frentes de penetração ao sertão 

baiano seguindo o Rio São Francisco, seja pela mineração ou expansão da pecuária. 

Passada essa fase de penetração, o vale experimenta uma grande estagnação econômica. 

Só a partir da década de 1970, com a produção de algodão no Vale do Iuiú, reiniciou-se 

a ocupação dessa região com a expansão das chamadas fronteiras agrícolas no Oeste-

Baiano. Esse modelo de plantio, em larga escala, com bases eminentemente comerciais, 

como o algodão e os grãos, tem a sua produção toda voltada para a exportação.  
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Com a queda produtiva algodoeira no início década de 1990, na região do 

Vale do São Francisco, há uma migração dessas plantations e desse polo produtivo em 

direção ao Centro-Oeste, ampliando a produção da soja no município de Luiz Eduardo 

Magalhães, no Oeste-Baiano nas proximidade do estado de Goiás. Inserindo o vale, com 

esse modo de produção, na acumulação capitalista e globalizante no Brasil. Esta 

produção da soja no Oeste-Baiano, estendendo-se a Goiás e Mato Grosso, além da 

concentração fundiária, formam um grande celeiro agrícola no país contribuindo para 

essa macrorregião dominar o mercado nacional das chamadas commodities.  

Essas atividades, além de aumentarem a concentração fundiária, provocaram 

grandes transformações na vida de muitos posseiros e, consequentemente, a 

expropriação de grandes extensões de terras em localidades ribeirinhas, excluindo 

grupos tradicionais presentes nas regiões. Algumas dessas localidades pertencem ao 

território do Quilombo do Rio das Rãs. Dentre as localidades que compõe tal quilombo, 

as que sentiram a força da expropriação, diretamente, foram, de modo geral, os 

habitantes das localidades do Mucambo, do Retiro, da Pedra de Cal, do Riacho Seco, do 

Aribá e do Enxú. Essas localidades estão todas na margem direita do Rio São Francisco 

e na margem direita do Rio das Rãs e compõem o território da atual Associação 

Agropastoril e Quilombola dos Moradores do Rio das Rãs. Instituição criada no ano de 

1995 para fortalecer os laços entre os moradores e recorrer aos órgãos públicos 

responsáveis pelo reconhecimento quilombola. 

 

2.3 – A articulação e o apoio externo em defesa do Rio das Rãs 

Em meio às truculências cometidas na região, no ano de 1977, a partir das 

denúncias dos moradores do Rio das Rãs, o INCRA já havia aprovado a desapropriação 

do terreno de 12 mil e 500 hectares para reforma agrária. No entanto, Celso Teixeira 

recusou o pedido dizendo que só liberaria quatro mil hectares em uma região 

determinada por ele. Para permanecer e manter o controle da área contratou e municiou 

vários jagunços. Um ano depois, utilizou do mesmo artifício que seu pai, Deocleciano, 

procurando dispersar os moradores ao “doar” uma área na região da atual localidade da 

Brasileira longe da contenda. É interessante notar que Celso Teixeira tentou doar uma 
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área que não lhe pertencia, e, sim, ao seu primo Fernando Teixeira, filho de Jaime 

Teixeira um dos irmãos de Deocleciano.  

Alguns dos moradores aceitaram a doação das terras da Brasileira, outros, 

porém, resistiram bravamente e não saíram das localidades desejadas por Celso. A 

solução encontrada pelos primeiros agressores, Celso, Fernando e Carlos Teixeira foi 

transferir o proprietário ao casal empresário, Celso Newton Vasconcelos Bonfim e a sua 

esposa Kátia das Graças Bomfim, proprietários do Grupo Bial-Bomfim Industrial 

Algodoeira LTDA. 

O casal de empresários chegou à área em 1982, sem apresentar aos 

moradores o documento de compra e venda das terras, referindo-se como únicos donos 

legítimos e, ao mesmo tempo, exigiam a saída imediata dos moradores. Depois de 

muitas pressões, Celso Bonfim, apresentou a documentação aos líderes das localidades 

datada de 1986. Nesse intervalo de quatro anos, os abusos por parte dos empresários e 

seus jagunços, foram cada vez mais violentos. Enquanto os moradores resistiam e se 

fortaleciam, crescia a unidade com a organização interna e a necessidade de buscar 

apoio externo. 

Nesta fase, mobilizando a luta interna e a procura de ajuda externa, quando 

o Mario Nunes foi a um jornal local denunciar os abusos dos empresários, alguém do 

jornal questionou sobre a documentação da área. Para Mario e os membros do Sindicato 

dos Trabalhadores Rural de Bom Jesus da Lapa, iniciou-se uma romaria aos cartórios da 

região.  

Ao pesquisarem sobre o registro do suposto documento, tomaram ciência 

que na fala de Carlos Bonfim, quanto à compra das terras, o período em que esse 

fazendeiro empresário chegou à região e o registro do documento apresentado, havia um 

descompasso em relação às informações existentes no cartório. Imediatamente os 

moradores entraram com uma ação de reintegração de posse e a acusação de grilagem 

por parte do fazendeiro. A advogada contratada pelos moradores conseguiu facilmente 

comprovar o local e a data de registro do documento e, por fim, a falsificação.  

Um dos recursos utilizados pelos defensores da territorialidade quilombola 

foi o fato de que os empresários, supostos proprietários, chegaram em 1982, dizendo ter 
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comprado toda a área, mas a documentação de compra fora apresentada após registrar, 

quatro anos depois, em 1986, em um cartório de Caetité. 

Um ano antes de apresentar a documentação, em 1985, segundo José J. de 

Carvalho, foram destruídas, a mando dos empresários Celso e Kátia, apenas entre duas 

das localidades da área, Joá e Rio das Rãs, 127 residências familiares. (CARVALHO, 

1996, p. 77). Fato relatado pelo morador da localidade do Rio das Rãs, Mario Nunes, 

em entrevista ao Jornal da Bahia, que diz temer que o conflito aumentasse [na área] e 

explicou que as famílias passam necessidades, pois os animais estão sendo abatidos e as 

plantações queimadas. (DUTRA, 2007, p. 92). 

Em 1988, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus da Lapa 

acompanhando o morador Mario Nunes, denunciou junto a Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura a ação de grileiros contra posseiros da região. (DUTRA, 

2007, p. 91). Dois anos depois, em 1990, em ação movida pelo mesmo sindicato, o juiz 

Antônio Laranjeira, da comarca de Bom Jesus da Lapa, decreta liminar de reintegração 

de posse favorável aos moradores das localidades do Rio das Rãs. O casal de 

empresários se recusa a sair da área e para se manterem, contrataram mais jagunços para 

intimidar os moradores.  

Dando continuidade ao processo de expulsão e permanência na área, os 

Bomfins mandam derrubar as cercas dos roçados dos moradores, desmatar uma grande 

área da mata ciliar para fazer pasto, envenenam uma parte do curso do Rio das Rãs, na 

localidade de Aribá e autorizam a construção de várias casas para os seus jagunços-

vaqueiros, em pontos estratégicos, a fim de controlar a entrada e a saída dos moradores.  

Na década de 1990, quando a CPT de Bom Jesus da Lapa, passou a 

acompanhar os moradores do Rio das Rãs mais de perto, já havia o projeto de 

assentamento proposto pelo INCRA e negado pelos Teixeiras e pelos Bomfins. A 

orientação da CPT aos moradores das localidades foi que esses, mais uma vez, 

constituíssem um advogado e entrassem com o pedido de reintegração de posse. A CPT 

acompanhando as negociações acordou com Carlos Bonfim a doação de terras na 

Brasileira, na mesma área onde os Teixeiras haviam doado épocas atrás. Bonfim 

ofereceu um lote de 25 hectares a cada família que resolvesse sair da área em litígio. 

Mario denunciou, mais uma vez, dizendo que “o fazendeiro ficou com as melhores 
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terras e ‘doou’ o pior. Isso é bandidagem deles, seu moço, a gente viveu sempre bem 

aqui”. (DUTRA, 2007, p. 117). 

José Jorge de Carvalho (1993) também relatou essa passagem em um trecho 

do laudo antropológico onde diz que Carlos Bonfim chegou a emitir para alguns dos 

moradores, títulos de propriedade na localidade da Brasileira e doou quatro mil hectares 

para aqueles que se consideravam posseiros. (CARVALHO, 1993, p. 76-210).  

Ainda esclarece o referido antropólogo, que em 1988, Carlos Bonfim 

expulsou sessenta famílias das localidades de Rio das Rãs, Aribá, Enxú e Retiro, 

mantendo, todavia, famílias que ocupavam a Brasileira e exortando as demais para ali se 

dirigirem, confinadas aos limites dos hectares doados. Construiu a sede da propriedade 

no interior da área que passou a ocupar como um proprietário absenteísta, pois residia 

em Guanambi, cercou-se de homens armados, iniciou o cercamento dos campos de 

pastagens com arame farpado, constituindo as “mangas”, e começou a ameaçar de 

morte, segundo informantes da região, os moradores que resistissem à expulsão e as 

lideranças locais ligadas ao sindicato de Trabalhadores Rurais de Bom Jesus da Lapa. 

(cf. CARVALHO, 1996, p. 76). 

José Jorge de Carvalho (1993, 1995) e Nivaldo Osvaldo Dutra (2007) 

corroboram com os moradores, tanto com as denúncias das violências sofridas pelos 

habitantes da região quanto com as ações truculentas dos grileiros a mando dos 

membros das famílias Teixeira e Bomfim. Carvalho e Valdélio Santos Silva (1998) 

ainda fazem outra denúncia ao dizer que essas famílias são absenteístas, pois os 

Teixeiras moravam em Caetité e os Bomfins em Guanambi. 

O ano de 1993 foi de bastante movimentação dentro das localidades que 

formam o Quilombo do Rio das Rãs. Como fruto da articulação externa do grupo, além 

das diversas denúncias feitas pelo morador Mario Nunes juntamente com o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus da Lapa, com a CPT, houve também a 

participação do deputado Alcides Modesto e outros parlamentares. Os moradores 

juntamente com esse grupo organizaram visitas a vários parlamentares e cursos de 

formação política com assessores parlamentares e membros da CPT. Montaram uma 

banda de percussão orientada pelo grupo Afro Olodum; organizaram um sindicato 
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representativo para as comunidades, com líderes e coordenadores de diversos 

movimentos sociais, dentre eles, o MNU. 

Nesse período, circulava, também, pelas localidades a equipe responsável 

pelos levantamentos e trabalhos de pesquisas direcionados a elaboração do laudo 

antropológico para fins de reconhecimento das localidades em litigioso como 

pertencente a um antigo quilombo. Essa equipe era composta por pesquisadores da 

Universidade de Brasília e coordenada pelo antropólogo José Jorge de Carvalho. Esse 

laudo antropológico, que conferiu às comunidades como remanescente de quilombo em 

1993, a pedido da Procuradoria Geral da República, não estipulou o total da área 

pertencente ao quilombo do Rio das Rãs. Só em 1995, um novo levantamento foi feito 

delimitando a área total pertencente aos moradores do antigo quilombo. Na ocasião, 

como não havia a aplicabilidade do Artigo 68 dos ADCT, o deputado Alcides Modesto 

do PT-BA, apresentou o Projeto de Lei nº 627, na Câmara dos Deputados, referente à 

regulamentação do artigo em questão. Passados dois anos dessa ação, em 1997, segundo 

o professor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Valdélio Santos Silva, outros 

projetos foram apresentados. Sobre esses projetos, o professor Valdélio Santos Silva 

aponta que: 

 

No Senado e na Câmara Federal, dois projetos foram apresentados 

para regulamentar o Art. 68. O primeiro da autoria da senadora 

Benedita da Silva (PT-RJ), e o segundo do Deputado Alcides Modesto 

(PT-BA). O da Senadora já foi aprovado no Senado e atualmente 

tramita na Câmara. O outro encontra-se nas mãos do Relator, Luiz 

Alberto (PT-BA), para ser apensado como substitutivo ao da 

Senadora. Com os encaminhamentos parlamentares criou-se um vazio 

para soluções administrativa e judiciais, porque, os dois projetos 

estando tramitando no Congresso, se supõe inexistir estatuto legal para 

a aplicação do Art. 68. Não obstante, depois de regulamentado o 

referido artigo cria-se, a longo prazo, teoricamente, uma referência 

legal para facilitar o reconhecimento e a titulação das terras das 

“Comunidades Remanescentes de Quilombos”. (SILVA, 1998, p. 33). 

 

A luta dos moradores das localidades que formam o Quilombo do Rio das 

Rãs, além de intensa, adquiriu uma visibilidade sem precedentes que mudaria os rumos 

e a forma de tratamento dos negros aquilombados presentes no Brasil. Caso que deve 

ser lembrado na história, como uma “revolta” que direcionou a situação dos negros 

moradores de antigos quilombos, não só do Oeste da Bahia, como também, das diversas 
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regiões do país, para um patamar de luta política imbricada no jurídico e na articulação 

partidária por direitos constituídos. Essa ação alterou também a forma como a sociedade 

tratava o negro, enquanto cidadão de direito, estagnado, desde a abolição da escravatura 

em 1888.  

Essa falsa abolição, presente na Lei Áurea, não conferiu dignidade ao negro 

no Brasil. Ao contrário, colocou-o em uma situação de invisibilidade total dentro do 

território brasileiro. Com essa luta dos negros do Rio das Rãs, as mudanças vieram 

dentro das comunidades, alterando a estrutura social, cultural, política e a forma de 

relacionamento, tanto com os membros das localidades do Rio das Rãs, quanto com o 

município sede e os municípios vizinhos. E ainda, significativamente, em nível 

nacional, pois para permanecer nas terras ocupadas pelos seus ancestrais, em um 

período imemorial, além de provocar uma discussão acirrada sobre a aplicabilidade e 

regulamentação do Artigo 68 na Câmara Federal e no Senado, o exemplo do Rio das 

Rãs, também serviu, para a PGR, para a FCP, para o INCRA, para a Associação 

Brasileira de Antropologia (ABA), para Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), 

para a Funai, para a Sociedade Brasileira para o Avanço da Ciência (SBPC), para os 

Movimentos Sociais e Associações Quilombolas estabelecerem um precedente legal 

para os casos que envolvam reconhecimento, identificação, certificação e titulação em 

conflitos fundiários com descendentes de ex-escravos remanescentes no Brasil. Nivaldo 

Osvaldo Dutra em Liberdade é reconhecer que estamos no que é nosso: comunidades 

negras do Rio das Rãs e da Brasileira – BA (1982-2004), ao consultar jornais e revistas 

sobre a agitação do Rio das Rãs a nível nacional transcreve da Revista IstoÉ: 

 

Ao demitir, na quarta feira 19, o presidente da Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI), Sydney Possuelo, o Ministro da Justiça, Mauricio 

Correia, apagou o cachimbo da paz que havia fumado com os 

duzentos e cinquenta mil índios brasileiros. Mas recebeu duzentos 

remanescentes do quilombo Rio das Rãs, no sertão baiano, a 1000 km 

de Salvador. Os negros reivindicam a demarcação de 13.000 hectares 

de terras para fazer cumprir o artigo 68 das disposições transitórias da 

constituição. O pedido de demarcação é inédito e vem respaldado com 

pareceres favoráveis da Procuradoria Geral da República e da 

Fundação Palmares, do Ministério da Cultura. Correia se 

comprometeu a dar um empurrão a primeira reforma agrária 

antropológica no campo. Os negros do Rio das Rãs estavam 

envolvidos em conflitos agrários com pretensos proprietários e 

querem a demarcação para evitar a grilagem de seu quilombo. 
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Embalada ao ritmo do afoxé Ilê Ayê, os negros dançavam em ritmo 

afro em frente ao Palácio do Planalto, com grito de saudação a Zumbi. 

(REVISTA ISTO É, 1993, p. 14 apud DUTRA, 2007, p. 110). 

 

A referida revista além de apresentar os atores envolvidos no processo de 

demarcação da área, enfatiza o ato como inédito e chama a ação de primeira reforma 

agrária antropológica no campo, ritmada pelo artigo 68 dos ADTC, que determina “aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos”. (REVISTA ISTO É, 1993, p. 14 apud DUTRA, 2007, p. 110). 

Para que essa determinação fosse cumprida, várias liminares foram 

expedidas e desrespeitadas pelo empresário e grileiro Carlos Bonfim. Dutra (2007) 

registra esse episódio consultando uma matéria do Jornal Correio Brasiliense que assim 

noticiou: 

 

Por determinação do Ministro da Justiça, Mauricio Correia, policiais 

federais serão deslocados para a localidade do Rio das Rãs, no 

município de Bom Jesus da Lapa (BA), para garantir o cumprimento 

de liminar da Justiça Federal que garante a posse de terra a 300 

famílias remanescentes dos quilombos. Ocupantes da área a 150 anos, 

as famílias estão sendo expulsas da localidade pelo grileiro Carlos 

Nilton Vasconcelos Bonfim, que utiliza pistoleiros e até policiais 

militares para intimidar as famílias. (JORNAL CORREIO 

BRASILIENSE, 1993 apud DUTRA, 2007, p. 111). 

 

As reflexões provocadas com a ação dos moradores do Quilombo do Rio 

das Rãs não pararam por aqui, pois entre os dias 15 a 18 de novembro do ano de 2000, 

na cidade de Ponta de Canas, em Florianópolis, aconteceu a Oficina sobre Laudos 

Antropológicos realizada pela Associação Brasileira de Antropologia e organizada pelo 

Núcleo de Estudos sobre Identidade e Relações Interétnicas (NUER) da UFSC, com 

apoio da Fundação Ford. Essa oficina contou com a presença de membros da 

Procuradoria Federal, do Ministério Público Federal, da FUNAI, de Geógrafos, de 

Antropólogos etc., e objetivava: 

 

A formulação de parâmetros necessários à implementação do Acordo 

de Cooperação Técnica visando a elaboração de laudos periciais 

antropológicos, a ser assinado entre a Associação Brasileira de 
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Antropologia e a Procuradoria Geral da República. (CARTA DE 

PONTA DE CANAS, 2000, p. 01). 

 

O documento final do encontro, a Carta de Pontas de Cana (2000), por mais 

que não tenha um caráter normativo, serviu de parâmetro a ser seguido na elaboração de 

laudos e pericias técnicas e, ainda, estendeu com o Acordo de Cooperação Técnica as 

relações técnico-administrativas dos órgãos envolvidos com o processo de 

reconhecimento das áreas quilombolas com o judiciário. Esse Acordo de Cooperação 

também provocou no Ministério da Justiça, na Procuradoria Geral da República, no 

INCRA e na FCP a necessidade de estudos que propiciem maior eficiência no 

reconhecimento, na identificação, na certificação, na delimitação e titulação das áreas 

quilombolas brasileiras. 

É nesse contexto, com as dinâmicas econômicas, sociais, culturais e 

históricas inseridas no quilombo do Rio das Rãs, que a população quilombola, ao se 

deparar com o outro, delimitou seus espaços e suas fronteiras, tornando, as mesmas, 

mais perceptíveis. Da mesma forma, o conflito pela terra despertou a defesa da 

territorialidade imbricada na identidade do grupo, associada ao parentesco, em torno do 

território ocupado. Ao mesmo tempo, o modelo de organização desse grupo, levou o 

Estado brasileiro a considerar as distintas formas de expressões territoriais que formam 

os quilombos existentes no Brasil para fins de titulação de áreas remanescentes. 

Portanto, o princípio do conflito no Oeste-Baiano, na década de 1970, nas 

localidades do Rio das Rãs e seus desdobramentos, o choque do encontro entre os 

moradores da região e os empresários responsáveis em integrar o projeto 

desenvolvimentista no processo de integração econômica da nação, alterou os rumos da 

história da comunidade, como também do Brasil. Com esse processo, as fronteiras 

culturais, antes invisibilizadas, tornaram-se visíveis e dinamizou o grupo, até então 

subalternizado, criando a necessidade em identificar e reforçar o que é “nosso”. Nesta 

busca, em defesa da territorialidade, os elementos identitários mesclados à alteridade 

vieram à tona, produzindo uma amálgama que, além de fortalecer a união entre os 

moradores, produziu um sentimento de pertencimento ao território mesclado a um 

grupo de parentesco identificado como “uma irmandade só” do Quilombo do Rio das 

Rãs. 
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2.4 – Organização e “modo de vida” quilombola do Rio das Rãs 

Toda a organização sociocultural e político-econômica dos quilombolas do 

Rio das Rãs se desenvolve a partir da margem direita do Rio São Francisco e das 

margens, direita e esquerda do rio que dá nome ao Quilombo. A combinação entre essas 

três margens, que envolvem os dois rios, e a região de sequeiro dentro do cerrado 

determina todo o ciclo produtivo do território, que são: a agricultura de sequeiro e de 

lameiro, a criação e a pesca. Silva (2010), ao analisar esse ciclo produtivo dentro do 

espaço territorial quilombola em Rio das Rãs e Mangal Feitiçaria: poder em territórios 

quilombolas do Médio São Francisco, nos esclarece que: 

 
Ocorrem em tempos distintos ou numa simultaneidade em que é 

possível compatibilizar agricultura de sequeiro, de outubro a abril; de 

vazante, de maio a outubro; pesca no rio e nas lagoas, entre julho e 

janeiro; e a criação durante todo o ano, ainda que a fase mais crítica da 

alimentação do rebanho coincida com o período de seca, entre maio e 

novembro. A escolha das prioridades de cada família determinam 

tendo uma marcante influência do seu aprendizado familiar. (SILVA, 

2010, p. 99). 
 

Na vida social quilombola, destacam-se os que adotam estratégias familiares 

que atribuem maior valor ao trabalho na roça, no campo, nos lagos e rios. Algumas 

dessas famílias terminam acumulando uma quantidade maior de bens. Dispor de uma 

maior quantidade de grãos, por exemplo, resultado do seu trabalho nas roças de sequeiro 

e vazante, confere ao seu possuidor a liberdade de vender o excedente no mercado e por 

fim poder adquirir outros bens e elétricos, como expresso por Silva (2010). 

Eliane Cantarino O’dwyer, em Quilombo Identidade Étnica e 

Territorialidade, ao falar dos processos constitutivos dos quilombos brasileiros e da 

constituição do território, define como os grupos étnicos se organizam: 

 
No que diz respeito à territorialidade desses grupos, a ocupação da 

terra não é feita de lotes individuais, predominando seu uso comum. A 

utilização dessa área obedece a sazonalidade das atividades, sejam 

elas agrícolas, extrativistas ou outras, caracterizando diferentes formas 

de uso e ocupação dos elementos essenciais ao ecossistema. 

(O’DWYER, 2002, p. 18-19). 
 

Até 1950, os moradores do Rio das Rãs habitavam a região próxima aos 

rios, apenas de maneira temporária, na época da vazante do Rio São Francisco e do Rio 

das Rãs. Os moradores acompanhavam as margens do grande rio por cerca de seis 



90 
 

quilômetros, todavia, na época das chuvas quando a água do rio inundava as casas, os 

quilombolas ribeirinhos se mudavam para a região mais alta no cerrado, distante do rio. 

Nesta região mais seca plantavam feijão, milho, mandioca, abóbora e melancia. Desse 

plantio do sequeiro era retirada toda alimentação da família e a ração dos animais. 

Outra modalidade de agricultura que era praticada pelos moradores das 

localidades era a de plantar no lameiro. Referência feita pelos moradores ao momento 

em que as águas dos rios abaixavam e deixavam a região propícia para o plantio devido 

à rica fertilização decorrente do deposito de húmus. Por mais que haviam, nessa época, 

as condições favoráveis a boas colheitas, essas, entretanto, dependiam da regularidade 

das chuvas e das cheias dos rios, que a qualquer momento poderiam voltar a encher e 

transbordar repentinamente, imergindo toda a plantação. Quadro, este, alterado devido 

às regularidades das cheias desses rios terem diminuído ao ponto de deixar, tanto o Rio 

São Francisco quanto o Rio das Rãs, em certos trechos do leito, completamente seco 

decorrente das diversas barragens, principalmente a de Três Marias. 

O Rio das Rãs, desde 2008, não consegue atingir o mínimo do seu leito. 

Apareceram após as diversas secas contínuas, vários balcões de areão, onde os 

moradores aproveitam para plantar melancia, tomate, batata doce e feijão gurutuba ou 

feijão de chucho. A vantagem deste feijão está na colheita com três meses. No Rio das 

Rãs o plantio desse feijão é feito durante seis meses com duas safras e com rodízios 

entre os moradores das localidades.  

A pesca é outra modalidade produtiva no Quilombo. Ela acontece tanto no 

Rio das Rãs quanto nas lagoas, que eram muitas, e no próprio Rio São Francisco. 

Quando era feita no São Francisco, em épocas de cheia, a quantidade pescada era tão 

grande que, além de abastecer as cidades vizinhas como Guanambi, Bom Jesus da Lapa, 

Riacho de Santana etc., também era comercializada dentro das comunidades.  

No período em que as águas, tanto do Rio São Francisco quanto do Rio das 

Rãs diminuíam a sua vazante, era excelente a pesca com tarrafas, redes e linhas com 

anzol. No entanto, hoje a pesca não é tão praticada como antes. Mesmo assim, os 

moradores desenvolveram outra modalidade de pescaria. Eles colocaram um pedaço de 

ferro, com aproximadamente trinta centímetros, na ponta de uma vara com um metro e 

oitenta centímetros de comprimento e saem chuchando as poucas touceiras de capim nas 

margens empoçadas do Rio das Rãs, na esperança de conseguir algum peixe.  
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A pesca com chucho vem substituindo as outras modalidades tradicionais de 

pescaria existentes na vida cultural do grupo. Quando a pesca com chucho é bem 

sucedida, depois de cumprir as obrigações com o pescado, seja com a venda ou em 

suprir a alimentação familiar, os pescadores se reúnem e realizam uma peixada na casa 

de um dos participantes da pescaria, podendo também, ser na residência de um pescador 

antigo e bastante respeitado pelo grupo7. A notícia da peixada se espalha como 

cardume, e todos os habitantes das localidades estão convidados. Por mais que não haja 

um convite formal, muitos comparecem e como já é praxe entre as comunidades, cada 

um traz a sua bebida ou fazem “vaquinha” para comprar em um dos poucos bares que 

existem nas localidades. 

No rateio da despesa para as bebidas, somente os homens participam, e os 

“pacote” (gíria nas localidades se referindo as mulheres) não pagam. Prática comum em 

outros locais para atrair as mulheres para as festas, ou seja, em algumas festas 

“mulheres não pagam”.  

 

Figura 3 – Pesca com chucho por morador do Quilombo no Rio das Rãs 

 

Fonte: Autor.26/07/2013. 

 

                                                           
7Durante nossos trabalhos de campo, no mês de Julho de 2013, pudemos presenciar um encontro entre os 

pescadores Natalino Arcanjo de Almeida e Balbino Arcanjo Martins em uma dessas pescarias de chucho 

ou de barranco. Em seguida participamos da peixada na casa do pescador Ronaldo. 
 



92 
 

Figura 4 – Moradores do Quilombo do Rio das Rãs 

 

Fonte: Autor.26/07/2013. 

 

A peixada, enquanto momento festivo se tornara um grande exemplo de 

solidariedade e religiosidade, pois os moradores, além de dividir com os presentes, boa 

parte dos pescados, como se agradecessem pelas poucas lagoas existentes e a fartura do 

pescado, como também discutiam estratégias para preservá-las. Acrescente-se à 

festividade, as bebidas e as músicas, variante entre a caipira e a seresta nordestina, que 

envolvem e animam os participantes a passarem a noite e entrarem madrugada adentro, 

em boas rodas de conversa sobre o cotidiano quilombola e o modo de vida daqueles que 

moram em Guanambi, Barreiras ou São Paulo. 

Enquanto saboreávamos deliciosos peixes fritos, foi interessante sentir o 

gosto do barro das encostas impregnado nos peixes ao mesmo tempo em que dedicava 

um cuidado exacerbado as espinhas que eram separadas e retiradas uma a uma, pois 

havia a iminência de um possível engasgo devido ao meu despreparo. Por outro lado, os 

moradores, entre adolescentes, algumas crianças e adultos, riam dá forma em que eu 

separava, com o maior zelo, a carne das espinhas do peixe. Alguns deles diziam, em 

forma de algazarra, que peixe frito tem que ser comido ainda quente e só se deve retirar 

as espinhas depois de separadas da carne ainda na boca. Mesmo sem jeito pelo 

despreparo, dávamos risadas, mas sabíamos que essa habilidade e destreza 
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surpreendente, inclusive das crianças, não se adquire de um momento para outro e, sim, 

depois de muitos anos. 

Nessa prática, há um ritual. Logo após abocanharem “a peixa”, saboreando 

com algumas mastigadas e separarem a carne e as espinhas, ainda na boca, as espinhas 

são postas em um recipiente sobre a mesa no centro da roda. Dificilmente levantam 

duas pessoas ao mesmo tempo para depositar as espinhas no recipiente. Como se 

demonstrassem a todos que aquela prática fora absorvida e ao mesmo tempo se tornara 

um identificador cultural vivenciado pelo grupo.  

Sentados em círculo, os participantes da peixada não identificam onde 

começa e onde finaliza o mesmo, com isso, anulam as hierarquias e enfrentam a 

equidade na transmissão dos saberes de forma oral e gestual. É um rito de 

aprendizagem, troca de conhecimento e de passagem para os mais novos que 

demonstram aos mais velhos que já absorveram aquele costume. A mesa e os 

recipientes sobre ela se tornam os elementos simbólicos visíveis da aprendizagem. Após 

se levantar à passos lentos e firmes, é lá que as espinhas são apresentadas, depositadas 

separadas da carne do peixe. Neste instante, os seus portadores, principalmente os 

novatos, são consagrados comunitariamente pelos demais membros.  

Esse ato intrinsecamente os obriga a refletir sobre a importância e a 

proteção das poucas lagoas ainda existentes no Rio das Rãs. Por mais que essas, na 

maior parte do seu curso, estejam secas em meio às imensas ilhas, ainda existem poças 

que resistem, esperando as possíveis chuvas entre os meses de outubro e abril.  

Por um lado, essas poucas águas são utilizadas para matar a sede do gado e 

manter uma área verde que serve de alimento para o rebanho, contribuindo, 

significativamente, para a reprodução e o aumento dos rebanhos. Por outro, esse 

aumento do rebanho inviabilizou a comercialização dos derivados bovinos, tais como 

manteiga, queijo e aqueles que estão ligados diretamente ao abate, pois dificilmente 

encontraremos nas comunidades do Rio das Rãs quem não possua as suas reses e 

produzam tais produtos. 
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Figura 5 – Um dos poucos bebedouros do Rio das Rãs 

Fonte: Autor. 26/07/2013. 

 

Figura 6 – Uma das lagoas resquícios do Rio das Rãs 

 

Fonte: Autor.26/07/2013. 

 

O abate, por exemplo, só ocorre, em grande escala, por motivos festivos, 

tais como casamento, batizado etc. Assim, além do consumo do peixe, é comum nas 

comunidades, que formam o Quilombo do Rio das Rãs, o grande consumo de frango e 
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carne bovina, porém sua comercialização não é tão frequente como a do peixe, pois 

todos os moradores das diversas localidades têm as suas cabeças de gado, tanto para o 

abate e para criação quanto para produção de leite. Portanto, mesmo com a escassez de 

água, a população do Rio das Rãs, a lavoura, os gados, as plantas, as poucas lagoas e 

riachos ainda existentes, dependem do Rio São Francisco e do seu afluente, o Rio das 

Rãs. 

Ponderamos, portanto, que nessas práticas há a força da tradição. Pois, por 

mais que esse modelo da pescaria não seja a mesma praticada há gerações, o ato de 

pescar, portanto, ainda existe e, naturalmente, foi ressignificado mudando a técnica 

predominante. E, ainda, homens, mulheres e crianças continuam a degustar “a peixa” e 

a separar suas espinhas, enquanto mastiga, da mesma forma que seus pais e avós 

faziam. Portanto, a forma como as gerações recebem essa herança cultural e a renovam, 

seja a habilidade no trato com o peixe ao pescá-lo ou consumi-lo, transmitida pelos 

“mais velhos do passado” de forma natural, sem imposição, reforçando, a todo o 

momento os laços de parentesco e de pertencimento, como condutos que constituem, 

como Ana Canen em Refletindo sobre identidade negra e currículo nas escolas 

brasileiras: contribuições do multiculturalismo, chamou de Marcadores Identitários 

(CANEN apud CARVALHO, 2014, p. 12). Em outras palavras, podemos dizer que 

esses hábitos retratados acima foram introjetados e assimilados, comparados a um 

meme cultural ou um mitema, torna-se definidor de um só povo, o povo do Quilombo 

do Rio das Rãs. 

 

2.4.1 – A Religiosidade na territorialidade do Rio das Rãs 

Dentre os elementos culturais religiosos existentes e praticados nas 

localidades do Rio das Rãs se percebe, por um lado, um sincretismo entre o candomblé, 

o cristianismo e a pajelança, e por outro uma gama crescente de seguidores da Igreja 

Pentecostal Evangélica Assembleia do Reino de Deus.  

O padre José Evangelista de Souza faz referência à festa do Divino, presente 

na comunidade, “como a festa dos homens brancos e livres, substituindo aquelas dos 

negros e as festas de suas Irmandades [que] lembravam a escravidão”. (SOUZA, 1994, 

p. 53), por isso eles teriam rejeitado essas festividades. José Jorge de Carvalho descreve 

o culto da jurema presente na comunidade, com base nas palavras do senhor Andrelino, 
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líder espiritual, desta forma: “É um trabalho diferente dos outros. Tem ponto e reza. A 

jurema trabalha no terreiro, meu trabalho é na igreja”. (CARVALHO, 1996, p. 166).  

Fica claro nas palavras do senhor Andrelino que há diferença entre a prática 

religiosa dele na “igreja” e da jurema praticada no “terreiro”. Por mais que tenha 

admitido para o autor “que é da linha da jurema”. (CARVALHO, 1996, p. 166). “A 

igreja é uma mistura de templo e de casa de saúde”. (CARVALHO, 1996, p. 168). 

O senhor Leonardo José de Oliveira é um dos moradores da localidade da 

Vila Martins e um dos pais de santo responsável por um dos centros da linha da jurema 

na região do Rio das Rãs. O senhor Leonardo, também nos relatou essa diferença e 

como trabalham as entidades que compõe esse universo religioso: 

 

Agente trabalha com os remédios das ervas, do mato né, e trabalha 

com os remédios da farmácia também. A gente pega carga que os 

médicos não resolve e a gente pega resolve, os médicos pega carga 

que a gente não resolve ai eles resolve. O centro raizeiro é o seguinte é 

um centro que ele trabalha mais por cima da fé. (OLIVEIRA, 2012. 

Depoimento. Brasileira). 

 

Esse vínculo entre o espiritual e o carnal, o médico e o médium, como nos 

diz o senhor Leonardo, é o que justifica a força para buscar e manter a saúde. O senhor 

Leonardo, além de preceituar, também trabalhava fazendo a “olhada”, que consistia em 

adivinhar, consultando a Mesa Branca, o local onde os objetos roubados ou 

desaparecidos se encontram. 

 

Por acaso o chapéu do senhor some e vou lá onde tá Leonardo. 

Leonardo vê onde esse chapéu tá. Se foi roubado ou se já vendeu ele. 

Você vai lá onde tá Leonardo, Leonardo vai vê lá na labutança dela e 

vai dizer por senhor se foi roubado ou se foi vendido. Vai pela fé que 

o senhor vai receber ele. (OLIVEIRA, 2012. Depoimento. Brasileira). 

 

O ato de consultar, a Mesa e os Guias de Luz, e indicar onde os objetos 

perdidos ou roubados se encontram, confere um grande poder ao senhor Leonardo que 

certa vez o levaram a Salvador para fazer um trabalho de “responsa” para uma 

determinada pessoa que precisava encontrar uns documentos com urgência e não sabia 

onde estava. 



97 
 

Com esse grau de importância, conferido a senhor Leonardo, perguntamos 

se na época do conflito com o fazendeiro ele participou com o senhor Andrelino em 

alguma peleja defendendo os interesses dos moradores, ele nos disse que não, pois nessa 

época morava e trabalhava em São Paulo, e que lá: 

 

No ritmo que eu tabalho lá é o seguinte, o senhor vai lá, o paciente vai 

lá se ele tem uma dor de cabeça eu que vou falar, se ele foi robado é 

que vou falar, se ele tá com febre é eu que vou falar pra ele, se ele tem 

uma dor na perna é eu que vou falar pra ele nem tem que falar, ele tem 

que confirmar se tá sentindo mesmo. (OLIVEIRA, 2012. Depoimento. 

Brasileira). 

 

O senhor Leonardo é um dos filhos do fundador da Vila Martins onde reside 

atualmente. Essa localidade foi o último dos povoados a ser fundado no final da década 

de 1970, na época do conflito com os Teixeiras. Para quem chega ao quilombo, a Vila 

Martins é a primeira localidade que encontramos, e, posteriormente, a Brasileira e o Rio 

das Rãs. A distância entre a Vila Martins e a Brasileira é de aproximadamente 4 km. Em 

época de seca a estrada é repleta de areão o que dificulta transitar a pé, e em época de 

chuva a comunicação com essa comunidade é inviável, obrigando seus moradores a 

passarem pela rodovia que liga Bom Jesus da Lapa a Guanambi. 

Foi nessa época de formação da Vila Martins que Leonardo e outros 

moradores das localidades do Rio das Rãs se mudaram para São Paulo, onde 

trabalhavam no corte de cana. A presença do senhor Leonardo no canavial atraía os seus 

conterrâneos a sua casa para pedir-lhe conselho ou remédio para alguma doença de 

ordem física ou espiritual. Procuramos saber do senhor Leonardo se ele desenvolveu os 

trabalhos de consulta quando morava em São Paulo e ele respondeu: 

 

Num foi não. Comecei ainda criança vendo as coisa e ouvia as vois 

me falando as doenças e os remédos das plantas. Era os caboclo 

juremeiro que sabe das coisa. Em Sun Paulo no começo só vinha os do 

Rio das Rãs depois um trouze outro [...] até que a minha casa não 

cabia mais. Parei de trabaiá no corte e fui cuidar da missão do centro. 

Vortei pra cá e depois fiquei com um senhor uns dez anos e depois sai. 

(OLIVEIRA, 2012. Depoimento. Brasileira). 
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Baseando nos trabalhos do professor Valdélio Santos Silva, tomamos 

conhecimento que o senhor Andrelino foi o primeiro pai de santo das comunidades do 

Rio das Rãs e que desenvolveu sua mediunidade em São Paulo. Já o senhor Leonardo 

teve sua inicialização ainda criança, provavelmente no Centro de jurema do pai 

Andrelino, porém, o senhor Leonardo trabalhou quatorze anos em outra casa antes de 

montar e registrar o seu centro em sua residência com o seguinte nome Centro Linha 

Branca Raizeiro. 

Atualmente, o senhor Leonardo é evangélico da Igreja Pentecostal 

Evangélica Assembleia do Reino de Deus. Essa conversão aconteceu depois de um 

acidente com o seu filho. Após ficar internado por três meses em um hospital no 

município de Bom Jesus da Lapa e desenganado pelos médicos, o filho de Leonardo 

teve uma melhora repentina e disse ao pai que ao sair do hospital se tornaria evangélico. 

Leonardo nos relatou que ao ver o sofrimento e a fé que brotava dos olhos dos filhos, 

também disse que se converteria se ele melhorasse. Um tempo depois da alta do filho, 

os dois começaram a frequentar a referida igreja e se converteram.  

No entanto, Leonardo, algumas vezes, quando alguém precisa e lhe procura 

secretamente, ele abre consulta e passa os remédios e as raizadas típicas da jurema. 

Inclusive, o seu pastor já foi se aconselhar com ele quando “precisou se curar de uma 

dor forte que sentia na região das cadeiras”. A religiosidade presente na vida desses 

moradores transcende os hábitos tradicionais religiosos, pois, frequentemente 

encontramos em várias localidades, em frente às casas, algumas plantas com algum 

poder de cura ou de proteção, como arruda, espada de São Jorge, avenca etc. Também é 

comum encontrar, sobre as mesas, nas residências, uma bíblia aberta e ao lado um pirex 

contento sal grosso sob uma cabeça de alho.  

Das residências que visitamos a mais emblemática talvez seja a da dona 

Matilde, possivelmente pelas funções desempenhadas por ela no quilombo. Ela é uma 

das poucas parteiras em atuação no Rio das Rãs; desenvolve trabalho como 

coordenadora e ministra da Eucaristia na igreja de São Sebastião e, ainda, como festeira 

de São Sebastião, organiza a sua festa anualmente no mês de janeiro. Faz parte do grupo 

de Reis e do Samba de Caixinha.  

Dona Matilde desenvolveu sua mediunidade na linha da jurema há mais ou 

menos vinte anos. Foi filha de santo na casa do pai Andrelino, sendo o santo Manoel 
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Guerreiro da Jurema, o mentor do pai Andrelino, quem fez a sua inicialização. Após a 

morte de Andrelino, dona Matilde, passou a frequentar a Umbanda na casa do pai 

Osvaldo. Ela nos disse que: 

 

O santo que eu cacuruto, que eu se concentro é Camaruru 

Sisalvadoremá e depois de um ano de Umbanda apareceu o Boiadeiro, 

mas o anjo da minha cabeça mesmo é o Camaruru Sisalvadoremá. Eu 

fiz dez anos de limpeza. Depois de dez ano de limpeza foi que o meu 

pai de santo Manuel Guerreiro da Jurema me chamou e falô aí agora 

você vai trabaiá [...] me deu aquele medo, mas fui. Aí depois ele 

faleceu, ai eu fiquei trabaiando com Osvaldo. Quando tô assim e vejo 

meus irmãos da jurema passando me dá uma saudade daquele tempo. 

(SOUZA, M., 2015. Depoimento. Rio das Rãs). 

 

Com esse relato, dona Matilde, além de nos falar do período da sua 

inicialização na casa do Andrelino, também fala da sua transição para a Umbanda e do 

sentimento que tem em não frequentar mais a Jurema e, que hoje além do seu anjo de 

cabeça, Caramuru Sisalvadoremá, na Umbanda cultua o Boiadeiro. Uma das 

características do Boiadeiro na Umbanda é de um espírito compenetrado, que trabalha 

na chuva e no sol, para cumprir sua meta. Característica similar à da dona Matilde e 

suas multifunções dentro do quilombo. 

Com dona Matilde podemos perceber que a religiosidade na vida dos 

moradores do Rio das Rãs transcende os hábitos culturais religiosos comuns. As 

religiões lá praticadas não se mesclaram dando origem a outra religião com aspectos 

aculturados ou sincréticos8, pois, ainda não há, em Rio das Rãs, entre essas religiões 

uma mistura visível, originando mudanças importantes em uma delas.  

Nas práticas religiosas do Rio das Rãs o que há é uma protocooperação da 

religiosidade com uma função cooperativa e harmônica, basilar do religare, 

objetivando, talvez, transparecer o que realmente somos. Seres dotados de religiosidade. 

Para as pessoas com orientações dualistas eurocentradas, essas práticas 

culturais não são concebidas. As sociedades romanizadas vivem uma dicotomia 

presente entre o certo e o errado, a direita e a esquerda, o bem e o mal. Soma-se a isso 

                                                           
8Não me refiro a Jurema (mescla da pajelança, do catolicismo e da umbanda) ou a Umbanda (mescla do 

catolicismo com o Candomblé), mas a religiosidade observada empiricamente nas localidades que 

formam o Quilombo do Rio das Rãs. 
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as expressões, os gestos típicos de um cristão. Hierofanias que, enquanto manifestação 

do sagrado, nos tornam Católicos praticantes no Brasil. Culturalmente batizamos os 

nossos filhos, vamos a casamentos ou a velórios em templos religiosos e lá participamos 

dos ritos sacros. Ritos, símbolos e mitos atuam com a função de re-liga o homem ao 

sagrado. Diferente disto quando se trata dos ritos, dos símbolos e dos mitos das religiões 

de matriz africana instaura-se uma agnose ou poucos comungam. No Rio das Rãs, pelo 

contrário, não se percebe vergonha nesta religiosidade e sim, um imenso orgulho por 

parte dos seus moradores em relatar as curas dos pais de santo e os milagres dos 

pastores evangélicos. Essa vivência é inefável. 

Nas nossas idas ao quilombo pudemos perceber uma preocupação dos mais 

velhos com os mais jovens, quanto aos caminhos a seguir, possivelmente pela influência 

que os professores têm na formação das crianças. Vejamos o desabafo de dona Matilde: 

 

Sou coordenadora da Igreja de São Sebastião mando celebrar missa, o 

padre vem, eu vou lá buscar pra celebrar a missa. O jovem num vai lá. 

E eles precisa saber de alguma coisa do agrado de Deus, eles num 

pode ficar só no estudar pro que eu vou ser um professor, um 

advogado, um mercanico. Mas nois tem que cuidar da curtura que nois 

cheguemos e achemo. A curtura do passado, a curtura de nois velhos. 

(SOUZA, M., 2015. Depoimento. Rio das Rãs). 

 

A preocupação da dona Matilde está diretamente ligada, ao fato dos jovens 

quilombolas do Rio das Rãs, nesses últimos quinze anos, estarem saindo para estudar 

em outros estados e não retornarem às comunidades. Muitos deles se formaram em 

engenharia, direito, administração, pedagogia etc, somente o professor Zezinho, 

segundo informações de alguns entrevistados nas comunidades, retornou e leciona na 

Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, uma das três escolas 

construídas dentro do quilombo. Dona Matilde tem a esperança que um dia os 

professores que lecionam nessas escolas quilombolas sejam filhos do quilombo. Muitos 

filhos do Rio das Rãs vêm se destacando em nível nacional, a exemplo de Meire Lúcia 

Rodrigues Cazumbá, que em 2010, publicou em São Paulo pela Companhia das Letras, 

o livro História da Cazumbinha, com histórias retratando a sua infância no Quilombo 

do Rio das Rãs, contribuindo para manter viva a história do quilombo e perpetuar as 

brincadeiras das crianças quilombolas. 
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Os filhos do Rio das Rãs, como sugere dona Matildinha, “tem que cuidar da 

curtura que nois cheguemos e achemo”, assim mantém os laços de solidariedade e o 

vínculo com o território. Além disso, os moradores do Rio das Rãs se identificavam 

como “uma só parentela”. Todos os seus moradores, de certa forma, são parentes entre 

si pelo laço consanguíneo e compadrio. Esse vínculo aos poucos, depois da organização 

política em defesa do território, vem sendo somado com o de comunidade. Por mais que 

a noção de comunidade fora apresentada pelos movimentos da igreja católica e os novos 

líderes presentes na associação, tiveram a base e formação política com essas entidades, 

seja, nos grupos de jovens ou nas CEBs, as mudanças aconteceriam, pois se tornou 

necessário com o seu emprego na redação do Artigo 68, enquanto “remanescentes das 

comunidades de quilombo”. Tal artigo despertou nos seus jovens políticos e líderes 

representantes da associação quilombola, a busca nas histórias reminiscentes dos mais 

velhos por elementos que descrevessem a vivência entre os moradores das localidades, 

que pudessem delimitar a territorialidade para o grupo, enquanto aspectos identitários 

para as localidades. Pois, na definição da Associação Brasileira de Antropologia, 

adotada na regularização do artigo 68, as comunidades de quilombos são “grupos que 

desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de 

vida característicos num determinado lugar”. (BRASIL, 2004, p. 10). 

Entretanto, essas mudanças culturais ocorreriam, pois é comum onde há 

encontros entre o “nós” e o “eles”, o descortinar das fronteiras e intercalar das culturas. 

As fronteiras são lugares de mutação. São processuais e históricas, são regidas por 

reciprocidade, conflitos e rupturas. São nelas que as mudanças ocorrem. É nessa relação 

de alteridade que, segundo Agier, se consolida e se altera produzindo culturas, as 

mantendo vivas e sempre dinâmicas. (AGIER, 2001, p. 13).  

Contudo, as crenças e práticas afro-brasileiras dentro do Quilombo do Rio 

das Rãs vêm diminuindo, mas ainda existem centros de umbanda e de jurema na 

Brasileira e em outras localidades. Por outro lado, a presença das igrejas evangélicas 

pentecostais cresce substancialmente. Contudo, os líderes religiosos das localidades e 

vários fiéis, em nome da defesa da terra e da territorialidade construída pelos seus 

ancestrais, sobretudo, na época do conflito, desenvolveram um feixe espiritual que os 

unificaram como um só corpo movido pelo desejo de liberdade. 
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Ainda não aprofundamos sobre esse giro religioso, mas as evidências 

indicam que ocorreram após o falecimento do senhor Andrelino, guia espiritual da 

maioria dos moradores e líder de um dos troncos familiares tradicionais, fundadores de 

uma das localidades que formam o Quilombo do Rio das Rãs.  

Portanto, desde a década de setenta do século passado quando os moradores 

da região do Rio das Rãs entraram em contenda com os descendentes dos Teixeiras na 

defesa do seu território, em seguida, enfrentando os poderes locais associados ao casal 

Bonfim, precisando sair da região de Bom Jesus da Lapa em busca de ajuda, 

desdobraram e ressignificaram sua cultura. Esses (des)encontros contribuíram para um 

novo modelo identitário resistente e resiliente.   

 

3 – Auto-atribuição versus barreiras no processo de titulação do Quilombo do Rio 

das Rãs 

“A gente só pode vender o que faz, por isso 

que não podemos vender a terra. Ela é como 

uma mãe da gente”. 
Chico Tomé 

 

A maior parte da produção historiográfica brasileira tem apontado para uma 

narrativa que valorizava os atos e atitudes centradas na figura do branco europeu. Essa 

forma de produzir História, dita eurocêntrica, está enraizada no subconsciente 

acadêmico. Assim, identificar, conhecer e valorizar os aspectos sociais, culturais dos 

negros e suas narrativas que contribuíram na formação do povo brasileiro é um 

mergulho historiográfico ainda pouco executado.  

Tanto no Brasil como em outras nações, atualmente, há um grande interesse 

pela busca das particularidades e dinâmica de formações de grupos, sejam de origem 

étnica, gênero, etc., identificados como minorias por ter menos acesso às políticas 

governamentais, pois se encontram discriminados dentro do grupo social onde vivem. 

Os grupos minoritários correspondem, na maioria das vezes, em termos demográficos a 

uma grande parcela ou maioria da população excluída. Neste sentido, o senso de 

diferença vem se intensificando a cada momento e as minorias vão se descobrindo como 

detentoras de direitos. Diante disso, torna-se urgente salientar que, mesmo com a 

promulgação da Constituição Cidadã, existe em nosso país uma miopia no tocante as 

diferenças culturais e étnicas; e que as múltiplas faces, desfavorecidas, suprimidas e 
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excluídas por uma visão tradicional e elitista se descortinaram, pois verdadeiramente 

desempenham um papel extremamente relevante na formação do povo brasileiro.  

Nesse rumo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 

senso de 2010, apresenta o Brasil como o segundo maior país negro do mundo, fora da 

África, ficando atrás da Nigéria. 

Conhecer essa presença negra, por mais que o tema ainda seja uma “ferida 

mal tratada”, perpassa desde a presença europeia na África; os contatos com os negros 

em condições de escravidão; sua saída do continente; o translado; a chegada e sua 

catalogação; como e para quem foram vendidos e conduzidos às diversas fazendas; suas 

fugas; as muitas formas de organizações (políticas, sociais, econômicas e culturais) até 

os desdobramentos e consequências contemporâneas dessas invisibilidades. Assim, 

analisaremos os percalços presentes no critério da auto-atribuição presente no Decreto 

4887 de 2003, os antecedentes, os debates e os dilemas atuais do artigo 68 dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e do Decreto 

antes citado. 

Essa etapa é importante, pois a região quilombola do Rio das Rãs nas três 

últimas décadas do século passado foi palco de conflitos entre fazendeiros, grileiros e os 

seus habitantes. Esse embate ultrapassou os limites territoriais, adentrou o campo 

político partidário, legislativos, acadêmicos, dos movimentos sociais etc., e culminou 

nas esferas jurídicas e outros órgãos institucionais envolvendo, além do Ministério 

Público Federal, instituições como o INCRA e a Fundação Cultural Palmares (FCP).  

 

3.1 – Antecedentes e debates do artigo 68 ADCT/1988 

As mudanças ocorridas na virada do século XX para o XXI resultaram na 

efervescência que provocou reviravoltas nas estruturas do pensamento científico e, 

ainda, lançou as bases que desacreditariam das regras gerais, ditas universais, presentes 

na produção do conhecimento. Com o deslocamento da interpretação científica francesa 

e alemã, muitos pensadores abandonaram os conceitos pré-fixados e adotaram novas 

abordagens epistemológicas para descrever o que nomearam como o fim dos 

paradigmas, advindos da pós-modernidade. Na história, por exemplo, questionou-se o 

pensamento universalizante vinculado a uma História Total e positivista factual que 

engrandecia os grandes feitos e personalidades históricos. Em contrapartida, passou-se a 
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valorizar a problematização, a fragmentação histórica, as mentalidades, os sentimentos, 

gêneros, etnias ou grupos minoritários e as narrativas das pessoas comuns. Nessa fase 

de mudanças, o século XX possibilitou a mais emblemática delas, e que Cardoso alude 

à mudança de ênfase do termo “civilização” para “cultura”. (CARDOSO, 2012, p.94). 

Nessa perspectiva podemos apontar, ainda, outras abordagens que passaram a utilizar 

para a análise histórica os aspectos narrativos da micro ao invés da macro história. Pois, 

o que importa agora é narrar os fatos históricos a partir da visão dos vencidos e 

subalternizados, ou seja, dos grupos que foram excluídos e marginalizados do processo 

histórico. 

É no bojo dessa ebulição paradigmática, que nas três últimas décadas do 

século XX, muitas mudanças políticas e econômicas mundiais acarretaram nas 

mudanças sociais e culturais. No Brasil, por exemplo, após uma ditatura que durou de 

1964 a 1985, pensando um projeto autoritário, baseado em interesses individuais de 

dirigentes e pessoas ligadas a estes em detrimento da diversidade, cerceou o direito à 

liberdade e provocou o embate e a emergência dos movimentos sociais em defesa dos 

interesses comuns e da livre expressão. Esses princípios se subdividiram e fortaleceram 

em categorias tais como gênero, etnia, grupos tradicionais etc., culminaram, após 

bastante mobilização desses grupos, na elaboração de uma constituição em 1988, mais 

humana e cidadã. Esse momento, de elaboração da Constituição, coincide com o 

centenário da Lei de número 3.353, de 13 de maio de 1888, que instituiu o fim da 

escravatura no Brasil. 

Esse instrumento normativo concedeu “liberdade” às pessoas escravizadas, 

porém não propiciou na mesma medida os meios necessários à sobrevivência e seus 

descendentes foram abandonados à própria sorte. Esse descaso obrigou os novos 

cidadãos e seus descendentes, a partir da organização, da luta e resistência, reivindicar 

reparações em nome da igualdade de direitos. Dentre as reparações históricas 

destacamos as melhorias no acesso à educação e à terra, que historicamente usam e 

habitam desde épocas pretéritas, e demais serviços públicos. 

Durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte a atuação do 

Movimento Negro e outros Movimentos Sociais, segundo Ilka Boaventura Leite, no ano 

de 1987, influenciaram tanto os parlamentares quanto a opinião pública (LEITE, 2008, 

p. 3), que após alguns encontros e seminários estaduais conseguiram fazer em Brasília a 
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Convenção Nacional “O Negro e a Constituinte”, e apresentar o documento final à 

Constituinte no ano de 1987. Nesse documento já constava, em sua redação a 

preocupação dos grupos do movimento negro brasileiro com o futuro dos negros e, 

portanto, reivindicavam que a próxima Constituição já contemplasse as discussões 

realizadas nos Encontros e Congressos.  

Dentre as Comissões e Subcomissões da Constituinte a que mais recebera 

interferência dos movimentos sociais foi a Subcomissão dos Negros, Populações 

Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, em especial do Movimento Negro que 

apresentou com a deputada Benedita da Silva (PT-RJ), proposta de Lei de nº 3207 em 

1987, em defesa dos negros habitantes de quilombos com a seguinte redação, como 

consta nos Anais Constituinte, “O Estado garantirá o título de propriedade definitiva das 

terras ocupadas pelas comunidades negras remanescentes dos quilombos”. (DIÁRIO 

DA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE, 1988). Por não ter colhido o mínimo de 

assinatura, o então deputado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT-RJ) Carlos 

Alberto Caó de Oliveira, formalizou a emenda e pediu adendo para o Título X no Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias com o seguinte trecho: 

 
Fica declarada a propriedade definitiva das terras ocupadas pelas 

comunidades negras remanescentes de quilombo, devendo o Estado 

emitir-lhes os títulos respectivos. Ficando tombadas essas terras bem 

como documentos referentes à história dos quilombos no Brasil. 

(DIÁRIO DA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE, 1988). 
 

O deputado Caó, nessa emenda deu destaque a sua origem popular. Além do 

mais, é visível nessa Subcomissão, a presença dos grupos organizados e dentre os 

representantes do movimento negro a ausência da população quilombola. 

(CARVALHO, 1996, p. 224). Entretanto, é dessa discussão que surge o artigo 68 

preconizando reconhecidos direitos a essa população habitantes dos quilombos. É 

interessante notar que: 

 
Durante o processo Constituinte, nem uma única discussão foi 

registrada nos anais do congresso sobre o futuro do Art. 68 do ADCT. 

Incluído inicialmente em uma das propostas sobre a proteção do 

patrimônio cultural brasileiro, a proposição de titulação das terras dos 

remanescentes de Comunidades de quilombos foi deslocada para o 

ADCT devido à sua própria natureza transitória. (CARVALHO, 1996, 

p. 224). 
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No âmbito da agitação e reinvindicações dos grupos sociais, que 

perpassavam as matérias discutidas na Constituinte, como expresso pelo autor, verifica-

se a nulidade à referência ao artigo 68 no Congresso. Essa invisibilidade está vinculada, 

primeiro, ao fato de sua inserção inicial estar associada à parte da proteção as 

manifestações culturais dos grupos que participaram do processo civilizatório nacional, 

presente no Artigo 215, e, ainda, por rezar no Artigo 216, onde inclui no patrimônio 

público, os bens de natureza material e imaterial dos grupos formadores da sociedade 

brasileira. Com essa invisibilidade o referido artigo foi deslocado para os Atos 

Transitórios esperando outros complementos. Esse corpo Transitório tinha o caráter, 

segundo os especialistas do direito, dentre eles Alexandre Wagner Nestor, como 

questões que não tiveram acordos, ficando sua matéria aguardando novas discussões ou 

mais tempo para negociações. (NESTOR, 2008, p. 04). 

Outra questão de relevado destaque é o posicionamento dos normatizadores, 

como já discutimos no primeiro capítulo sobre a ressemantização do conceito de 

quilombo, pois os seus pensamentos estavam voltados para o Quilombo do Palmares 

que julgavam ter sido destruído no século XVII. Como bem relata Carvalho, não havia 

preocupação com o futuro do referido artigo. Nas palavras do autor em menção: 

 
A primeira menção que se faz no Congresso, já posterior à 

Constituinte, ao assunto, foi em 1991, em um discurso do Deputado 

Alcides Modesto (PT/BA) sobre o conflito fundiário na região do Rio 

das Rãs. (CARVALHO, 1996, p. 224). 
 

Alguns anos depois, em 1995, o referido deputado, já envolvido com a 

causa dos moradores do Rio das Rãs, apresentou o Projeto de Lei de nº 624, na Câmara 

dos Deputados que regulamenta o procedimento de titulação de propriedade imobiliária 

aos remanescentes de quilombo na forma do artigo 68 dos ADCT, sendo esse Projeto de 

Lei (PL) e outro apresentado pela senadora Benedita da Silva (PT-RJ), rejeitados. 

Mantendo o Artigo 68 como Ato Transitório da Constituição. Assim, o que foi deixado 

no conjunto Transitório das discussões, talvez por um lapso dos Constituintes que 

representavam os latifundiários brasileiros na Constituinte e por não imaginarem os seus 

desdobramentos a posteriori, se tornará algo permanente no corpo da Carta Magna de 

1988 após o ano de 2003, com o Decreto de nº 4887, apresenta a seguinte redação no 

artigo 68 dos ADCT: “Aos descendentes das comunidades dos quilombos que estejam 
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ocupando suas terras é reconhecida à propriedade definitiva, devendo ao Estado emitir-

lhes os títulos respectivos”. (BRASIL, 1988). 

Com esta Carta, provocou-se uma maior discussão sobre a sua 

aplicabilidade e a criação de novos critérios que o transformasse em norma do direito 

agrário brasileiro para conceder direitos aos descendentes de ex-escravos que habitam 

as suas terras imemoriais. 

Uma das primeiras discussões que deteve uma maior atenção dos 

especialistas da Advocacia Geral da União (AGU) foi referente ao que significava 

“ocupando as terras?”, pois os normatizadores não explicitaram se este ocupar se 

referiam a antes de 1888 ou depois de 1988. E, com ela, outras despontaram, como nos 

apresenta o Prof. Dr. Carlos Ari Sundfeld, da Sociedade Brasileira de Direito Público no 

Projeto O direito à terra das comunidades quilombolas (Artigo 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias): 

 
Há necessidade do efetivo exercício da posse? Ou neste conceito 

também se incluem as terras situadas no entorno das regiões habitadas 

por estas comunidades, e que tradicionalmente proporcionaram 

recursos naturais para a sua subsistência? Para que a hipótese 

constitucional se lhes aplique e o direito de propriedade seja 

reconhecido, em que momento a comunidade deveria “estar ocupando 

suas terras?”. (SUNDFELD, 2002, p. 09). 
 

A partir desses questionamentos apresentados por Carlos Sundfeld, podemos 

desenvolver os seguintes argumentos: (a) a posse é assegurada por Lei do usucapião 

sendo para isso a permanência do posseiro de cinco anos ininterruptos em área de até 

cinquenta hectares, tornando-a produtiva, sendo esta de domínio particular ou devoluta, 

tem lhe assegurado a função social da terra como preconiza a Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT); (b) a territorialidade assegura a vivência 

construída por gerações anteriores, ao mesmo tempo, significa preservar para gerações 

posteriores a memória da comunidade, pois a territorialidade construída por 

comunidades tradicionais ou por um grupo étnico, além das “terras situadas no entorno 

das regiões habitadas por estas comunidades, e que tradicionalmente proporcionaram 

recursos naturais”, engloba os elementos não concretos da cultura imaterial repleta de 

valores e crenças pertencentes a comunidade; (c) o necessário registro e emissão do 

título coletivo das terras tradicionalmente ocupadas em nome da instituição jurídica 

representativa da comunidade como estipula a Instrução Normativa 57/2009/INCRA. 
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Afinal, como bem discutiu Júlia Botelho Rodrigues em a Função Social da propriedade 

Quilombola: 

 
O registro imobiliário, tradicionalmente garantidor do direito à 

propriedade individual, torna-se, hoje, instrumento de garantia de 

direitos coletivos. Afinal, o procedimento final do processo de 

titulação das terras quilombolas operado pelo INCRA passa a ser o 

registro imobiliário do terreno determinado em nome de seus titulares. 

(RODRIGUES, 2013, p. 40). 
 

Portanto, conclui-se que o exercício da posse e do usucapião sejam a 

garantia ao direito a propriedade devidamente registrada, e a titulação cumprir a “função 

social da terra, tão cara ao Estado Democrático de Direito”. (RODRIGUES, 2013, p. 

24).  

Outra questão que aqueceu as discussões foi quanto à representação do 

conceito de Estado, pois: 

 
Como se deve entender a designação genérica do Estado? Refere-se 

concretamente à União, aos Estados ou aos Municípios? É possível 

afirmar que, quando a Constituição lança mão do termo “Estado”, 

refere-se primordialmente a um destes entes federativos? 

(SUNDFELD, 2002, p. 09). 
 

Além do exposto, na redação constitucional não ficou claro a origem das 

terras a serem tituladas pelo Estado, se devolutas ou produtivas, se eram de ordem 

pública ou privada, se de ordem privada contrariaria o Artigo Quinto da Constituição no 

qual diz que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. (sem grifos no 

original). Nessa mesma linha de raciocínio o Artigo 68 se tornaria desnecessário, pois o 

Artigo 191 da Constituição Federal, no tocante a aquisição da terra pelo uso garante o 

usucapião. Assim, normatiza o Artigo 191: 

 
Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua 

como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, 

em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva 

por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-

lhe-á a propriedade. (CF-1988, ARTIGO 191). 
 

Na confluência desses dissensos, muito se tem para analisar e julgar, 

inclusive os prejuízos e pausas nos processos de reconhecimentos das terras 
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quilombolas. Entretanto, nos limitaremos aqui a apontar os indícios que fez do artigo 68 

dos ADCT, motivo de muitos debates entre quilombolas, movimentos Negro, 

instituições governamentais e não-governamentais, os normatizadores e latifundiários. 

Portanto, apontamos que o Artigo 68 e sua normatização já estiveram a 

cargo da Fundação Cultural Palmares, depois passou ao INCRA, retornou a Palmares e 

novamente ao INCRA e que atualmente, o referido Artigo, foi regulamentado por meio 

do Decreto 4887 de 2003 que atribuiu o critério da auto-atribuição9 aos descendentes de 

quilombolas e, posteriormente, por força da Instrução Normativa do INCRA nº 57/2009, 

que estabelece procedimento para a identificação, reconhecimento, delimitação, 

demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos.  

 

3.2 – O Artigo 68 e os dilemas atuais do Quilombo do Rio das Rãs 

A população do Rio das Rãs foi vítima da falta de regularização do artigo 68 

dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórios; havia um artigo, porém não 

existia uma normatização a sua aplicabilidade, como discutido anteriormente. Enquanto 

se construía e delimitava os alcances do artigo 68, o quilombo do Rio das Rãs passou 

por três pareceres técnicos, e duas certificações emitidas pela Fundação Cultural 

Palmares, uma em 2000 e a outra em 2004. Por mais que a FCP tenha sido criada em 

1988 como instituição pública vinculada ao Ministério da Cultura, só em 2003, por 

força do Decreto nº 4.887, passa a regulamentar em parceria com o INCRA, os 

procedimentos para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação 

das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. Cabendo, 

atualmente a FCP, o primeiro passo para o processo da titulação das comunidades 

quilombolas, a partir da auto-atribuição, emitindo a Certidão de Registro no Cadastro 

Geral de Remanescentes das Comunidades Quilombolas e aos INCRA as demais etapas. 

Desta forma, o artigo 68, antes de 2003, era tido pelos defensores dos 

direitos quilombolas, como “letra morta”, devido a uma “morosidade” legal que 

dificultava a sua aplicabilidade. Para que as localidades do Rio das Rãs fossem 

reconhecidas como descendentes de antigos quilombos, como determina o Artigo 

                                                           
9Auto-atribuição também tem sido motivo de debates calorosos, pois com esse critério qualquer grupo se 

autodeclarando terão os seus direitos reconhecidos. 
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supracitado, teve que suportar, além das adversidades e um conflito de quase trinta anos, 

no interstício de 1972 a 2000, a conclusão de três pareceres de reconhecimentos. Um a 

cargo do INCRA, outro da PGR e um último pela FCP. Só depois de muitas discussões 

entre esses órgãos e “vencida” essa inércia estrutural e burocrática jurídico-fundiária em 

torno da noção de quilombo, é que a FCP, em 18 de julho de 2000, garantiu aos 

moradores do Rio das Rãs, acesso ao direito à certificação das suas terras há bastante 

tempo defendida. Para que esse processo alcançasse êxito foi necessária a resistência e a 

organização e atuação interna e externa de duas gerações dos quilombolas.   

Esses três pareceres, citados, voltados para a normatização do distinto artigo 

68, apontaram para outra problemática, pois despontou outros critérios, até então 

deixados de lado, voltados para os valores das indenizações aos “proprietários” das 

terras desapropriadas para fins sociais, em especial, reintegrada aos remanescentes 

como propriedade quilombo. Mesmo sendo bastante lucrativo aos latifundiários, 

articularam-se com parlamentares representantes do agronegócio, presentes na bancada 

ruralista na tentativa de anular direitos quilombolas adquiridos. Como apresentado no 

site Quilombo, em 2009, os diversos Projetos de Leis, Ações e Emendas 

Constitucionais, a seguir: 

 
PDC 44/07 de autoria do Deputado Federal Valdir Colatto (PMDB-

SC) que pede a anulação do decreto 4887; 
PL 3654/08 de autoria do mesmo deputado, que ‘regulamenta’ o 

artigo 68 do ADCT, segundo os interesses da bancada ruralista; 
PEC 190/00 de autoria do Senador Lúcio Alcântara (PSDB/CE), que 

exclui o Artigo 68 e insere novo item (no Capítulo VIII, Título VIII, 

seria o artigo 232-A), que apresenta outra redação para o texto do 

Artigo 68, com o problema de sugerir tratar-se de indivíduos. 

(QUILOMBOS. Disponível em: 

<https://quilombos.wordpress.com/2009/06/16/situacao-atual-sobre-

os-direitos-quilombolas/>. Acesso em: 23 dez. 2013). 
 

Além dessas tentativas de projetos10 para deslegitimar os direitos adquiridos 

pelos negros quilombolas no Brasil, há também por parte da imprensa televisiva e da 

mídia em geral, em conjunto com a elite latifundiária, uma forte pressão na “tentativa de 

fraudar o processo de titulação das terras”, como anunciou Jô Brandão em referência a 

                                                           
10Ainda há deputados apresentando Projeto de Decreto Legislativo de Acordo (PDC), Projeto de Lei (PL) 

e Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pedindo a nulidade ou a inconstitucionalidade do artigo 68, 

dos Decretos e Pareceres que o regula. 
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reportagem da Rede Globo de televisão, divulgada no Jornal Nacional na ocasião da 

titulação da comunidade quilombola de São Francisco do Paraguaçu em 2007,na Bahia. 

Quando não conseguem êxito nos recursos protelados, as indenizações pagas a muitos 

desses grileiros que usurparam terras devolutas são extraordinárias.  

Para se ter uma noção do valor das terras do Rio das Rãs, no processo de 

desapropriação, para aos cofres públicos foram de R$ 7,8 milhões pagos pelo INCRA 

ao fazendeiro Carlos Bonfim. (cf. DUTRA, 2007, p. 124). Se por um lado a titulação 

das terras para os quilombolas é o resultado de uma luta hereditária, com avanços a 

passos lentos, por outro, as indenizações destinadas aos “proprietários” são exorbitantes 

e imediatas, como foi a do Rio das Rãs.  

As localidades do Rio das Rãs, como já mencionadas, foram certificadas 

pela Fundação Cultural Palmares, como comunidade quilombola e publicado no Diário 

Oficial da União em 18 de julho de 2000, em conjunto com outras comunidades de 

vários Estados, conforme o Quadro de Comunidades Tituladas disponível no site da 

FCP (<http://www.palmares.gov.br/>). O fato é que dois anos antes, em 1998, deste 

reconhecimento, o INCRA, através do Superintendente Regional do Estado da Bahia o 

senhor Francisco Clesson Dias Monte, celebrou com a Associação Quilombola 

Agropastoril do Rio das Rãs, representada pelo seu presidente, na época, o senhor 

Simplício Arcanjo Rodrigues, o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso 

(CCDRU) das terras “do imóvel denominado Fazenda Rio das Rãs” (cf. Anexo F: 

CCDRU, 1998, p. 02) com validade de cinco anos. 

Com relação ao contrato de concessão citado acima, não podemos 

confirmar, mas possivelmente tenha sido uma forma encontrada pelo INCRA para 

reconhecer os moradores das localidades como quilombolas, pois nessa época o artigo 

68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ainda não se encontrava 

regulamentado. Para o Rio das Rãs, através de uma Portaria do INCRA, criaram o 

Projeto Especial Quilombola em 1995 e um ano depois estruturaram e regulamentaram, 

por outra Portaria, o Quilombo do Rio das Rãs como assentamento. Imaginamos que 

esse caminho proposto pelo INCRA foi uma forma de protelar a situação dos 

remanescentes esperando a regulamentação do artigo 68, ocorrido por força do Decreto 

4887 em 2003, pois o contrato de Concessão venceria no ano de 2002. De qualquer 

forma, em 2004 a FCP reconhece, novamente, os moradores das localidades do Rio das 



112 
 

Rãs como remanescentes de quilombos com base na auto-atribuição dos moradores 

como descendentes de ex-escravos. Até o presente momento, não sabemos sobre as 

demais comunidades tituladas na mesma época; mesmo reconhecida como 

remanescente de antigo quilombo, a comunidade quilombola do Rio das Rãs ainda não 

tem as terras ocupadas tituladas em seu nome. É notório que essa PEQ11, ocorreu após 

várias pressões das comunidades quilombolas de vários estados. Essa articulação 

resultou na organização de vários encontros em nível nacional conduzindo e formando, 

no município de Bom Jesus da Lapa – Bahia, no dia 16 de maio de 1996, a Coordenação 

Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas (CONAQ). Instituição 

representativa das comunidades quilombolas em nível nacional que passou a discutir 

diretamente com os órgãos oficiais e inseriu suas reivindicações na pauta de atuação do 

Governo Federal. 

A segunda certificação do Quilombo do Rio das Rãs pela Fundação Cultural 

Palmares consta na Portaria de nº 35 de 06 de dezembro de 2004. Assim expressa a 

Portaria: 

 
“REGISTRA no Livro de Cadastro Geral nº 001 e CERTIFICA que 

conforme Declaração de Auto-reconhecimento e os processos em 

tramitação nesta Fundação Cultural Palmares as comunidades a 

seguir: SÃO REMANESCENTES DOS QUILOMBOS”. (D.O.U, 

2004, p. 08). 
 

Frisamos os termos, portanto, presentes no Diário Oficial da União de 2004: 

REGISTRA e CERTIFICA já sinalizando para duas etapas distintas conforme ocorrerá 

com a Instrução Normativa do INCRA de nº 57 de 2009, que determina que o início do 

processo de titulação só ocorrerá após a emissão do Certificado pela Fundação 

Palmares. Essa nova situação, portanto, imbricou o critério anterior da auto-atribuição 

ao Registro do Cadastro Geral de Remanescentes de Comunidades Quilombolas (artigo 

7, § 3º). Assim, conforme o Diário Oficial da União de número 34 na folha 06, o 

Quilombo do Rio das Rãs e outras comunidades foram apenas certificadas nesta data. 

Faltariam, portanto, outras etapas até o registro do título definitivo. Portanto, para 

                                                           
11Entrei em contato com o INCRA no Distrito Federal para obtermos mais informações sobre essa 

Portaria Especial Quilombola que reconheceu o quilombo de forma precária, como assentamento, mas até 

o presente momento não tivemos respostas concretas, porém prorrogaram para 17 de março de 2015. 
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regularizar as terras quilombolas, conforme descrita no Relatório Quilombola de 2012, é 

necessário seguir as seguintes etapas proposta pelo INCRA: 

 

Etapa 1: Elaboração do Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação(RTID), que inclui a elaboração de relatório 

antropológico, de levantamento fundiário, de planta e memorial 

descritivo, assim como o cadastramento das famílias quilombolas;  
Etapa 2: Publicação do RTID;   
Etapa 3: Abertura de contraditório para interessados e julgamento de 

possíveis contestações ao RTID;  
Etapa 4: Publicação de portaria de reconhecimento do território;  
Etapa 5: Decretação do território como de interesse social; 
Etapa 6: Desintrusão dos ocupantes não quilombolas com pagamento 

de indenização pela terra nua e pelas benfeitorias;  
Etapa 7: Georreferenciamento e cadastramento do território no SNCR;  
Etapa 8: Titulação; e  
Etapa 9: Registro do título emitido. (RELATÓRIO QUILOMBOLA, 

2012, p. 13). 
 

Partindo daqui, ao fazermos uma análise quantitativa do período de 2003 a 

2015 das comunidades que entraram com o pedido de titulação de acordo com os novos 

critérios adotando a auto-definição do grupo como remanescentes de quilombos e as 

etapas impostas por tal Instrução Normativa do INCRA, o número das comunidades que 

já foram reconhecidas, certificadas e tituladas; e aquelas que foram contempladas só 

com o reconhecimento e/ ou certificado; e as que conseguiram a titulação por parte dos 

órgãos responsáveis, nos depararemos com um número bastante irrisório das 

comunidades reconhecidas e, ao mesmo tempo com o descaso presente nas práticas e 

ações existentes por parte dos órgãos oficiais responsáveis. Além disso, com o 

descompasso entre o que prega a Convenção 169 da OIT sobre povos Indígenas e 

tribais, o artigo 68, os decretos, as Instruções Normativas e tantas Portarias que 

objetivam emitir o título de proprietários definitivos, como também, manter e fortalecer 

os remanescentes de quilombo e os descendentes daqueles que foram submetidos à 

condição de escravidão nas terras que habitam há tempos. 

De acordo com um dos quadros do Relatório Quilombola do ano de 2012 

apresentado pelo INCRA, disponível na Secretaria de Política de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR) e na Fundação Cultural Palmares, há, segundo esses órgãos, 

121 títulos emitidos no Brasil, assim distribuídos por Estados: 
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Tabela 1 – Número de comunidades tituladas por Estado 

ESTADO TÍTULO ESTADO TÍTULO 

PARÁ 56 RIO DE JANEIRO 02 

MARANHÃO 23 AMAPÁ 03 

RIO GRANDE DO SUL 08 PERNAMBUCO 02 

SÃO PAULO 07 GOIÁS 01 

PIAUÍ 05 SERGIPE 01 

BAHIA 06 MINAS GERAIS 01 

MATO GROSSO DO SUL 04 RONDÔNIA 01 

MATO GROSSO 01 TOTAL 121 

Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/publicacoes/relatorio-sobre-os-territorios-quilombolas-incra-

2012>. (RELATÓRIO QUILOMBOLA, 2012, p. 17). 
 

Em outro quadro intitulado Quadro Atual de Política de Regularização de 

Territórios Quilombola do INCRA, publicado em 25 jul. 2014, no site da instituição, 

consta que “na atualidade existem 154 títulos emitidos, totalizando 127 territórios e 217 

comunidades”. (Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/sites/default/files/quadro_atual_politica_regularizacao_territo

rios_quilombolas.pdf>. Acesso em: 21 dez. 2014). A partir do mapa abaixo 

disponibilizado pela Comissão Pró-Índio, em 15 de fevereiro de 2015, a quantidade de 

comunidades quilombolas tituladas no Brasil corresponde a 154, como apresentado pelo 

INCRA em 2014. Ainda tomando por base o mapa em questão, o número de processos 

abertos para reconhecimento das comunidades quilombolas não passam de 1.462. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seppir.gov.br/publicacoes/relatorio-sobre-os-territorios-quilombolas-incra-2012
http://www.seppir.gov.br/publicacoes/relatorio-sobre-os-territorios-quilombolas-incra-2012
http://www.incra.gov.br/sites/default/files/quadro_atual_politica_regularizacao_territorios_quilombolas.pdf
http://www.incra.gov.br/sites/default/files/quadro_atual_politica_regularizacao_territorios_quilombolas.pdf
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Figura 7 – Mapa demonstrativo com as terras quilombolas tituladas e as que 

possuem processos abertos 

 

Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/-xEpn7KVtFg0/VXrzR_fKX2I/AAAAAAAABqc/t3Al2b-

flms/s1600/Mapa_Fev2015_150dpis.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2015. 

 

De acordo com a Figura 7, os dados atuais demonstram a lentidão no 

andamento desses processos ligados à titulação das terras quilombolas. Essa realidade 

foi denunciada em 14 de agosto de 2013 pela Confederação Nacional das Associações 

dos Servidores do INCRA (CNASI), na nota foram apresentadas as preocupações 

referentes ao andamento dos processos de titulação das terras quilombolas; 

 
Ocorre que em resposta às manifestações de setores contrários ao 

direito territorial das comunidades quilombolas, o INCRA deveria 

promover ações de qualificação e fortalecimento da sua estrutura e 

http://1.bp.blogspot.com/-xEpn7KVtFg0/VXrzR_fKX2I/AAAAAAAABqc/t3Al2b-flms/s1600/Mapa_Fev2015_150dpis.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-xEpn7KVtFg0/VXrzR_fKX2I/AAAAAAAABqc/t3Al2b-flms/s1600/Mapa_Fev2015_150dpis.jpg
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não ser silente frente às exigências de caráter protelatório da Casa 

Civil. A condução dos processos de regularização de territórios 

quilombolas é uma atribuição do INCRA, que deve seguir um 

procedimento administrativo legal, claro e cuidadoso, conforme 

previsto na Constituição, na Convenção 169 da OIT e no Decreto 

4887/2003. Ademais, como toda ação do Estado, merece atenção, 

estruturação e aperfeiçoamento. Contudo, as exigências da atual 

presidência do órgão não parecem visar tais objetivos. (DIREÇÃO 

NACIONAL DA CNASI, 2013, p. 03). 
 

A falta de celeridade e a descontinuidade das ações de políticas públicas em 

favor das comunidades quilombolas, segundo a mesma nota da Direção Nacional é fruto 

de uma: 

 
Conjuntura em que esse direito constitucional [Devendo ao Estado 

emitir-lhes os títulos definitivos] encontra-se ameaçado, na medida em 

que diversos setores do agronegócio, somados a uma política 

governamental desenvolvimentista sem limites, combatem sua 

implementação. (DIREÇÃO NACIONAL DACNASI, 2013, p. 01). 
 

Com relação a esse conjunto de critérios que ainda estão sendo construídos 

devido à lentidão que vêm sendo lapidados, o referido artigo 68 do ADCT aponta para 

as reparações aos danos causados pela Lei Áurea de 1888 e procura promover, a uma 

grande parcela dos negros que se encontram submetidos a um estado de invisibilidade 

social e política, nesses 127 anos decorrentes da Lei abolicionista e 26 da Constituição 

Cidadã, acesso a ações de caráter afirmativas. 

Essa problemática na regularização do Artigo 68 somada à primeira 

titulação feita de forma precária acarretou em outras dificuldades para o Quilombo do 

Rio das Rãs. Uma delas é o fato do CNPJ da Associação estar registrado no Cadastro 

Geral de Inadimplência da União, e o fato da Associação atualmente não conseguir 

captar recursos e ter acesso a alguns programas do Governo Federal. Desta forma, 

justificamos, em meio a essas pendências, o processo que conduziu esse quilombo ao 

reconhecimento com as palavras do senhor Simplício, primeiro presidente da 

Associação Agropastoril Quilombola do Rio das Rãs: “De onde nois vei, prá onde nois 

vai?”. 

Sobre a situação atual do Quilombo do Rio das Rãs, o atual presidente da 

Associação dos Moradores, o senhor Manoel Arcanjo de Almeida, nos apresentou sua 

aflição: 
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Assim que eu peguei a associação ele tava um pouco defalcada, com 

algumas coisa diferente, assim. Essa questan a gente preocupô 

bastante. Minha preocupação é de organizar a Associação, então eu 

peguei e tinha várias pendença com debitu [...] eu tentei tá tirando esse 

debitu e também correndo atrás do documento que foi um documento 

provisoro que assim no tempo da conquista eles deron um provisoro e 

esse documento foi por cinco anos e passou cinco anos venceu e a 

gente tava aí com essa pendença aí eu tô correndo atrás prá agora prá 

tentar receber o título definitivamente daqui da região que a gente não 

tá tendo então a grande preocupação que a gente tem prá com essa 

terra sem esse documento em mão[...].(ALMEIDA, M., 2015. 

Depoimento. Rio das Rãs). 

 

Questionamos, portanto, se o documento vinculado ao reconhecimento que 

os moradores do Quilombo do Rio das Rãs têm em poder da Associação, e que foi 

emitido em 1998, após a criação de uma PEQ intitulada “Contrato de Concessão de 

Direito Real de Uso”, com o intuito de apaziguar o conflito entre os moradores e os 

empresários Carlos e Kátia Bomfim, perdeu seu valor e não garante mais os direitos 

territoriais aos seus portadores. Mesmo com as Certificações das Titulações publicadas 

no Diário Oficial da União, sequencialmente, nos anos 2000 e 2004, a Associação, 

representante legal do quilombo e dos seus moradores, por não ter um documento de 

titulação oficial que comprove a luta e a posse definitiva do território, deve temer que 

novas invasões aconteçam, colocando em risco a anulação dos seus direitos 

constitucionais? 

Procurando entender esta problemática, entrei em contato, via mensagem 

eletrônica, com a FCP e o INCRA. O primeiro nos enviou como resposta, no dia 04 fev. 

2015, às 17h40min, o Diário Oficial da União e a seguinte resposta: 

 
Prezado Senhor, 
 
Em atenção à solicitação formulada por meio do Sistema Eletrônico 

do Serviço de Informação ao Cidadão e-SIC, segue em anexo a 

informação prestada pelo Departamento de Proteção ao Patrimônio 

Afro-Brasileiro da Fundação Cultural Palmares – MinC. (FCP, 2015). 
 

Segue abaixo o anexo enviado pela FCP com a justificativa a partir do 

Decreto 4887 de 2003, a respeito da Titulação Provisória do Quilombo do Rio das Rãs. 
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Figura 8 – Resposta da FCP a respeito da titulação precária do Quilombo do 

Rio das Rãs 
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A resposta apresentada pela FCP ao nosso pedido refere-se: (1) ao 

reconhecimento da Comunidade do Rio das Rãs como assentamento de remanescente 

quilombola no ano de 1995, e (2) fundamenta-se sobre o que reza o Decreto 4887 de 

2003 e a atribuição presente no critério da auto-declaração descrita na “Certidão de 

Autorreconhecimento” dos quilombolas como descendentes de ex-escravos. Portanto, a 

resposta da Fundação confirma apenas o reconhecimento e não a titulação das terras 

quilombolas aos moradores da comunidade do Rio das Rãs. Além do reconhecimento e 

da auto-declaração, o distinto Decreto 4887 utiliza: 

 
Os procedimentos administrativos para a identificação, o 

reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação da 

propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos, de que trata o art. 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, serão procedidos de acordo 

com o estabelecido neste Decreto. (BRASIL/DECRETO 4887, 2003). 
 

O INCRA também nos enviou uma nota como resposta ao nosso pedido 

datado em 28 maio de 2015, com as seguintes informações: 

 
Prezado 

A comunidade quilombola de Rio das Rãs, localizada no município de 

Bom Jesus da Lapa/BA, foi titulada pela Fundação Cultural Palmares 

em 14 de julho de 2000. Contudo, naquela época, não houve a retirada 

de ocupantes não quilombolas da área. Dessa forma, em 2013, a 

Superintendência Regional do Incra na Bahia (SR/05) recebeu a 

demanda para regularização fundiária nos moldes do Decreto 

4.887/2003. Até o momento, o Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação (RTID) da referida comunidade quilombola não foi 

iniciado. Para maiores informações, entrar em contato diretamente 

com a SR/05. 

Att 

gestoreSIC 

 

Nesse sentido, segundo o gestor do Sistema Eletrônico do INCRA a 

comunidade do Rio das Rãs já fora titulada, porém duas ações, em conformidade com o 

Decreto 4887 de 2003, necessitam ser realizadas na área do Quilombo do Rio das Rãs. 

A primeira é iniciar o processo de Desintrusão do perímetro da área quilombola, que 

consiste na retirada dos moradores não quilombolas da região demarcada, outro passo 

essencial para a regularização fundiária é a elaboração do Relatório Técnico de 
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Identificação e Demarcação (RTID) que ainda não foi realizado. Todavia, a Instrução 

Normativa 57/2009-INCRA, apregoa que a titulação das terras e o devido registro em 

cartório ocorrerão depois de vencidas as etapas do processo de titulação. 

Entretanto, de acordo com o referido Decreto 4887 de 2003, a Comunidade 

Quilombola do Rio das Rãs, é reconhecida como comunidade quilombola, utilizando-se 

da auto-atribuição. A partir daqui, só com a Convenção 169 da OIT e com o artigo 68, a 

comunidade do Rio das Rãs cumpriria todas as etapas e requisitos legais ao processo 

que culminaria com a identificação, com o reconhecimento, com a delimitação, com a 

demarcação e com a titulação, oficializada pelo presente Decreto.  

Entretanto, a luta dos Moradores das localidades que formam o Quilombo 

do Rio das Rãs iniciada, no final da década de 1970, por falta de um documento 

palpável que comprovasse que os seus moradores eram donatários da área por eles 

ocupada continuam. Mesmo com tantos avanços que contribuíram para que o artigo 68 

se transformasse em um mecanismo de reconhecimento de direitos étnicos a 

descendentes de ex-escravos, ainda sofre duras críticas por políticos e latifundiários. 

Portanto, enquanto a população do Rio das Rãs não conseguir ter a escritura de suas 

terras titulada em mãos a luta continua e com ela, agrega-se a resistência e a esperança 

de um dia, os seus moradores, poderem apresentar, oficialmente, a Certidão de 

Nascimento da Comunidade Quilombola do Rio das Rãs a seus descendentes. 

 

4 – Quando e onde as águas não se misturam: área de Fronteira ou inércia legal? 

 

4.1 – Instrução Normativa 57 INCRA 2009: Desserviço ou Retrocesso? 

Adentrar na discussão sobre a formação da norma, no campo jurídico e sua 

aplicabilidade, para um leigo é estar em águas profundas e turvas sem nenhum tipo de 

instrumento de proteção. Durante um período mínimo conseguirá da algumas braçadas 

na imensidão de conceitos e ordenamentos presentes nas interpretações dos Artigos, 

Decretos e Instruções Normativas que compõe os diversos campos das Leis. 

Submergido nessa turbulenta linguagem jurídica que navega do latim arcaico ao 

neologismo normativo até os iniciantes do direito estão fadados ao afogamento. 

Embora uma discussão sobre o processo de elaboração e aplicação de leis 

que versam sobre questões de terras no Brasil ganhe importância para as questões aqui 
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tratadas, preferimos apenas tecer alguns poucos comentários, já que isso demandaria um 

esforço que escapa as pretensões dessa dissertação. Nosso estudo, até o momento, 

margeia a análise dos instrumentos normativos vinculados ao artigo 68 dos ADCT da 

Constituição de 1988 e o Decreto 4887 de 2003 que regulamentou a referido artigo, mas 

mergulharemos um pouco mais na Instrução Normativas do INCRA de número 57 de 

2009, que objetivou atribuir critérios e procedimentos para o reconhecimento aos 

grupos étnicos identificados como comunidades quilombolas. 

A Instrução Normativa 57 de 2009 é o quarto instrumento que visa 

“estabelecer procedimentos do processo administrativo para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras 

ocupadas pelos remanescentes de comunidades dos quilombos”. (IN-art. 02. 2009). 

Segundo a advogada Ana Carolina da Matta Chasin e a antropóloga Daniela Carolina 

Perutti, desde a Instrução Normativa n.º 16/2004 (a primeira delas) até a norma atual [as 

autoras se referiam a IN-49 de 2009], inúmeras exigênciasnovas – que não encontram 

fundamentação em disposição legal superior – foram acrescidas ao procedimento 

(CHASIN; PERUTTI, 2014, p.01). 

Para ilustrar, apresentamos a conjuntura e as instâncias envolvidas na 

elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID). Atualmente, tal 

processo encontra- se ilhado em meio às legislações e às interpretações dos órgãos que 

participam do processo descrito no Capítulo IX, DA CONSULTA A ÓRGÃOS E 

ENTIDADES. Assim expresso no artigo 12 da Instrução Normativa 59:  

 

Art. 12. Concomitantemente a sua publicação, o RTID será remetido 

aos órgãos e entidades abaixo relacionados, para, no prazo comum de 

30 (trinta) dias, apresentarem manifestação sobre as matérias de suas 

respectivas competências: 
I – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; 
II – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, e seu correspondente na Administração 

Estadual; 
III – Secretaria do Patrimônio da União – SPU, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão; 
IV – Fundação Nacional do Índio – FUNAI; 
V – Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional – CDN; 
VI – Fundação Cultural Palmares; 
VII – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 

ICMBio, e seu correspondente na Administração Estadual; e 
VIII – Serviço Florestal Brasileiro – SFB.  
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§ 1º. O Presidente do INCRA encaminhará o RTID a outros órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, quando verifique 

repercussão em suas áreas de interesse, observado o procedimento 

previsto neste artigo. 
§ 2º. O INCRA remeterá o arquivo digital do memorial descritivo 

(shape file) à Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional, 

para inclusão em sistema georreferenciado, de amplo acesso a todos 

os órgãos e entidades. 
§ 3º. Expirado o prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados do 

recebimento da cópia do RTID, e não havendo manifestação dos 

órgãos e entidades, dar-se-á como tácita a concordância com o seu 

conteúdo. 
§ 4º O INCRA terá um prazo de 30 (trinta) dias para adotar as 

medidas cabíveis diante de eventuais manifestações dos órgãos e 

entidades. (INSTRUÇÃO NORMATIVA 59, 2009, p. 08-09). 
 

Apresentamos o artigo 12 da Instrução citada para destacarmos, além das 

entidades que podem barrar o processo de titulação das comunidades quilombolas, 

também enfatizarmos, os prazos (possíveis) para a conclusão objetiva do que trata a dita 

Instrução Normativa. Segundo tal Instrução, as entidades envolvidas no processo, 

dispõem de “trinta dias para manifestarem sobre as matérias de suas respectivas 

competências” e o INCRA terá prazo igual para analisar as possíveis manifestações dos 

órgãos citados. Além desses prazos apresentados anteriormente, no Capítulo 12, 

acrescidos aos dos artigos 13, 14, 15 e 17, totalizam um total de 33 meses para que a 

possível aprovação do RTID esteja concluída. Vejamos tais artigos: 

 
Art. 13 – Os interessados terão o prazo de noventa dias, após a 

publicação e as notificações, para contestarem o RTID junto à 

Superintendência Regional do INCRA, juntando as provas pertinentes. 
Art. 14 – As contestações dos interessados indicados no art. 12 e 13 

serão analisadas e julgadas pelo Comitê de Decisão Regional do 

INCRA, após ouvidos os setores técnicos e a Procuradoria Regional 

em prazo comum de até 90 (noventa) dias, a contar do protocolo da 

contestação. 
Art. 15 – Do julgamento do Comitê de Decisão Regional caberá 

recurso único, com efeito apenas devolutivo, ao Conselho Diretor do 

INCRA, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação. 
Art. 17 – Concluídas as fases a que se referem os arts. 14, 15 e 16, o 

Presidente do INCRA publicará, no Diário Oficial da União e da 

unidade federativa onde se localiza a área, portaria reconhecendo e 

declarando os limites da terra quilombola, no prazo de 30 (trinta) dias. 

(INSTRUÇÃO NORMATIVA 59, 2009, p. 08-09). 
 

Como se não bastasse, mesmo com esse trâmite de dois anos e nove meses, 

ainda há a possibilidade de ocorrer o engavetamento do pedido e do processo de 
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titulação se, na análise do Comitê de Decisão Regional, o RTID acusar improcedente a 

área quilombola. Passada essa fase, o processo pode seguir em duas vias, ou 

encaminhados a Publicidades e Contestações ou são abertos a Consulta a Órgãos e 

Entidades. Esses procedimentos, por caminhos e etapas distintas, conduzem o processo 

à Portaria de Reconhecimento por parte do INCA. 

 

Figura 9 – Etapas propostas pela Instrução Normativa 57 do INCRA às 

Comunidades Quilombolas para a titulação das terras ocupadas. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.cpisp.org.br/terras/html/comosetitula_caminho.aspx>. 

 

Nessa fase, de acordo com cada situação, diferentes caminhos são tomados, 

podendo ser enviada diretamente para a Demarcação territorial ou para a 

Desapropriação, ou para Anulação de Títulos Viciados, ou Reassentamentos de 

Posseiros, e ainda, Encaminhado à Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Para só 

depois acontecer a Outorga do Título, e, por fim, o Registro em Cartório. Para protelar 

um pouco mais a situação, o INCRA apresenta na referida Instrução Normativa, uma 

lista de critérios, ditos técnicos, que os antropólogos deverão seguir para produzir o 

http://www.cpisp.org.br/terras/html/comosetitula_caminho.aspx
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RTID. A respeito dessa lista e dos requisitos impostos pelo INCRA, Chasin e Perutti 

(2014) em Os retrocessos trazidos pela Instrução Normativa do Incra n.º 49/2008 na 

garantia dos direitos das Comunidade Quilombolas, apontam que: 

 

Ao estabelecer tal lista, a norma produzirá uma relação tão vasta 

quanto inútil de tópicos descritivos que, sendo incapaz de apreender o 

caráter variável e particular implicado na definição de cada situação 

territorial, criará, porém, uma obrigação, que transformará qualquer 

trabalho realizado em preza fácil de contestações, capazes de atacá-lo 

com base em argumentos puramente formais e externos ao seu mérito 

propriamente antropológico, e independentemente de sua capacidade 

de responder aos objetivos a que se propõe, de delimitação e 

justificação dos territórios quilombolas. 
O quadro é ainda mais grave tendo em vista que a nova norma exige 

que os RTID sejam elaborados exclusivamente por especialistas do 

próprio INCRA, sendo os convênios com universidades permitidos 

apenas em casos excepcionais. (CHASIN; PERUTTI, 2014, p. 11).   
 

Esses requisitos e critérios obrigatórios presentes na Instrução Normativa 59 

na elaboração do RTID, além de “transformar os trabalhos realizados em preza fácil de 

contestação”, tanto perante aos órgãos-membros descritos na Instrução Normativa em 

destaque, quanto nas esferas jurídicas e políticas-partidárias, podem alterar os rumos na 

defesa das comunidades tradicionais quilombolas e dos seus territórios ocupados, não 

há, entre os diferentes órgãos de estado, envolvidos em um mesmo processo de RTID, 

consenso tanto quanto às interpretações de dados apresentados como as deliberações de 

ações administrativas. Com isso, quem deveria promover os direitos étnicos dos 

moradores dos antigos quilombos, pois cada um interpreta à sua maneira, de acordo 

com a sua área de atuação, afastando e destinando os principais interessados por 

percursos diversos, ao acesso aos direitos e a aplicabilidade que a Lei assegura. 

Vejamos o percurso do povo Kalunga em busca do reconhecimento étnico. 

 

4.1.1 – Processo histórico - o caso do Povo Kalunga 

O povo Kalunga, para garantir o acesso ao direito de permanecer nas terras 

ocupadas por seus ancestrais e desfrutar da territorialidade construída por várias 

gerações, a exemplo do povo do Rio das Rãs, após muitos embates com grileiros 

paulistas e com o próprio Governo Federal, em um período de expansão econômica, 

para ter as suas terras reconhecidas, foi necessário que se criasse para a região, em 1991, 



125 
 

por não ter ainda a regulamentação do artigo 68, um Sítio Histórico Kalunga, com o 

propósito de assegurar a permanência dos moradores na área em conflito. 

Os Kalunga são um povo descendente de ex-escravos, situados no norte do 

estado de Goiás, e ocupam uma região de 237.000 hectares, distribuídos entre os 

Municípios de Cavalcante, Terezina de Goiás e Monte Alegre de Goiás. A história do 

povo Kalunga principia no século XVIII, quando um grupo de ex-escravos, em sua 

maioria fugitivos e libertos, afastando-se das amarras da escravidão existentes nas larvas 

de ouro da Bahia, nas minas de Monte Alegre, Arrais e Cavalcante (OLIVEIRA, 2007, 

p. 128), adentraram em direção ao norte do território brasileiro e se alojaram nas beiras 

do Rio Paranã em uma área inóspita e de difícil acesso. Essa difícil região foi 

incorporada a vida desses fugitivos pela riqueza natural da bacia do rio Paranã e a 

semelhança e identificação com a origem africana da palavra Kalunga. Segundo Rosy 

de Oliveira, em O Barulho da Terra: nem Kalunga nem camponês, a nomenclatura 

Kalunga “é procedente da língua banto, possuindo o sentido de mar, água grande ou 

grande água”. (OLIVEIRA, 2007, p. 173). Desta forma, a beleza da região ocupada, seu 

aspecto geográfico e a toponímia empregada para os habitantes, tornou-se uma forma de 

rememorar as origens e os laços com o continente africano. Esse lampejo da memória se 

transportou e se faz presente na vegetação da região, pois, como afirma a referida 

autora, em sua tese de doutoramento, para os moradores do território Kalunga também é 

“uma planta de raiz amarga, resistente ao calor do sertão – nativa aqui nas localidades 

desta região”. (OLIVEIRA, 2007, p. 173). 

De acordo com o livro Uma História do povo Kalunga publicado pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 2001, foi nesta região que: 

  
Os antigos escravos africanos encontraram de novo o sentido da força 

que está na palavra Kalunga. Ali, o grande rio Paranã, atravessando 

todo o território que eles ocupavam, era o que protegia o quilombo do 

resto do mundo do branco. (MEC, 2001, p. 29). 
 

Até o final do século XX, a identificação do território e dos seus 

habitantes pelos moradores dos municípios vizinhos e por órgãos oficiais do governo 

estadual e federal era Calunga ou calungueiro, não com a mesma conotação que os 

descendentes Kalungas empregavam, mas como sinônimo de “pretos”, “sujos”, 

“preguiçosos” e “feiticeiros”. (OLIVEIRA, 2007, p. 129). Ana Van Meegen Silva, em 
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Kalunga, também corrobora com Oliveira ao descrever como os habitantes de Monte 

Alegre se referem ao povo Kalunga.  

 
A comunidade desde aquela época era muitas vezes pela sua maneira 

de ser, o que até hoje ainda existe, notando se no falar dos habitantes 

de Monte Alegre, por exemplo, uma forma pejorativa de se referir aos 

Kalungas, chamando-os “gente suja”. (SILVA, 2007, p. 10). 
 

Essa forma de subjugar e desvalorizar as diferenças, seja pela imposição do 

saber, enquanto mecanismo do poder, menosprezando a forma do outro produzir 

conhecimento, faz parte de uma estrutura de dominação eurocentrada, imposta as 

populações nativas desde o século XV, conceituado por Aníbal Quijano de 

Colonialidade do Poder e do Saber. Em suas palavras, essa dominação consiste em: 

 

En una colonización del imaginario de los dominados. Es decir, actúa en la 

interioridad de ese imaginario... La represión recayó, ante todo, sobre los 

modos de conocer, de producir conocimiento, de producir perspectivas, 

imágenes y sistemas de imágenes, símbolos, modos de significación; sobre 

los recursos, patrones e instrumentos de expresión formalizada y objetivada, 

intelectual o visual... Los colonizadores impusieron también un imagen 

mistificada de sus propios patrones de producción de conocimientos y 

significaciones. (QUIJANO, 1992 apud CASTRO-GÓMES, 2005, p. 58-59). 

 

Essa dominação não se evidencia por uma repressão física, mas sobretudo, 

coagindo o “eu” em sua ipseidade, obrigando-o a vivenciar e a identificar-se com os 

símbolos, com os modos de produzir e de significados, com o “outro”. Possivelmente, 

foi procurando desconstruir esse imaginário social imposto e valorizar a identidade 

cultural dos Kalungas, que no momento da elaboração do Projeto Kalunga: povo da 

terra, a antropóloga Mari de Nazaré Baiocchi, pesquisadora da Universidade Federal de 

Goiás, para apagar esse aspecto pejorativo que envolvia a comunidade, modificou a 

escrita de “Calunga” para “Kalunga”, alterando também o seu significado. Assim, 

Baiocchi ressalta sobre a mudança: 

 
Na altura da elaboração desse Projeto, afirma Baiocchi, o nome do 

grupo era grafado com “C”. Conforme antes indicado na ínfima 

literatura existente sobre o grupo. Calunga era o nome do local no 

qual estavam inseridos os moradores dos Vãos das serras no nordeste 

de Goiás. No entanto, diante do conjunto de circunstancias da época, 
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das narrativas da minha família acerca das condições de vida daquelas 

populações, das informações de jornais de (1962/1970) e das 

semelhanças que vi entre este grupo e a República do Zaire na África, 

adotei a grafia do nome do grupo. Calunga com a inicial “K” para 

manter a grafia de origem. (BAIOCCHI apud OLIVEIRA, 2007, p. 

140). 
  

Com isso, a proposta de Baiocchi, foi através da semelhança entre os 

elementos do continente africano e o modo de vida na região Kalunga associar os 

moradores dos Vãos das serras de Goiás às suas origens africanas. Por outro lado, a 

criação do Projeto Kalunga, também serviu para que os moradores criassem um sentido 

de pertencimento ao território de forma coletiva, pois até aquele momento a posse da 

terra, desde a sua origem na região, era vista e defendida de forma individual pelas 

famílias que compunha o povo Kalunga. Essa nova identidade transformou o vínculo 

individual em bem comunitário e coletivo e, ainda, protegeu o território ocupado das 

ações dos garimpeiros, dos fazendeiros e grileiros, chamados de paulistas pelos 

moradores.  

Esses paulistas chegaram ao território Kalunga em meados da década de 

1960, incentivados pela construção de Brasília. Em menos de vinte anos as empresas de 

mineração e os fazendeiros já se espalhavam pelo território e a interferir no cotidiano 

dos moradores que acabaram sofrendo ameaças e bastante violência, sendo expulsos, na 

sua maioria, das moradias que habitavam a mais de cem anos, pois não havia como 

comprovar a ocupação. Além dos incentivos, as mineradoras, os fazendeiros e o próprio 

Governo Federal, no final da década de 1980, interferiram no cotidiano Kalunga, pois 

estava em andamento o projeto de companhia hidrelétrica de Furnas para a construção 

de uma barragem na foz do Rio Bezerra. Em Uma História do Povo Kalunga essa 

situação é descrita assim: 

 
[...] a nova capital federal, foi construída em Goiás, no meio do 

cerrado, em menos de cinco anos. E, com a sua inauguração, em 1960, 

o governo começou um grande programa que pretendia levar o 

desenvolvimento para o interior do Brasil. Era preciso povoar aquelas 

áreas desertas e levar o progresso para as pequenas cidades que 

existiam por lá. O progresso, na visão do governo, era a expansão das 

grandes fazendas, a implantação de projetos de mineração, a 

construção de usinas hidrelétricas. (MEC, 2001, p. 77). 
 

Podemos extrair da citação que, na visão do Governo Federal, a região de 

Goiás não era economicamente ativa, portanto, necessitaria desenvolver e atrair o 
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progresso e por fim contribuir com o desenvolvimento da Nação. Nesse período de 

agitação e mudanças cotidianas, meados de 1981, chega à região a antropóloga Mari 

Baiocchi que, preocupada com a situação dos moradores, incentivou a organização e a 

defenderem a territorialidade ocupada, como também, formalizarem as denúncias junto 

ao Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás (IDAGO). Aliado a esse 

envolvimento e ao apoio da Universidade Federal de Goiás, desde 1982, culminaria 

com a entrega dos títulos de propriedades aos moradores em 1985, e, ainda, a protocolar 

com os moradores, junto ao governo do Estado de Goiás, o pedido de criação do Projeto 

Kalunga – Povo da Terra aprovado pela Assembleia Legislativa em 1991. Em meio a 

esse processo a situação se agravou quando: 

 
[...] os moradores passaram a ser perseguidos de forma brutal pelos 

fazendeiros. Eles armavam tocaia para matar pais de família 

indefesos, queimavam casas e expulsavam famílias inteiras de suas 

moradas, mesmo velhos e crianças. Depois, passaram a soltar manadas 

de búfalos nas roças, matar a criação e poluir os rios com mercúrio. 

Tudo para obrigar os moradores do Kalunga a entregar suas terras 

àquela gente que chegava de fora. Então, a população do Vão do 

Moleque, Vão de Almas e Ribeirão dos Bois se viu acuada. Recuaram 

para a beira dos rios, foram se amontoando em pés de serra e à 

margem das estradas. Impedidos de plantar, já estavam passando 

fome, quando a comunidade se mobilizou em busca de ajuda. (MEC, 

2001, p. 77). 
 

Para formalizar as denúncias junto às entidades governamentais, os 

moradores fundaram, em 1992, a Associação Povo da Terra e com ela crescia a 

organização e a defesa da ampla territorialidade construída pelo povo Kalunga. Devido 

a extensão territorial e a necessidade em atender e dar respostas aos anseios 

comunitários, levou outras localidades, a fundarem uma segunda Associação 

representativa, a Quilombo Kalunga com sede em Monte Alegre. Em alguns casos, as 

Associações, interferem nas ações e causam desentendimentos entre seus membros. 

Recentemente a Associação Quilombo Kalunga e os meios de comunicações 

denunciaram e escandalizaram toda a população brasileira com as notícias, do dia 15 de 

abril de 2015, de práticas e abuso sexual de crianças e jovens Kalungas por parte, 

inclusive, de autoridades e políticos locais. Essa violência demonstra como as imagens e 

as ações, resquícios das senzalas, ainda estão bem latentes no cotidiano. Observamos 

como Fernando Perillo, cantor goiano, na letra da música Calunga, presente no CD 
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“Caminhos” e DVD “Amores”, descreve e exalta a sensualidade das mulheres 

Kalungas. 

 
[...] 
Aldeia de calunga 

Dá licença de chegar 

Morena não resmunga 

Que é noite de luar 

O amor é brincadeira 

Não me canso de brincar 

Remexe as cadeiras 

Tira, põe, deixa ficar 

No céu de sua boca 

Quero morrer de prazer 

Flor afro-brasileira 

Seu perfume quero Ter 

Mostra o seu feitiço 

E me diz cundarê 

Morena [...]. 
(PERILLO, CD Caminhos, 2007). 

 

Esse tipo de letra, além de contribuir com a imagem de mulher objeto, como 

presente nos versos acima, ainda mantém vivo no imaginário social goiano o velho, 

atual e latente, pensamento machista, sexista, racista e bastante preconceituosa de que 

“as mulheres negras são calientes”. Da mesma maneira, o então senador por Goiás, 

Demostenes Torres (DEM-GO) como Presidente da Comissão de Constituição Justiça e 

Cidadania (CCJC) do Senado Federal, como relator da proposta do Estatuto da 

Igualdade Racial, na época em votação, após cortar vários dos artigos que beneficiaria 

os negros e quilombolas brasileiros com ações reparatórias e compensatórias em seu 

pronunciamento, no dia três de março, durante a Audiência Pública no Supremo 

Tribunal Federal (STF), em sua justificativa a certo momento, declarou que os atos 

sexuais praticados nas senzalas eram todos consensuais. A página da IG na sessão 

“Último Segundo”, assim publicou: 

 
[...] Demóstenes causou revolta em muitas mulheres do movimento 

negro ao afirmar que há exageros inclusive na história da escravidão. 

Ele comentou que muitos casos de estupro de mulheres negras por 

brancos eram relações consensuais. (Disponível em: 

<www./ultimosegundo.ig.com.br/educacao/discurso-de-demostenes-

torres-causa-polemica-em-audiencia-sobre-cotas-no-

stf/n1237589685998.html>. Acesso em: 11 ago. 2015). 
 

http://www./ultimosegundo.ig.com.br/educacao/discurso-de-demostenes-torres-causa-polemica-em-audiencia-sobre-cotas-no-stf/n1237589685998.html
http://www./ultimosegundo.ig.com.br/educacao/discurso-de-demostenes-torres-causa-polemica-em-audiencia-sobre-cotas-no-stf/n1237589685998.html
http://www./ultimosegundo.ig.com.br/educacao/discurso-de-demostenes-torres-causa-polemica-em-audiencia-sobre-cotas-no-stf/n1237589685998.html
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Com tal afirmação, o referido senador, aliviava e amenizava a dívida e os 

danos que as elites e a Nação causaram aos negros brasileiros e seus descendentes.  

Dentre os problemas internos, enfrentados pelo povo Kalunga, a falta de 

escolas dentro do território Kalunga obrigam aqueles(as) que pretendem continuar com 

os estudos a saírem das casas dos pais e das localidades onde moram e viverem de favor 

em residências de parentes ou a trabalharem em casas de famílias nos centros urbanos 

mais próximos. Longe da família e da sua cultura, esses estudantes, se encontram 

vulneráveis e facilmente aliciados.  São apenas exemplos demonstrativos que a luta do 

negro brasileiro, quilombola ou urbano, Kalunga ou não está longe de ter um fim.  

Todavia, o que pretendemos aqui, no entanto, não é historicizar o caso 

Kalunga, mas as formas de reconhecimento proposto por entidades regulamentadoras e 

utilizá-lo como caso comparativo ao do Quilombo Rio das Rãs, e apresentarmos em 

seguida, seus desdobramentos atuais. Pois, o território Kalunga, mesmo transformado 

em Sítio Histórico, os seus moradores ainda lutam pela desapropriação das terras 

ocupadas por seus ancestrais para que possam pleitear a titulação junto ao INCRA, 

esperam pela elaboração de um novo RTID, de acordo com os processos, estagnados, 

vinculados aos novos critérios propostos pela Instrução Normativa 57 de 2009 do 

INCRA, pois mesmo em posse do Laudo Técnico Antropológico elaborado por José 

Jorge de Carvalho, em 1993, a decisão do INCRA-BA foi pela reintegração e posse do 

território pela Divisão de Assentamento e a criação e estruturação do Projeto Especial 

Quilombola para o Rio das Rãs sem levar em consideração a territorialidade criada 

pelos moradores.  

Esclarecemos que a criação do Sítio Histórico Kalunga e anteriormente a 

separação do norte do Estado formando o Tocantins, dividiu o território e o povo 

Kalunga nos dois estados. Para Rosy Oliveira, essa divisão política-geográfica, não 

eliminou os elementos identitários que caracteriza o povo Kalunga. Os Kalungas, 

moradores do Mimoso do Tocantins, somente em 2005 protocolaram junto ao INCRA, 

desse Estado, o pedido de reconhecimento e titulação das terras ocupadas. Portanto, 

hoje temos a territorialidade Kalunga distribuída entre esses dois Estados com processos 

distintos. Assim, o Projeto Kalunga: povo da terra, desenvolvido e organizado por 

Baiocchi, foi sancionado através da Lei Estadual de número 11.409 de 1991, e seu 

principal objetivo era transformar a área ocupada por essas famílias descendentes de ex-
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escravos que residem no atual território do Sítio Histórico Kalunga. Com isso, os 

Kalungas conseguiram o acesso ao direito a terra, entretanto ainda lutam para 

assegurarem a legitimidade da territorialidade Kalunga como “donos” das terras que há 

mais de dois séculos ocupadas por seus ancestrais. 

Portanto, para os quilombolas Kalunga quanto para os do Rio das Rãs, a 

concessão de direito ao acesso à terra ocupada deveria ser conduzidas por qualquer um 

dos diversos dispositivos legais presentes na CF-88. De acordo com o que estabelece os 

artigos 215 e 216, que asseguram as condições e manutenções das tradições culturais, 

dos modos de vida, do respeito aos saberes tradicionais, da reprodução das práticas 

econômicas e sociais e a valorização dos grupos étnicos que participaram da formação 

do povo brasileiro; como também, pela força do artigo §5º, §1º, da Constituição, em se 

tratando de direito fundamental, somados ao que reza o artigo 68 dos ADCT, já 

evidenciaria a sua auto aplicabilidade. Ou ainda, deveria alcançar esse direito atendendo ao 

Decreto 4887 de 2003, ou a dispositivos propostos por entidades internacionais, 

vinculadas a Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais. Mas as forças 

políticas do agronegócio vinculadas aos desencontros provocados pelas várias entidades 

envolvidas no processo de titulação das terras quilombolas e os novos critérios 

propostos pela Instrução Normativa 57/2009, se assemelham a ondas interferências que 

se propagam no mesmo meio, porém em sentidos contrários, emaranhando o leito das 

discussões e dificultando o curso natural fundiário e a mais simples das ações, o 

usucapião para os quilombolas. Deixando, esse povo, à deriva nesse oceano de 

conceitos jurídicos, normas e agências burocratizadas. Sobre essa situação atual, 

Sebastião Henrique Santos Lima em Entre as lógicas do Estado e as Comunidades 

Quilombolas: reflexões sobre os percursos administrativos da regularização fundiária 

aponta que:  

 
A cada nova IN, a partir da IN 20, os procedimentos ficaram mais 

complexos, compreendendo um perfil mais jurídico, reduzindo a 

importância da participação da comunidade quilombola na definição 

do seu território. Chegando a um ponto que as INs 49 e 57 são 

resultados da opinião imposta ao INCRA e pela Advocacia Geral da 

União (AGU) e Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da 

Presidência da República. (LIMA, 2011, p. 30). 
 

Da mesma forma, denunciam as instituições que defendem os direitos dos 

quilombolas, dentre elas a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), as exigências 
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da Instrução Normativa 57, direcionadas ao RTID, são mais burocráticas que técnicas, 

como bem expressa Lúcia M. M. de Andrade, da Comissão Pró-Índio de São Paulo, em 

O Direito à Consulta Livre, Previa e Informada: os limites da “consulta aos 

quilombolas”, ao citar o Documento produzido no Encontro Nacional da Coordenação 

Nacional das Comunidades Quilombolas (CONAQ). Assim, descreve a conjuntura atual 

da produção dos RTID necessárias para as titulações das terras quilombolas: 

 
O debate em pauta envolvia interpretações diversas do ponto de vista 

técnico ou jurídico, mas, sobretudo diferenças de posições políticas. 

Exemplo disso é a discussão que envolveu os quesitos do relatório 

antropológico que é peça do relatório de identificação do território a 

ser titulado. A rejeição ao novo modelo de relatório manifestada pelos 

quilombolas durante a consulta foi endossada em nota pública da 

Associação Brasileira de Antropologia (ABA), que nos parece ser a 

instância técnica mais qualificada a opinar sobre o tema. Entre outras 

ressalvas, o documento da ABA denunciou que na proposta 

apresentada pelo governo, os relatórios antropológicos estão 

subordinados a critérios estranhos à disciplina, como no artigo 9º da 

proposta do GT Governamental. No entanto, o GT Governamental - 

que, salvo engano, não contou com nenhum antropólogo – se 

considerou mais habilitado para definir o que era tecnicamente 

necessário e adequado para o relatório antropológico. (ANDRADE, 

2008, p. 08). 
 

Além dos critérios “estranhos” propostos pela IN-57/2009, ainda há 

“descrições e informações” (IN 57, 2009, p. 03) que os laudos ou os RTID devem 

apresentar sob a pena de serem anulados.  Alfredo W. B. de Almeida na obra Cadernos 

de debates Nova Cartografia Social: Territórios quilombolas e conflitos, organizado 

por ele, cita o Documento da CONAQ, sobre a IN 57, com as seguintes palavras: 

 
No documento encaminhado pela ABA à Casa Civil da Presidência da 

República, após a audiência pública sobre o decreto, dizíamos que 

deixar por conta de uma futura ação judicial a defesa do ato de 

reconhecimento dos direitos constitucionais pelo Estado, como 

considerado por alguns representantes de agências governamentais, 

poderia representar uma enxurrada de questionamentos na esfera 

judicial, o que terminaria por inviabilizar que se cumpram os direitos 

assegurados pela Constituição Federal de 1988. (ALMEIDA, 2010, p. 

48). 
 

Portanto, essas são alguns exemplos das reações de algumas entidades, 

pesquisadores e intelectuais contra a atitude do INCRA ao criar a IN-57/2009 e impor 

normas que dificulte o acesso à titulação das terras quilombolas.  
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É inegável que, tanto para os moradores do Rio das Rãs, quanto para os do 

Kalunga, e tantos outros no Brasil, o interesse coletivo pelo reconhecimento, enquanto 

Remanescente de Antigos Quilombos, seja como assentamento vinculado a um Projeto 

Especial Quilombola ou Sítio Histórico, está intimamente ligado ao desejo de usufruto e 

conquista do território ancestral em conflito fundiário, no caso dos Kalunga com 

mineiros, fazendeiros e grileiros e os do Rio das Rãs, principalmente com os Teixeiras, 

os fazendeiros e os empresários Carlos e Kátia Bonfim da BIAL-AGROPECUÁRIA 

LTDA.  

Os Kalunga com a conquista, através da Associação Povo da Terra, 

passaram a reivindicar junto ao governo do Estado e município a abertura de estradas 

que facilitassem o acesso aos povoados Kalungas e a criação de escolas nas localidades. 

Conseguiram, através do Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás (IDAGO), três 

caminhões e três caminhonetes, que foram postos à disposição da população das várias 

áreas Kalunga e, ainda, a criação da Casa Kalunga nas sedes dos municípios de Monte 

Alegre, Cavalcante e Teresinha de Goiás. Com os benefícios, outras realidades 

despontaram como a manutenção dos veículos, “porque alguns não acham certo ter que 

sustentar esse serviço com o dinheiro da passagem que pagam para andar nos 

caminhões e caminhonetes” (MEC, 2001, p. 81) e, para alguns moradores da localidade 

do Engenho e outras áreas Kalungas que perderam suas terras para fazendeiros grileiros, 

a luta só finalizará com a reconquista dessas terras familiares. Além disso, 

recentemente, “quando os moradores do Vão do Moleque, Vão de Almas e Ribeirão dos 

Bois receberam a titulação de suas terras, surgiram algumas divergências sobre como 

devia atuar uma associação dos moradores do Kalunga” (MEC, 2001, p. 81), levando a 

criação de mais uma associação, a Quilombo Kalunga. Atualmente as duas Associações 

de moradores, com certa divergência, deliberam as decisões dentro do território 

Kalunga. 

Desta forma, por mais que o artigo 68 não teve forças para conferir direitos 

à população quilombola, possibilitou ao povo Kalunga, a criação do Projeto Kalunga: 

povo da terra, transformando a área ocupada em Sítio Histórico Kalunga e, assim, 

assegurar o acesso ao direito a terra. 

No Quilombo do Rio das Rãs, como não havia a regulamentação do referido 

artigo, o acesso ao direito de permanecer no território quilombola ocupado e construído 
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por seus ancestrais, foi necessário enquadrá-lo dentro da Divisão de Assentados e 

transformá-lo em assentamento quilombola por meio de um Projeto Especial 

Quilombola (PEQ), regido por uma política agrária administrada pelo INCRA. Além do 

PEQ, outros programas voltados para o atendimento das necessidades das populações 

quilombolas foram implementados desde 2002, como demonstrou José Maurício Arruti 

em O quilombo entre dois governos: 

 
[...] a utilidade do citado artigo constitucional para as demandas da 

população das terras de preto não fosse evocada senão alguns anos 

depois, em 1992, a partir dos conflitos vividos pelas comunidades de 

Frexal (MA) e de Rio das Rãs (BA). A partir daí, porém, feita tal 

conexão entre a demanda reprimida e a brecha legal no ordenamento 

constitucional, teria início um novo momento histórico para o debate 

sobre a ‘questão racial’ no Brasil, no qual a população negra rural 

ganha grande visibilidade. (ARRUTI, 2003, p. 10-11). 
 

Esses projetos iniciais, além de protelarem as demandas da população negra 

em torna da permanência no território construído, provocariam, em curto prazo, outras 

demandas em torno da regularização das terras ocupadas com a regulamentação do 

referido artigo. Arruti (2003) nos dá uma demonstração, no quadro abaixo, dessas 

políticas voltadas à permanência dos quilombolas em diferentes áreas reconhecidas 

como remanescentes. 

FIGURA 10 – A atuação do INCRA em comunidades remanescentes de 

quilombos 

 

Fonte: ARRUTI, 2003, p. 12. 
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Logo após o decreto que estruturou o Projeto Especial Quilombola e o 

registro do CNPJ da Associação, em Rio das Rãs, os moradores tiveram acesso aos 

créditos do INCRA para assentamento e passaram a reivindicar, desde 1994, o 

Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAP). Após 1995, durante 

o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi substituído pelo Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), ampliando e 

diversificando as linhas de créditos quando o PRONAF foi integrado aos programas 

nacionais. Os moradores alcançaram as metas do Programa somente depois de 1998 ao 

ser firmado o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com o INCRA. Além 

disso, com esse contrato e o registro do CNPJ, a Associação Quilombola do Rio das Rãs 

conseguiu empréstimos junto à Caixa Econômica Federal (CEF). Esses recursos 

ademais de ampliar a renda interna dos moradores com a compra de gado e insumos 

agrícolas, também serviu para que a Associação adquirisse maquinários de uso coletivo 

que seria ressarcida pelos associados com pequenas parcelas. Como esses não honraram 

o compromisso com a Associação, inviabilizaram o pagamento dos empréstimos com a 

CEF resultando na inclusão do CNPJ da Associação no Cadastro de Negativados da 

Caixa. O atual presidente, Manoel Arcanjo de Almeida, desde o seu primeiro mandato, 

iniciado no ano de 2012, vem tentando negociar a dívida com a CEF e incentivando a 

filiação dos moradores. Manuel de Almeida acredita que essa confusão é fruto e 

consequência direta das mudanças ocorridas com as liberações de várias linhas de 

créditos na época, quando os moradores não entendiam e não diferenciavam o que seria 

de uso coletivo e o que seria individual. 

Portanto, essas transformações são construções basilares na vida social dos 

seres humanos e fundante para o seu aprimoramento. Contudo, os seus desdobramentos 

e posicionamentos divergentes ou as filiações presentes e os jogos de interesses, em 

alguns casos direcionados para o individualismo ou para o coletivo, são comuns e 

necessários às vivências e aos relacionamentos humanos, tornando a vida um constante 

campo de negociação. 
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5. – Considerações finais 

 

“Melhorou foi muito, mas ainda falta organização”. 
Chico de Helena 

 

Como apontamos no decorrer da dissertação, diferentemente do que os 

quilombolas brasileiros acreditavam, após a regulamentação do artigo 68 em 2003, por 

meio do decreto 4887, o número de comunidades tituladas estagnou. As informações 

disponibilizadas pela Superintendência de Política para a Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR), pela FCP e pelo INCRA são tipicamente confusas quanto a esses dados, 

porém, mesmo cientes, apresentamos, em seguida, o Painel de Monitoramento 

Quilombola da SEPPIR. 

Figura 11 – Painel de Monitoramento disponibilizado pela SEPPIR em 2015 

indicando o número de comunidades tituladas e processos de reconhecimentos 

abertos até 2013 

 
Fonte: Disponível em: < http://monitoramento.seppir.gov.br/>. Acesso em: 29 jun. 2015. 
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Segundo esse Painel apresentado pelo Programa Brasil Quilombola (PBQ) 

de 2015, o número das comunidades tituladas no Brasil não passa de 114 e o de 

certificação corresponde a 2.392 no interstício de 1996 a 2013. Sendo computadas 401 

comunidades reconhecidas durante o ano de 2006 e 364, em 2013. Já as tituladas em 

2006 não passaram de 19 comunidades e, em 2008, foram 15 comunidades. Esse 

período é apontado como o ápice de todo o processo de reconhecimento e titulação. 

Diferente dos dados apresentados recentemente pela SEPPIR, a FCP aponta 

que até 23 de fevereiro de 2015, havia 2.478 Comunidades Remanescentes de 

Quilombos reconhecidas em todo o Brasil. Além dessas, segundo a Fundação, 

aproximadamente 326 comunidades estão aguardando a Emissão do Certificado de 

Auto-definição, sendo que desse total, 99 aguardam visita Técnica e 227 encalhadas 

com documentação pendente. Já o INCRA quantifica 154 comunidades tituladas e 1.642 

processos abertos até o dia 10 de fevereiro de 2015.  

Como se não bastasse a interferência dos latifundiários, os próprios órgãos 

oficiais, justamente aqueles diretamente responsáveis pelo atendimento dos pedidos dos 

quilombolas na aplicabilidade do artigo 68, como é o caso do INCRA e da FCP, 

dificultam o andamento de processos de titulação com o uso de critérios cada vez mais 

exigentes. 

A título de exemplo, podemos verificar que entre os processos de 

reconhecimentos e titulações das terras quilombolas estão o Decreto 4887 de 2003, 

regulamentador do artigo 68, aqueles longos critérios criados pela Instrução Normativa 

59 do INCRA e a Portaria FCP nº 98/2007 que exige o registro da comunidade no 

Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades dos Quilombos (CGRCQ) e 

emissão da Certidão de Certificação Quilombola (CCQ). Essa Portaria, da FCP, além de 

tornar esses critérios obrigatórios, criou uma série de obstáculos aos quilombolas, como 

por exemplo, levou ao segundo plano a auto-declaração da comunidade e passou a 

priorizar os documentos comprobatórios entregues pelos interessados que justifiquem o 

pedido da Certidão e, além disso, a confirmação técnica dos especialistas da Fundação 

antes do registro no CGRCQ e da emissão da CCQ. Essa comprovação, exigida pela 

FCP, determina que a comunidade interessada apresente relato comprovado da trajetória 

comum do grupo, anterior a realização de visita técnica à comunidade no intuito de 

obter informações e esclarecer possíveis dúvidas. 
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Com isso, esses mecanismos, a Portaria 98/2007 da FCP e a Instrução 

Normativa 59/2009 do INCRA, criados após o Decreto 4887 de 2003, enquanto atos 

administrativos, para não colidir com o referido Decreto e com os preceitos contidos no 

artigo 68, impuseram aos seus agentes uma lista tão extensa quanto desnecessária a 

aquisição da titularidade e a regularidade das áreas habitadas pelos moradores dos 

antigos quilombos. Todavia, o artigo 68, por forças contrárias, nos últimos anos, vêm se 

afastando da sua autoaplicabilidade, enquanto direito fundamental, gerando inconstância 

nos três pilares dimensionais das normas constitucionais. Dessas, apenas duas 

dimensões, a existência e a validade da Lei, são utilizáveis. A terceira dimensão, a 

eficácia, enquanto capacidade de surtir efeito prático vem sendo desprezada e anulando 

sua plenitude. Sem esta dimensão a existência e a validade da Lei se configuram como 

Letra Morta. 

Com isso, nosso estudo se esforçou para historicizar a trajetória dos 

moradores da região do Rio das Rãs em busca da titularidade territorial do quilombo. 

Vale ressaltar que, na atual conjuntura brasileira, em que as atenções se voltam para as 

políticas de expansão, a qualquer custo, das monoculturas agroexportadoras, uma 

política paralela voltada para a aceleração dos processos de titulação de centenas de 

terras de quilombos estaria, no mínimo, na contramão de tal política nacional de 

desenvolvimento. Com base nisso, inferimos que esse tipo de incongruência atinge 

diretamente os processos legais de pedidos de titulação de territórios quilombolas. 

Após percorrer, em parte, os difíceis caminhos enfrentados pelos moradores 

da região do Rio das Rãs em busca do reconhecimento étnico e da titulação das terras 

ocupadas pelos seus ancestrais, procuramos nos guiar, durante o percurso, tanto pelos 

seus moradores desde o final da década de 1970 até o presente, quanto pelos 

mecanismos associados e adotados pelos responsáveis por tal processo. Esperamos ter 

instigado questionamentos e fissuras no processo envolto às titulações, como também, 

deixar caminhos abertos para futuras discussões acerca da situação dos quilombolas no 

Brasil. Perpassando, desde o jogo de posicionamento, tanto daqueles que deveriam 

defender, porém, protelam a aplicabilidade do artigo 68, do decreto 4887/2003 e da 

Convenção 169 da OIT, quanto daqueles que lutam para comprovar a 

inconstitucionalidade ao propor Projetos de Leis e Emendas Constitucionais ao referido 

artigo, ao Decreto e a Convenção. 
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Portanto, se a luta por reconhecimento étnico dos quilombolas do Rio das 

Rãs principiou com os seus anciãos enfrentando os Teixeiras, na década de 1970, 

defendendo o direito de permanecer na territorialidade construída, entrou na de 1990, 

com os seus descendentes lutando contra os Bomfim e com a elite local pelo 

reconhecimento da comunidade e dos seus moradores como quilombolas descendentes e 

remanescentes de ex-escravos. Vencidas essas barreiras diretas, o campo da luta muda 

de direcionamento entrando nos meios jurídico e partidário.  

A primeira vitória veio, ainda, nos ano de 1990 quando o juiz, Antônio 

Laranjeira, da comarca de Bom Jesus da Lapa, concedeu liminar de manutenção de 

posse favorável aos posseiros e, em 1991, os moradores, os Movimentos Sociais 

(Negro, CPT, Sindicato) e o Deputado Alcides Modesto do PT-BA, provocaram a 

interferência da Procuradoria Geral da União nos mandatos judiciais descumpridos 

pelos empresários da Bial-Bonfim. Em 19 de novembro de 1992, a comunidade recebe 

um parecer da Fundação Cultural Palmares, reconhecendo as localidades do Rio das Rãs 

como remanescente de quilombo, mas os advogados dos empresários recorrem e 

protelam a decisão judicial e a da Fundação Cultural Palmares. Essas decisões e, mais 

duas, foram descumpridas pelos proprietários da Bia-Bonfim.  

Após visitar a área com escolta da Polícia Federal, a Procuradoria Geral da 

República solicita o pedido de um laudo técnico antropológico sobre a situação desses 

moradores. O mesmo foi concluído em 1993 pela equipe da Universidade de Brasília, 

sob a coordenação do professor José Jorge de Carvalho, com conclusão favorável aos 

quilombolas. Com posse do laudo, o INCRA, a FCP e a Procuradoria reconhecem, por 

vias distintas, as localidades do Rio das Rãs como comunidades remanescentes de 

quilombos.  

Com a proposta do deputado Alcides Modesto do PT da Bahia, em 1995, 

um Projeto de Lei é apresentado na Câmara dos Deputados intencionando regulamentar 

o artigo 68 dos ADCT, sem a devida apreciação nesta Casa, o Deputado Alcides com o 

auxílio da senadora, pelo Rio de Janeiro, Benedita da Silva, conduz o Projeto de Lei ao 

Senado tendo a mesma receptividade que a Casa anterior. Em novembro do mesmo ano, 

o INCRA expediu a Portaria INCRA/P/n° 30711995, que determina a medição e 

demarcação das áreas remanescentes de quilombos, obtidas através da desapropriação 

por interesse social e a de número 49, de 30 de dezembro de 1996, criando o Projeto 
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Especial Quilombola, ambas vinculadas à área de assentados. Para ter acesso aos 

benefícios, para o assentamento quilombola e as terras ancestralmente ocupadas, os 

moradores fundaram a Associação Agropastoril do Rio das Rãs, em 1998, e assinaram o 

Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com a Regional INCRA-05. Nos anos 

seguintes, 2000 e 2004, a comunidade do Rio das Rãs foi reconhecida como 

remanescente de quilombo. Sendo o último baseado nos critérios do Decreto 4887 de 

2003 que regulamentou o artigo 68. 

Contudo, os órgãos regulamentadores a cada mudança em torno das normas 

das áreas quilombolas, um novo reconhecimento é decretado ao Rio das Rãs, desde a 

década de 1990. Antes se discutia a regulamentação do artigo 68, possivelmente, por 

isso se criaram para o Rio das Rãs, um projeto de assentamento quilombola. Com a 

regulamentação do artigo 68, atualmente, se discute a sua autoaplicabilidade. Com isso, 

cabe perguntar quais os motivos que o INCRA e a FCP não procurarem satisfazer o que 

prega o artigo 68, o Decreto 4887 e a Convenção 169 da OIT, para os quilombolas ou 

para as comunidades tradicionais? Esses não estão em consonância com a Carta Magna 

de 1988? E mais, esses órgãos e os demais envolvidos nos processos de 

regulamentações das áreas quilombolas, ainda não visualizaram os conflitos causados 

pelos atos administrativos por eles criados? Não distinguem que a propriedade e o valor 

da terra para os grupos capitalistas é mercantilizada, enquanto que, para os quilombolas, 

tem um caráter coletivo, cultural e reprodutivo? Tríade basilar para o pertencimento e a 

formação da territorialidade construída e ocupada pelo grupo. 

Ao descortinar esse universo materialista em torno da terra no Brasil, o 

princípio da propriedade fundiária se mantém para os quilombolas, enquanto direito 

fundamental a sobrevivência, a alimentação, a moradia e, de modo geral, a valorização 

da dignidade humana. Como apontou Frantz Fanon, em Os Condenados da Terra,“[...] 

o valor mais essencial, porque mais concreto, é primeiro a terra: a terra que deve 

garantir o pão e, é claro, a dignidade”. (FANON, 2005, p. 61). 

Reforçando e corroborando coma as palavras de Fanon, em Caminhos e 

entraves do processo de titulação, Girolamo Domenico Treccani, diz que se séculos 

atrás a procura pela liberdade movia os negros(as) a repudiar o sistema escravagista, 

hoje a luta pela terra é o elemento catalisador da ação dos quilombolas. (TRECCANI, 

2006, p. 03). Portanto, enquanto o agronegócio, imbricado na estrutura estatal conduzir 
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as leis quilombolas à sua ineficácia, ampliando a sua inaplicabilidade, dificultando o 

reconhecimento e a titulação, e todo o tramite legal de acesso aos quilombolas as suas 

terras, como em Rio das Rãs e em outras comunidades, qual será o caminho que esses 

“remanescentes” deverão seguir?  

Para os moradores do Rio das Rãs, investir na formação acadêmica das 

gerações futuras foi a saída encontrada, inicialmente, para aqueles que saíram da região 

após a regulamentação do artigo 68 em 2003, mantidos pelos que lutavam e defendiam 

o território, à combater a burocracia dos órgãos de regulamentação.   

Dessa forma, o que tentamos descrever até aqui, fora os caminhos e a 

bandeira de luta dos quilombolas do Rio das Rãs em busca do reconhecimento étnico 

amalgamado a permanência no território construído pelos ancestrais há séculos. No 

entanto, esse estandarte continua hasteado e os quilombolas marcham em busca da 

idealizada e tão sonhada titulação e registro das terras em nome da comunidade já 

reconhecida como remanescente de quilombo pelo INCRA e pela Fundação Cultural 

Palmares. Ao conquistar esse direito, além de criar novas perspectivas à população 

quilombola, também é uma forma de garantir a obrigatoriedade do Governo Federal em 

fazer valer as Normas da Constituição e a Convenção 169 da OIT sobre Povos 

Tradicionais, do qual o Brasil é consignatário e, ainda, sanar e reparar danos históricos. 

Enquanto isso, os inúmeros quilombolas, tanto do Rio das Rãs quanto de outras 

localidades espalhadas pelo Brasil, seguem enfrentando seus velhos e renovados 

inimigos que, invariavelmente, cruzam o seu caminho rumo à conquista daquilo que já 

deveria lhes pertencer desde sempre, a terra e o direito de viver.  
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Anexo C 

PORTARIA INCRA/P/ N.º 307, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1995 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 

REFORMA AGRÁRIA – INCRA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II 

e IV do art. 20 da Estrutura Regimental da Autarquia aprovado pelo Decreto n.º 966, de 

27 de outubro de 1993. 

CONSIDERANDO que as comunidades remanescentes de quilombos acham-se sob a 

proteção do Poder Público por força do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, da Constituição Federal, que determina aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras o reconhecimento da 

propriedade definitiva com a consequente emissão dos títulos respectivos; 

CONSIDERANDO que cabe ao INCRA a administração das terras públicas 

desapropriadas por interesse social, discriminadas e arrecadadas em nome da União 

Federal, bem como a regularização das ocupações nelas havidas na forma da lei; 

CONSIDERANDO que as ações de Reforma Agrária conduzidas pelo Estado visam a 

promoção plena do homem, preservando seus valores sociais e culturais, integrando-o 

às peculiaridades de cada região, propiciando uma relação racional e equilibrada nas 

suas interações com o meio ambiente, resolve: 

I – Determinar que as comunidades remanescentes de quilombos, como tais 

caracterizadas, insertas em áreas públicas federais, arrecadadas ou obtidas por processo 

de desapropriação, sob a jurisdição do INCRA, tenham suas áreas medidas e 

demarcadas, bem como tituladas, mediante a concessão de título de reconhecimento, 

com cláusula “pro indiviso”, na forma do que sugere o art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal; 

II – Facilitar a criação do Projeto Especial QUILOMBOLA, em áreas públicas federais 

arrecadadas ou obtidas por processo de desapropriação para atender aos casos de 

comunidades remanescentes de quilombos, com títulos de reconhecimento expedidos 

pelo INCRA; 

III – Recomendar que os projetos especiais sejam estruturados de modo a não transigir 

em relação ao “status quo” das comunidades beneficiárias, em respeito às condições 
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suscitadas pelo art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e artigos 

215 e 216 da Constituição Federal; 

IV – Determinar à Diretoria de Assentamento que defina instruções normativas, 

mecanismos e meios indispensáveis à criação e implementação dos projetos especiais 

quilombola, de modo a assegurar a consecução dos fins por estes almejados; 

V – Incumbir a Diretoria de Assentamento de adotar as providências objetivando 

orçamentar, provisionar e controlar os recursos destinados ao atendimento dos projetos 

especiais Quilombolas; 

VI – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

FRANCISCO GRAZIANO NETO 

Presidente 

http://www.cpisp.org.br/htm/leis/fed4.htm 
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Anexo D 

Portaria n°49, de 30 de dezembro de 1996 

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INCRA DO ESTADO DA 

BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria INCRA/P 

no 358, de 20 de maio de 1994, publicada no D.O.U. de 24 de maio de 1994, 

CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria INCRA/P/n° 30711995, que 

determina a medição e demarcação das áreas remanescentes de quilombos, 

obtidas através da desapropriação por interesse social, bem como a 

consequente emissão de Títulos de Reconhecimento, com cláusula pró- 

indiviso, com base no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição Federal; e 

CONSIDERANDO que é necessário a concessão de apoio logístico às 

comunidades remanescentes de quilombos que tenham suas áreas ocupadas, 

reconhecidas e tituladas pelo INCRA, de conformidade com os preceitos 

legais; 

CONSIDERANDO que a área denominada Fazenda Rio das Rãs, situada no 

município de Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia, é área remanescente de 

quilombos, com área de 23.070,9921 hectares, desapropriada através do 

Decreto de 12 de janeiro de 1995 e cuja imissão de posse se deu em 14 de 

novembro de 1996, e 

CONSIDERANDO que a análise procedida no Processo INCRA21. 

460.001663196-74, pelos órgãos técnicos específicos desta Superintendência 

Regional, decidiu pela regularidade da proposta, de acordo com a Instrução 

SEASC/N°07188, resolve: 

I – Criar o Projeto Especial Quilombola Rio das Rãs, Código Sipra 

6A0107000, com área de 23.070,9921 ha (vinte e três mil e setenta hectares, 

noventa e nove ares e vinte e um centiares), situado no município de Bom 

Jesus da Lapa, no Estado da Bahia, que prevê o atendimento de 300 famílias e 

a implantação de Infraestrutura física necessária ao desenvolvimento da 

comunidade rural, de acordo com o Plano Preliminar, elaborado pela SR-05/Z; 



167 
 

II – Determinar que o Projeto Especial Quilombola Rio das Rãs, seja 

estruturado e implementado por esta Superintendência Regional, em 

articulação com a Diretoria de Assentamento do INCRA, Entidades 

Governamentais e Não Governamentais envolvidas com a questão dos 

remanescentes de quilombos e a organização da comunidade; 

III – Autorizar à Divisão de Assentamento a promover as modificações e 

adaptações que, no curso da execução, se fizerem necessárias para a 

consecução dos objetivos do Projeto; 

IV – Determinar à Divisão de Assentamento que encaminhe cópia deste ato, 

ora aprovado, para a Diretoria de Assentamento, para fins de registro, controle, 

distribuição e publicação do mesmo no Diário Oficial da União; 

V – Determinar à Divisão de Assentamento que participe aos órgãos de Meio 

Ambiente, Federal e Estadual, bem como à Funai, o Projeto ora criado; e 

VI – Determinar à Divisão de Assentamento que registre as Informações 

referentes ao Projeto de Assentamento ora criado no Sistema de Informações 

de Projetos de Reforma Agrária – Sipra. 

FRANCISCO CLESSON DIAS MONTE 
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