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Los Nadies 

 

Sueñan las pulgas con comprarse un perro 

Y sueñan los nadies con salir de pobres, 

que algún mágico día 

llueva de pronto la buena suerte, 

que llueva a cántaros la buena suerte; 

pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, 

ni mañana, ni nunca, 

nien lloviznita cae del cielo la buena suerte,  

por mucho que los nadies la llamen 

y aun que les pique la mano izquierda, 

o se levanten con el pie derecho, 

o empiecen  el año cambiando de escoba. 

 

Los nadies: los hijos de nadie, 

Los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados,  

Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos,  

rejodidos: 

 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, 

Sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, 

sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 

Que no figura nen la historia universal, 

Sino em la crónica roja de la prensa local. 

Los nadies, 

Que cuestan menos 

Que la bala que los mata 

 

(Eduardo Galeano) 
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RESUMO 
 
 

DIZER A SUA PALAVRA: CARTOGRAFIAS DE UM TERRITÓRIO ESCOLAR 
QUILOMBOLA EM VÃO GRANDE/MT 

 
 

Leonice Aparecida de Fátima Alves Pereira Mourad 
Orientador: Cesar de David 

 
 

Diante da crescente organização do movimento negro e de segmentos importantes da 
sociedade brasileira, no sentido da efetiva implementação da matéria prevista na legislação 
nacional e internacional, são crescentes as ameaças aos direitos das populações 
quilombolas, destacando-se um conjunto de ações que questionam a constitucionalidade da 
legislação que regulamenta a matéria. Nesse contexto, a presente pesquisa teve como 
objetivo geral compreender a constituição do processo identitário e a territorialização das 
populações residentes no distrito de Vão Grande, Barra do Bugres/MT. Especificamente 
buscamos: (a) Investigar os processos envolvidos na constituição da identidade quilombola 
no interior da comunidade, apontando as dinâmicas decorrentes de tal processo, no que 
tange a constituição da memória coletiva a partir da escola; (b) Elaborar, por meio de uma 
etnocartografia instrumentos que permitam revelar as percepções e singularidades da 
comunidade quilombola do Vão Grande, priorizando temáticas referentes à territorialização 
daquela população; (c) Desenvolver atividades pedagógicas que potencializem a discussão 
da territorialização e da identidade quilombola na educação básica, prioritariamente na 
escola quilombola José Mariano Bento. Em relação aos procedimentos metodológicos 
utilizamos da pesquisa bibliográfica, documental e de campo, realizando oficinas 
pedagógicas e cartografias sociais a partir de intervenções coletivas em imagens de satélite 
e mapas mentais, além de atividades lúdicas na escola José Manoel Bento. Os resultados 
alcançados evidenciam a centralidade da escola como agente potencializador da identidade 
e da pertença quilombola da comunidade negra do Vão Grande, caracterizando-se como um 
território marcado por práticas espaciais insurgentes. Nesse sentido, a escola pode 
contribuir para o êxito dos processos que tramitam junto ao INCRA-MT para regularização 
da área ocupada pela comunidade desde tempos imemoriais, mesmo diante de um contexto 
de conflitos e disputas entre diferentes atores, com especial destaque aos representantes do 
agrohidronegócio. 
 
 
Palavras-chave: Identidade quilombola; Vão Grande/MT; Cartografia social; território 
escolar. 
 
 

 



 



 

 

ABSTRACT 
 
 

SAYING YOUR WORD: CARTOGRAPHS OF A QUILOMBOLA 
SCHOOL TERRITORY IN VÃO GRANDE/MT 

 
 

Leonice Aparecida de Fátima Alves Pereira Mourad 
Advisor: Cesar de David 

 
 

In the face of the growing organization of the black movement and important segments of 
Brazilian society, in the sense of effectively implementing the matter provided for in national 
and international legislation, there are increasing threats to the rights of quilombola 
populations, highlighting a set of actions that question constitutionality of the legislation 
regulating the matter. In this context, the present research had as general objective to 
understand the constitution of the identity process and the territorialization of the populations 
living in the district of Vão Grande, Barra do Bugres / MT. Specifically we seek to: (a) 
Investigate the processes involved in the constitution of the quilombola identity within the 
community, pointing out the dynamics resulting from such process, regarding the constitution 
of collective memory from the school; (b) Elaborate, through an ethnocartography, 
instruments that reveal the perceptions and singularities of the quilombola community of Vão 
Grande, prioritizing themes related to the territorialization of that population; (c) To develop 
pedagogical activities that will potentialize the discussion of territoriality and quilombola 
identity in basic education, primarily in the Mariano Bento quilombola school. Regarding the 
methodological procedures, we used bibliographical, documentary and field research, 
performing pedagogical workshops and social cartographies from collective interventions in 
satellite images and mental maps, as well as play activities at the José Manoel Bento 
School. The results show the centrality of the school as an agent that enhances the identity 
and the quilombola belonging to the black community of Vão Grande, characterizing itself as 
a territory marked by insurgent space practices. In this sense, the school can contribute to 
the success of the processes that process with the INCRA-MT to regularize the area 
occupied by the community since time immemorial, even in the context of conflicts and 
disputes between different actors, especially the representatives of the agro-hydro business. 
 
 
Keywords: Quilombola identity; Vão Grande/ MT; Social cartography; school territory. 
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INTRODUÇÃO 

 

A temática da identidade e da territorialização quilombola vêm mobilizando 

grupos sociais, estudiosos da matéria, bem como o poder público em diferentes 

lugares da América Latina, prioritariamente em regiões onde o afluxo de 

trabalhadores negros escravizados foi expressivo no período colonial. São inúmeras 

as possibilidades interpretativas para o tratamento dessa questão, cujas implicações 

políticas, sociais, culturais e econômicas são significativas. 

Cabe destacar  que a existência de configurações socioespaciais específicas 

com relações territoriais particulares, assentadas em pertencimentos decorrentes da 

coesão identitária de seus membros, viabiliza a constituição de formas de 

apropriação e relação com o espaço que contrapõem as noções consolidadas 

jurídica e socialmente, que têm no direito de propriedade individual e impessoal seu 

pressuposto constituinte. 

Nesse sentido buscaremos historicizar esse fenômeno, salientando que, 

como bem assevera Little essa territorialidade decorre de um “esforço coletivo de um 

grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica 

de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu ‘território’” (LITTLE, 2002, p. 

3). 

No mesmo sentido estes territórios são concebidos como um modo de viver 

comunitariamente, viabilizando  o pertencimento e a apropriação do espaço com a 

articulação de elementos de ordem biogeográficos, memória ancestral comum, além 

de vínculos de parentesco, religião, valores compartilhados, modos de produzir e 

relações de poder. 

Assim sendo as formas de manejo e ordenamento do espaço marcados por 

elementos de ordem cultural, podem potencializar processos sócio políticos que 

subsidiam demandas jurídicas de natureza territorial que impliquem no 

reconhecimento do direito de propriedade comunitário de populações quilombolas. 

As territorialidades quilombolas são parte deste contexto de resistência, como 

uma realidade presente que se traduz em modos peculiares de criar, viver e fazer 

perceptíveis em manifestações que estão inseridas no cotidiano de cada 

comunidade. 
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No Brasil foi em meados da década de 1970 que identificamos um conjunto 

expressivo de estudos e demandas da população camponesa negra acerca da 

regularização de terras ocupadas desde tempos imemoriais, rompendo com uma 

trajetória de invisibilidade e silenciamento sobre esse grupo. 

Como destacam Christian Ramos e Laís Abramo em sua apresentação da 

publicação brasileira da Convenção 169 da OIT1, esse movimento está relacionado a 

denominada ‘guinada cultural’ na qual a temática das identidades étnicas ganhou 

relevo no cenário mundial.  

No bojo da revolução social e cultural que ocorreu em quase todo o mundo 
nas décadas de 1960 e 1970, os povos indígenas e tribais também 
despertaram para a realidade de suas origens étnicas e culturais e, 
consequentemente, para seu direito de serem diferentes sem deixarem de 
ser iguais. Conscientes de sua importância e sob a orientação de sólidas 
organizações de promoção de seus interesses e proteção de seus direitos, 
esses povos passaram a assumir, eles próprios, o direito de reivindicar, 
acima de tudo, sua identidade étnica, cultural, econômica e social, 
rejeitando, inclusive, serem chamados de “populações” (OIT, 2011, p. 6): 

 

Essa reorientação se deveu, dentre outras variáveis, a crescente mobilização 

do movimento negro combinada com a crescente sensibilização da comunidade 

internacional para a temática da diversidade cultural, quando ganha relevo as 

denominadas populações tradicionais, cujos direitos são materializados na 

Resolução nº 169 da OIT, que em substituição a Convenção 107 também da OIT2, 

estabeleceu um conjunto de regramentos para o tratamento dos povos indígenas, 

sendo entendimento jurisprudencial pacifico que a mesma é extensiva às 

                                                           
 

 

1 A Convenção 169 da OIT entrou em vigor em 05/09/1991, tendo sido aprovada, em 1989, por 328 
votos favoráveis contra 49 abstenções. O Brasil foi um dos países que se absteve. Ela foi ratificada 
pelo Brasil somente em 2002, entrando em vigor doze meses após sua ratificação. Incorporou nosso 
ordenamento jurídico através do Decreto Legislativo nº 143, de 20/06/2002 e do Decreto Presidencial 
nº 5.051, de 19/04/2004. A Convenção 169 da OIT sofreu grande resistência para sua recepção no 
ordenamento jurídico brasileiro, principalmente no Senado Federal, onde permaneceu onze anos em 
debate. 
2 A Convenção 107 da OIT foi aprovada no Brasil através do Decreto Legislativo n. 20, de 30/04/1965 
e promulgada pelo Decreto Presidencial n. 58.824, de 14/07/1966, tendo iniciado sua vigência em 
18/06/1966, ainda que pelo contexto interno pelo qual o país passava, sua maior visibilidade somente 
se efetiva no final dos anos 70 como uma demanda do movimento negro. 
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populações quilombolas, reconhecidas expressamente como minorias3 étnicas pela 

CF/88. 

Chama atenção o fato da CF/88, em seu artigo 68, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, em consonância com os ordenamentos jurídicos 

internacionais, resultantes das pressões das denominadas “minorias étnicas”, no 

caso em tela das populações negras, estabelecer o denominado direito territorial das 

comunidades quilombolas, sendo esse direito carregado de significados jurídicos, 

políticos, históricos e sociais, cuja materialização encontramos nos artigos 215 e 216 

da CF. 

O Decreto Legislativo nº 143, de 20 de junho de 2002, aprovou o texto da 

Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre os povos 

indígenas e tribais em países independentes, matéria extensiva aos remanescentes 

de quilombolas. 

Em 20 de novembro de 2003 foi promulgado o Decreto nº 4887 que 

regulamentou o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 

demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades 

dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

A Portaria n.º 98, da Fundação Cultural Palmares, em 26 de novembro de 

2007, institui o Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades dos Quilombos 

da Fundação Cultural Palmares e o regulamenta. 

A Instrução Normativa n.º 49 do INCRA, datada de 2008, regulamentou o 

procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, 

desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988. 

A questão ganha destaque uma vez que as populações quilombolas, 

concebidas em sua dimensão ampliada, tem grande importância na constituição da 

identidade nacional, marcada por uma pluralidade de contribuições de diferentes 

                                                           
 

 

3 Cabe destacar que aqui utilizamos o conceito  sociológico de maiorias minorizadas para representar 
o que a literatura denomina de minoriais. 
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populações, de forma que a regulamentação e titulação fundiária de suas terras não 

está associada tão somente a questões de natureza históricas, guardando uma 

relação com o devir no que tange a identidade cultural dos brasileiros.  

O reconhecimento, pelo Estado brasileiro, do direito ao território 

tradicionalmente ocupado pelas comunidades acaba por provocar a efetivação de 

um conjunto de outros direitos interdependentes da titulação, com especial destaque 

aos direitos econômicos à alimentação e à produção, o direito ao meio ambiente 

sustentável e o direito à cultura. 

Nesse sentido referimos Arruti (2006, p. 23), para quem, 

[...] o debate acerca das comunidades negras rurais passou a ser pautado 
pela problemática relativa à aplicação jurídica “comunidade remanescentes 
de quilombos” e por sua relação imediata com a postulação legal da 
regularização fundiária. 

 

Mesmo diante da crescente organização do movimento negro e de segmentos 

importantes da sociedade brasileira, no sentido da efetiva implementação da matéria 

prevista na legislação nacional e internacional, são crescentes as ameaças aos 

direitos das populações quilombolas, destacando-se um conjunto de ações que 

questionam a constitucionalidade da legislação que regulamenta a matéria, além da 

ressalvar a imensa dificuldade na obtenção de laudos antropológicos por parte do 

Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária – INCRA que reconheçam áreas 

quilombolas, sob o argumento de falta de pessoal técnico em número suficiente para 

realizar tal procedimento, inviabilizando o andamento dos processos. 

Identificando e problematizando a constituição da identidade quilombola em 

uma comunidade negra camponesa, e sua relação com um processo de 

territorialização étnica, identificamos nosso problema de pesquisa da forma que 

segue: 

Como ocorreu/ocorre o processo de assunção quilombola entre camponeses 

negros e sua territorialização no Território de Vão Grande, município de Barra do 

Bugres/MT? 

Salientamos ainda que correlato ao problema de pesquisa identificamos duas 

grandes questões que nortearam a mesma, quais sejam: 

•Qual a relação entre as percepções e representações do território quilombola 

do Vão Grande e a identidade comunitária, de base parental, que potencializa a 

demanda fundiária daquele grupo? 
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• Quais têm sido as ações da comunidade, protagonizadas pela escola 

quilombola, no sentido de potencializar a pertença negra/quilombola? 

 

No que se refere aos objetivos, delineamos como objetivo geral compreender 

a constituição do processo identitário e a territorialização das populações residentes 

no Vão Grande, Barra do Bugres/MT expressas pela etnocartografia. 

 Especificamente buscamos:  

(a) Investigar os processos envolvidos na constituição da identidade 

quilombola no interior da comunidade, apontando as dinâmicas decorrentes de tal 

processo, no que tange a constituição da memória coletiva a partir da escola;  

(b) Elaborar, por meio de uma etnocartografia instrumentos que permitam 

revelar as percepções e singularidades da comunidade quilombola do Vão Grande, 

priorizando temáticas referentes à territorialização daquela população; 

 (c) Desenvolver atividades pedagógicas que potencializem a discussão da 

territorialização e da identidade quilombola na educação básica, prioritariamente na 

escola quilombola José Mariano Bento. 

O tema proposto para investigação, qual seja a assunção da identidade 

quilombola, vem ganhando visibilidade significativa nas últimas décadas, o que se 

deve a incorporação na gramática jurídica e sociológica do próprio termo quilombola, 

ainda alvo de um conjunto expressivo de questionamentos. 

Atualmente podemos identificar três casos distintos de comunidades, com 

base na descrição da Associação Brasileira de Antropologia, que requereram o 

reconhecimento da identidade quilombola: 

 1) remanescentes diretos de quilombos tradicionais (quilombo histórico);  

2) remanescentes diretos de escravos sem ligação com quilombos e;  

3) comunidades que não possuem nenhum vínculo com quilombos e, também 

com escravos (quilombo sociológico). 

Com exceção ao primeiro caso, por tratar-se de comunidades que 

efetivamente possuem ascendência de quilombos formados antes da Abolição, o 

segundo e o terceiro constituem temas sócio-históricos que requerem análise mais 

acurada a ser feito do decorrer da investigação. 

 Nesse sentido a assunção quilombola, que possui como premissa básica a 

invenção de tradições, pode ser tratada como um campo de experimentações e de 
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lutas políticas, que podem ser melhor consolidadas com a articulação entre memória 

e representação cartográfica a partir do auto-mapeamento da comunidade.  

No que tange a justificativa pessoal pela escolha do tema de investigação 

asseveramos que nosso interesse pela questão decorre de uma proximidade com o 

mesmo, a partir de questões agrárias, tendo se estendido para questões identitárias, 

no seu sentido mais ampliado, diretamente relacionadas às formas como os 

diferentes camponeses representam e se apropriam do espaço em seu entorno, 

transformando-o em território. Nesse sentido, faço parte de um coletivo de pesquisa, 

ensino e extensão, denominado NEED estabelecido na Universidade Estadual do 

Mato Grosso em Tangará da Serra, que vem desenvolvendo trabalhos formativos 

com educadores da Escola Estadual Quilombola José Mariano Bento, localizada na 

Comunidade do São Jose do Baixio no Vão Grande, no município de Barra do 

Bugres/MT.   

Neste coletivo, quando o projeto “Terra como princípio educativo”, foi 

aprovado pela FAPEMAT, assumimos a responsabilidade de trabalhar com a escola 

José Manuel Bento, no Vão Grande, questões relacionadas a etnocartografia da 

comunidade tendo como referência a escola, assim como temáticas alusivas a 

memória e identidade quilombola, atendendo a uma demanda da própria 

comunidade escolar. 

Como justificativa acadêmica apontamos a reduzida utilização da cartografia 

social, cartografia participativa ou etnocartografia em estudos geográficos, como 

ferramenta metodológica de estudos que auxiliem e fortaleçam vínculos identitários 

de populações quilombolas, sendo bastante usual quando de registros de vivências 

e representações de populações indígenas.  

A inexistência de estudos dessa natureza na comunidade indicada, além de 

contribuir para a compreensão da trajetória sócio-histórica da mesma, disponibilizará 

recursos educacionais para a utilização na escola, contribuindo para que a mesma 

cumpra efetivamente sua função social, no caso em tela previstas no artigo primeiro 

da Resolução nº 8, de 20 de novembro de 2012, que define Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, com especial 

destaque: a) da memória coletiva; b) das línguas reminiscentes; c) dos marcos 

civilizatórios; d) das práticas culturais; e) das tecnologias e formas de produção do 

trabalho; f) dos acervos e repertórios orais; g) dos festejos, usos, tradições e demais 
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elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de 

todo o país; h) da territorialidade  (BRASIL, 2012, p.1). 

Por fim, cabe referirmos a importância social de estudos que apresentem 

possibilidades de fortalecimento e empoderamento de populações historicamente 

invisibilizadas, com especial destaque a construção de instrumentos coletivos que 

materializem a memória e a pertença comunitária, como será o caso da 

etnocartografia com base em mapas mentais e representações do território, além de 

um jogo analógico, elaborado como atividade lúdica, utilizado pelos educandos com 

a participação dos educadores de sorte a contribuir com o fortalecimento da 

identidade quilombola. Apresentamos a seguir o mapa do Território Quilombola do 

Vão Grande, local onde se realizou nossa pesquisa (ver Figura 1). 
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Figura 1 – Mapa de Localização do Território Quilombola do Vão Grande 

 
 
Fonte: Consta nas informações do próprio mapa acima. 
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Procurando aliar os aspectos teóricos e metodológicos, a presente tese está 

estruturada em nove capítulos, além de introdução, considerações finais, referências  

e anexos. 

Na Introdução, buscamos caracterizar, problematizar e justificar a pesquisa.  

No capítulo um discutimos os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento dessa tese, destacando a pesquisa qualitativa em geografia e a 

metodologia da pesquisa-ação. 

No capítulo dois, denominado Delineamento Teórico e Conceitual da 

Investigação, apresentamos os conceitos norteadores do trabalho, discutindo as 

questões que envolvem território, lugar, campesinato, campesinato negro, 

cartografia social e etnocartografia. 

O capítulo três, Escravização e Africanidade desde a Modernidade, fornece 

ao leitor um apanhado histórico acerca da escravidão, com base em uma revisão 

bibliografia que priorizará a compreensão dos desdobramentos da escravidão 

moderna, como condicionantes históricos que perpassam as estruturas sociais, 

culturais e políticas e que estão presentes no Território Quilombola do Vão Grande- 

MT, cujas origens remontam ao período anterior a abolição da escravidão. 

O capítulo quatro, A Constituição da Categoria Jurídica-Política Quilombola 

trata da constituição da categoria remanescentes de quilombola como um elemento 

novo na gramática política e jurídica nacional decorrente da promulgação da 

Constituição Federal de 1988 instaurando o denominado direito étnico quilombola, 

materializado no art. 68 do ADCT. 

No capitulo cinco apresentamos brevemente o Processo de 

Ocupação/Reocupação do Centro-Oeste/Mato Grosso, de sorte a  dar ao leitor uma 

noção ampliada sobre os conflitos advindos da reocupação resultante da frente 

pioneira e seu impacto na ocupação tradicional das comunidades do Território do 

Vão Grande. 

O Capítulo seis A Constituição de Um Território Negro: Assunção e 

Resistência Quilombola em Vão Grande, apresentaremos os Território Quilombola 

do Vão Grande, com área no município de Barra do Bugres  e no município de Porto 

Estrela, ambas no estado do Mato Grosso. 

O capitulo sete, intitulado Depois da Identidade o Direito: O Difícil Caminho da 

Regularização, com base na pesquisa documental, utilizando o acervo do INCRA-

MT, prioritariamente os processos de Identificação, Reconhecimento, Delimitação, 
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Demarcação, Desintrusão, Titulação e Registro das comunidades quilombolas  de 

complexo do Vão Grande. Realizamos uma descrição e análise do processo de 

regularização fundiária do território que se encontra praticamente parado a mais de 

uma década, sem laudo antropológico, e tão pouco RTID, sendo a matéria 

absolutamente desconhecida da comunidade. 

O capítulo oito denominado de Um Território em Disputa: atores e conflitos 

apresentamos com base em pesquisa documental realizada em pesquisa de campo 

em agências governamentais uma sistematização de conflitos existentes entre 

diferentes atores que disputam, com os quilombolas do Vão Grande a titularidade da 

terra ou de outros bens/recursos existentes na área objeto da regularização 

fundiária, com espacial destaque aos representantes do agrohidronegócio. 

  O capítulo nove denominado, Cartografias de um Território Escolar, 

pretendeu apresentar um conjunto de atividades realizadas no interior da escola com 

especial destaque a quatro oficinas: apresentando a proposta das atividades para a 

escola e comunidade escolar; apresentando a temática dos mapas mentais e sua 

relação com a identidade e territorialidade; discussões de etnocartografia e temática 

da Regularização de Terras Quilombolas que faz parte da área de conhecimento de 

Ciência e Saberes Quilombolas.  

Tais atividades auxiliaram na validação de um jogo analógico que consistiu 

em uma trilha gigante jogada com todos os educandos da escola com a participação 

dos educadores monitorando a atividade, de sorte a fortalecer conhecimentos 

potencializadores da identidade quilombola. 

Realizamos ainda a análise de mapas mentais elaborados pelos educandos da 

escola, como produto da oficina antes referida. 

Ainda nesse capítulo, e como atividades escolares, realizamos uma atividade com 

leitura, análise e identificação de marcadores territoriais com o uso de imagens de 

satélite, utilizando a escola como referencial. 

Por fim nas considerações finais procuramos sintetizar as principais 

discussões apresentadas, sinalizando ainda novas questões que emergiram no 

decorrer da pesquisa. 

Nesse contexto e com essa organização imaginamos articular  nossa tese, 

qual seja, a construção da identidade e d territorialidade quilombola no Vão Grande 

encontra na escola seu principal protagonista. 
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1 METODOLOGIA 

 

Este capítulo visa discutir os procedimentos metodológicos realizados para 

atingir os objetivos propostos nessa pesquisa. 

A presente pesquisa pode ser classificada, tomando como referência as 

definições citadas por Severino (2000) e Triviños (1987), cuja descrição é explicitada 

a seguir. 

Em relação à sua natureza trata-se de uma pesquisa básica, que pretende 

gerar conhecimentos novos que permitirão uma melhor compreensão acerca do 

tema escolhido para investigação. 

Como método de abordagem, utilizaremos nesta investigação o método 

sistêmico dialético, buscando identificar a reciprocidade e a contradição entre os 

fenômenos pesquisados, privilegiando abordagens históricas, sociais, ambientais e 

econômicas que contribuam para a constituição da identidade quilombola com a sua 

territorialidade singular. 

Em relação aos procedimentos técnicos trata-se de uma pesquisa-ação, pois 

esta pesquisa se caracteriza pela intensa interação entre pesquisadora e a 

comunidade pesquisada. A origem da pesquisa-ação é referenciada como tendo em 

Kurt Lewin seu precursor, no período pós segunda guerra mundial. 

Lewin (1965) considerava que a pesquisa-ação é um processo de espiral que 

envolve três fases: 1) planejamento, que consiste no  reconhecimento da situação; 

2) tomada de decisão; e 3) encontro de fatos sobre os resultados da ação. O 

encontro de fatos deve ser incorporado como um fato novo na fase seguinte, quando 

da retomada do planejamento. Conforme Barbier (2002, p.117) “todo avanço em 

pesquisa-ação implica o efeito recursivo em função de uma reflexão permanente 

sobre a ação”. Assim, a metodologia não deve se estabelecer por meio de etapas 

lineares e a pesquisa pode se reorganizar a partir de novas situações que 

emergirem no processo. Nesse contexto da pesquisa-ação, tenho o desafio de 

assumir dois papeis, ser pesquisadora e, também, participante da realidade em 

análise. 

Configura-se uma pesquisa-ação, uma vez que os sujeitos da pesquisa estão 

envolvidos nas diferentes fases do trabalho orientando o mesmo que se insere numa 

agenda de trabalhos com a comunidade, resultante de outro conjunto de ações que 
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vem sendo desenvolvida na qual a pesquisadora tem um envolvimento contínuo 

neste processo. Este não é um trabalho isolado com a comunidade, mas uma 

continuação de uma caminhada iniciada anteriormente e que seguirá de acordo com 

as necessidades apresentadas.  

A pesquisa acontece com um grupo de educandos em diferentes faixas 

etárias, todos da educação básica e seus educadores, todos vinculados a escola 

José Mariano Bento. Ela se constituiu de oficinas, discutindo etncoartografia, 

discutindo a proposta de mapas mentais como uma técnica para evidenciar o 

significado e o pertencimento a partir dos lugares que eles mais se identificam na 

comunidade a partir de uma imagem de satélite da comunidade e arredores na qual 

eles grafaram sobre os lugares significativos não-representados pela imagem, 

utilizando os  denominados marcadores territoriais.  

Outra oficina realizada foi a que tratou da temática da regularização de terras 

quilombolas, de sorte a validar um jogo analógico representado por uma trilha 

gigante que tratou desse tema e de conhecimentos relativos a área de conhecimento 

denominada Ciência e Saberes Quilombolas, área essa típica dos currículo da 

escola Quilombola no Mato Grosso em consonância com as Diretrizes para essa 

modalidade. Cabe destacar que nessa oficina foi disponibilizada cópia do processo 

de Identificação, Reconhecimento, Delimitação, Demarcação, Desintrusão, Titulação 

e Registro das comunidades quilombolas do Baixio que tramita junto ao INCRA a fim 

de servir de tema gerador para um conjunto de atividades a serem desenvolvidas na 

escola, além de uma oficina realizada no ano de 2017 sobre a temática de 

etnocatografia em ênfase na cartografia étnico racial prevista nos conteúdos da área 

de Ciências e Saberes quilombolas. 

Como método de procedimento, destacamos a etnografia que tem na 

observação - no caso em tela - a participante, como principal ferramenta. Esta 

pesquisa se delineia a partir da descrição densa da etnografia proposta por Clifford 

Geertz (2008). Segundo esse autor, somente ao se compreender o que é a 

etnografia, ou mais exatamente, o que é a prática da etnografia, é que se pode 

começar a entender o que representa a análise antropológica como forma de 

conhecimento.  

No entanto, para Geertz (2008), a etnografia não é uma questão de métodos. 

Embora a prática da etnografia seja estabelecer relações, selecionar informantes, 
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transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, e, assim 

por diante, não são essas coisas, as técnicas e os processos determinados, que 

definem o empreendimento. “O que o define é o tipo de esforço intelectual que ele 

representa: um risco elaborado para uma ‘descrição densa’” (GEERTZ, 2008, p. 04). 

No que tange à abordagem do problema a pesquisa é do tipo qualitativa, 

pressupondo a compreensão dos diferentes fenômenos presentes na realidade 

estudada, ainda que venhamos a utilizar variáveis de natureza quantitativa. 

Quanto aos objetivos da mesma é possível caracterizá-la como descritiva 

analítica, por ser essa a principal característica das pesquisas qualitativas. Em 

relação aos procedimentos técnicos trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que 

utilizará o material já produzido e publicado acerca do tema estudado. 

A pesquisa documental com ênfase em base de dados primários e 

secundários (fontes) realizou-se tendo como fonte o poder público com especial 

destaque aos dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA - no SIGEF - Sistema de Gestão Fundiária4 onde são disponibilizadas 

informações georreferenciadas de limites de imóveis rurais.  

Ainda do INCRA utilizamos o acervo físico do arquivo localizado na 13ª 

Superintendência na cidade de Cuiabá- MT, local onde manuseamos e digitalizamos  

os processos utilizados na presente tese, além de utilizarmos os sistema eletrônico 

de informações para as informações já cadastradas;  

Utilizamos a base de dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - ICMBIO no link de Geoprocessamento5 onde são apresentados 

dados e informações espaciais as temáticas tratadas pelo Instituto, com especial 

destaque a Dados Geoestatísticos das Unidades de Conservação Federais. 

Outro portal utilizado foi o portal de metadados geoespaciais da Agência 

Nacional de Águas – ANA.6 

Também coletamos dados da Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais 

– CPRM, no portal GeoSGB, o Sistema de Geociências do Serviço Geológico do 

                                                           
 

 

4 http://acervofundiario.incra.gov.br/acervo/acv.php 
5 http://icmbio.gov.br/portal/geoprocessamentos 
6 http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home 
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Brasil7, assim como o Departamento Nacional de Pesquisas Minerais – DNPM no 

portal Sistema de Informações Geográficas da Mineração – SIGMINE que dispõe 

informações atualizadas relativas às áreas dos processos minerários cadastrados no 

DNPM.8 

Utilizamos ainda dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –

IBGE.9 

Foi utilizado o software livre de sistemas de informações geográficas ou SIG, 

Quantum GIS - QgisNoosa 3.6.1 - para a confecção dos mapas temáticos dos 

conflitos na região quilombola do Vão Grande, localizado nas cidades de Barra do 

Bugres e Porto Estrela no estado do Mato Grosso. 

Os dados referentes a cada mapa foram obtidos nos sites das agências 

governamentais responsáveis pela obtenção, cadastramento e atualização dos 

mesmos. No INCRA obteve-se os vetores ou shapefiles dos terrenos com sua 

situação cadastral.  Na Agência Nacional de Águas – ANA os vetores hidrográficos, 

no site da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL os pontos em que projetos 

de implementação de pequenas centrais hidrelétricas estão sendo avaliados. No 

CPRM e DNPM os pontos de localização de depósitos naturais de minérios e 

vetores de limites de processos de pesquisa e autorização para lavra de recursos 

minerais, respectivamente. No site do ICMBio foi obtido o vetor com o limite da UC – 

Estação Ecológica Serra das Araras. E no site do IBGE os vetores de limites 

municipais ou malha municipal das cidades de abrangência da área de estudo. 

Todos os vetores foram reprojetados para o Datum SIRGAS 2000 e UTM 21 

Sul e recortados para a visualização e melhor análise espacial apenas da área de 

interesse. 

O georreferenciamento das comunidades e dos principais pontos constantes 

nos mapas foram coletados pela autora com o uso de GPS Garmin quando das 

visitas in loco. 

Ainda no que diz respeito a pesquisa documental  utilizamos  de dados  da 

Junta comercial do Estado do Mato Grosso e documentos cartoriais do Registro de 

                                                           
 

 

7 http://geosgb.cprm.gov.br  bem como http://geowebapp.cprm.gov.br/ViewerWEB/ 
8 http://sigmine.dnpm.gov.br/webmap/ 
9 https://downloads.ibge.gov.br/ 
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Imóveis do Município de Rosário Oeste, bem como o acervo da Comissão Pastoral 

da Terra- CPT e do Instituto de Terras do Mato Grosso-  INTERMAT. 

Outro acervo documental importante foi a legislação, políticas e programas  

destinados a populações quilombolas, com especial destaque aquelas de natureza 

fundiária e educacional. 

Realizamos ainda um levantamento de documentos oficiais, para 

disponibilizar à escola materiais a serem utilizados como temas geradores do 

processo de ensino-aprendizagem com especial destaque aos processo que 

tramitam junto ao INCRA. 

No que tange a pesquisa de campo, destacamos a realização de um conjunto 

de atividades que compreendem: observação direta participante e leitura de 

paisagem diagnóstico prévio da escola e comunidade, oficinas formativas para 

educadores e comunidade escolar acerca de temáticas referentes a memória, 

identidade, cartografia social, regularização  de terras quilombolas, mapas mentais, 

entre outras questões correlatas e elaboração de uma etnocartografia tendo como 

sujeitos cartografantes a comunidade escolar. 

Apresentamos abaixo um esquema da metodologia na forma de espirais 

cíclicas, sistematizando os procedimentos realizados. 

A primeira espiral cíclica (Figura 2) se refere à estruturação das bases 

teóricas que consistiu na operacionalização dos conceitos centrais da pesquisa. A 

pesquisa bibliográfica e documental utilizou o material já produzido e publicado 

acerca do tema estudado, com ênfase em base de dados primários e secundários 

(fontes) do poder público da própria escola e acervos jornalísticos. Precedendo o 

delineamento metodológico, realizei a prospecção que antecedeu toda concepção 

da pesquisa. 
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Figura 2 - Espiral 1 

.  
Fonte: elaborado pela autora 

 

Na segunda espiral cíclica (Figura 3) ocorreu a categorização, que consistiu 

no desenvolvimento metodológico da pesquisa. Nessa etapa foram elaborados os 

instrumentos de pesquisa (entrevista e diário de campo) e a organização do trabalho 

de campo.  

A efetivação da pesquisa demandou o trabalho de campo que implicou na 

observação direta participante sistemática e assistemática da comunidade no 

entorno da escola e primordialmente da escola, cujos registros constam em diário de 

campo. As observações foram realizadas mais intensamente no âmbito da escola e 

em outros espaços formativos. 
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Figura 3 -  Espiral 2 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Na terceira espiral cíclica (Figura 4), realizamos a estruturação da tese a partir 

da identificação e problematização de contextos e situações que evidenciam o 

processo de territorialização da comunidade tendo a escola como principal agente, 

podendo-se afirmar que o processo de assunção quilombola tem na escola um 

agente importante no território do Vão Grande. 
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Figura 4 - Espiral 3 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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2 DELINEAMENTO TEORICO E CONCEITUAL DA INVESTIGAÇÃO 

 

Nesse capitulo propomos a apresentação e sistematização dos principais 

conceitos e categorias que subsidiarão nossa investigação, quais sejam: território, 

lugar, campesinato, campesinato negro, cartografia social e etnocartografia. Para 

tanto utilizaremos dos pressupostos da pesquisa bibliográfica. 

2.1. TERRITÓRIO 

Apresentaremos, de forma sumária, algumas possibilidades interpretativas 

acerca do conceito de território, que juntamente com os conceitos de espaço, 

paisagem, região e lugar, constituem as principais categorias epistemológicas da 

ciência geográfica. Ressalto, conforme, denota-se na literatura especializada, do 

cuidado do investigador no uso desses conceitos, nem sempre, perceptíveis de 

forma inequívoca. Nesse sentido, destaco Souza quando o autor refere que 

Fronteiras conceituais muitas vezes não são, em especial nas ciências da 
sociedade, precisas. Isso não é nenhum demérito para os pesquisadores; 
trata-se, em última análise, de render-se à própria realidade social, muitas 
vezes radicalmente fuzzy, usualmente infensa a distinções e raciocínios 
lineares, cartesianos. Demérito seria, pelo contrário, procurar separações 
rígidas onde, diversamente, o que há são articulações e interações 
complexas. O que, não obstante, não nos exime de procurar o máximo de 
rigor − sem perder riqueza −, fazendo as distinções necessárias e possíveis. 
(SOUZA, 2009, p.70-1) 

 

O conceito de território é contemporâneo a constituição da Geografia 

enquanto ciência, decorrendo daí uma importante e marcante definição, que durante 

muito tempo foi hegemônico para o qual o conceito esteve intimamente vinculado a 

dimensão política, articulado com a categoria poder enquanto sinônimo de exercício 

de soberania decorrente da ação do Estado-nação. Nesse contexto, evidencia-se a 

utilização do conceito principalmente por juristas, militares, cientistas políticos e 

geógrafos de modo atrelado ao aparelho estatal, o que implicava em pensar o 

território a partir de macroescalas, o território era o país. 

Célebre representante dessa concepção, Friedrich Ratzel, na obra Politische 

Geographie, nas palavras de Souza “coisificou” o território pois,  
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Ao mesmo tempo, e não por acaso, o vocábulo que ele mais empregava 
era, entretanto, de longe, “solo” (em alemão, Boden), e não “território” (em 
alemão, reverberando o latim, Território). Ou seja, percebe-se a 
“coisificação” (e a forte “naturalização”) do território. (SOUZA, 2009, p. 64) 

A relativização da abordagem em escala macro para o conceito de território é 

resultante de um conjunto de transformações importantes ocorridas pós década de 

1960 que tensionaram o conceito de política. Os estudos de Foucault10 consolidam a 

adoção de microescalas para pensar o fenômeno do poder, o que implicou em 

desdobramentos para a ciência geográfica no sentido de redimensionar as 

concepções de território. 

Nossa afirmação pode ser corroborada pelos apontamentos de Souza  

De toda maneira, várias fontes colaboraram, direta ou indiretamente, 
durante decênios, para essa virada teórico conceitual, desde trabalhos de 
antropólogos até reflexões filosóficas (como as de Michel Foucault e as da 
dupla Deleuze & Guattari). Nas décadas de 80 e 90, finalmente, o ambiente 
estava suficientemente maduro para que algumas explicitações e as 
primeiras sínteses fossem tentadas. (SOUZA, 2009, p. 66) 

Importantes reflexões sobre o conceito de território são encontradas em 

Raffestin cujas pesquisas têm, em Foucault, um importante aporte (AMBROZIO, 

2013) 

De acordo com Raffestin o território  é sempre produto de uma ação proposta 

por um agente em qualquer nivel.  Para este autor o território é uma produção a 

partir do espaço, pois o espaço é preexistente a qualquer ação. Assim, a 

apropriação do espaço, por meio de diferentes atores, forma os territórios, onde são 

impressas características de acordo com seus objetivos, que podem ser de natureza 

econômica, política e/ou cultural. 

Saquet, apresentando os estudos de Raffestin refere que 

Claude Raffestin faz um esforço metodológico para articular territorialidades 
materiais e ideológicas (linguagem, comunicação, sagrado, profano, 
diferenças raciais, etnias e signos), trabalhando mais detidamente aspectos 
que propusera em Raffestin (1976 e 1978): a territorialidade é 
compreendida como relacional e dinâmica, mudando no tempo e no espaço, 
conforme as características de cada sociedade. (SAQUET, 2009, p.143) 

, 

                                                           
 

 

10 Na obra “Microfísica do Poder” (1984) Foucault defende que o poder não tem uma única fonte nem 
uma única manifestação. Tem, pelo contrário, uma extensa gama de formas.  
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O mesmo autor refere que o território é uma construção coletiva e 

multidimensional, com múltiplas territorialidades, destacando que a distinção entre o 

território do espaço geográfico a partir de três elementos centrais 

[...] as relações de poder, as redes e as identidades; processos espaço-
temporais que marcam determinadas parcelas do espaço, nas formas área-
rede, rede-rede ou área-rede-lugar. Ou, dito de outra maneira, através de 
manchas e retículos. A formação do território envolve sempre as formas 
areais (ou manchas) e reticulares. (SAQUET, 2009, p.81) 

Ainda descrevendo a compreensão de Raffestin acerca do território, Saquet 

(2009) aponta que o mesmo destaca a perspectiva multidimensional de território 

resultante da combinação de elementos políticos, econômicos e culturais; a 

construção histórica e relacional de identidades, além do movimento de 

territorialização, desterritorialização e reterritorialização (TDR). 

Para Raffestin  é possível caracterizar o território em pelo menos quatro níveis 

e situações distintas e complementares: a) território do cotidiano; b) das trocas; c) de 

referência e, d) território sagrado. 

O território do cotidiano é, ao mesmo tempo, aquele da tensão e da 
distensão, aquele de uma territorialidade imediata, banal e original, 
previsível e imprevisível […], território dos fatos de crônica [...] O cotidiano é 
vivido simultânea, territorial e lingüisticamente. É o habitar por excelência, 
riqueza e pobreza, banalidade e originalidade, potência e impotência, ao 
mesmo tempo. (RAFFESTIN, 2003, p. 34) 

Saquet (2009) afirma que o território das trocas concebido por Raffestin 

também é cotidiano, contudo decorre de uma articulação entre o regional, o nacional 

e o internacional, num movimento contínuo qualificado pela ruptura temporal, 

espacial e lingüística. O território de referência resulta de um processo histórico e 

imaginário, é material e imaterial (memória individual e/ou coletiva); é o território 

conhecido por meio de interpretações e lembranças, que podem ser harmoniosas ou 

conflituosas. Por fim, o território sagrado está relacionado a atuação das igrejas 

(religiões). 

Milton Santos quando dos seus estudos enfatizou a dimensão econômico-

política resultante das relações de produção estabelecidas no território, visto que 

para o autor o mesmo constitui-se em um espaço que contém objetos, seu uso e 

significados. Para Santos  

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de 
sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo 
homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o 
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fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a 
base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, 
sobre as quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, 
entender que se está falando em território usado, utilizado por uma dada 
população. (2000, p. 96-7) 

Na obra de Milton Santos o conceito principal é o de espaço geográfico. 

Conforme Saquet  

Em Metamorfoses do espaço habitado, o autor destaca a atuação dos 
agentes do capital e do Estado nas transformações históricas que ocorrem 
no espaço. Sua ênfase é econômica como trabalhara, por exemplo, Santos 
(1977), mas sinaliza, também, para o reconhecimento da política, da cultura 
e da natureza, no espaço e na configuração territorial. No entanto, espaço e 
território são dois níveis diferentes da organização sócio-espacial. (2009, p. 
76) 

Outros estudos que contribuíram para a compreensão da categoria território 

são resultantes das pesquisas de Rogério Haesbaert. Nestas, Haesbaert destaca a 

relação entre territorialização e desterritorialização, territorialidade e identidade. 

Haesbaert, inspirado em Gramsci e Bourdieu, ampliou a concepção de poder 

(também simbólico) e, consequentemente, de território (que inclui os microterritórios, 

numa abordagem foucaultiana).  

Haesbaert defende que  

[...] o território pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas 
relações de poder, do poder mais material das relações econômico-politicas 
ao poder mais simbólico das relações de ordem mais estritamente cultural 
(HAESBAERT, 2004a, p.79). 

Haesbaert propôs três vertentes básicas que agrupam as diferentes 

concepções. A primeira é a jurídico política, na qual o território é visto como um 

espaço delimitado e controlado sobre o qual se exerce um determinado poder, 

essencialmente o estatal. A segunda é a cultural, que enfatiza as dimensões 

simbólica/subjetiva, na qual o território é visto como um produto da apropriação do 

imaginário e/ou identidade social sobre o espaço. E a terceira é a econômica, com 

destaque para a desterritorialização em sua perspectiva material, como produto 

espacial do embate entre classes sociais e da relação capital-trabalho. 

(HAESBAERT, 2004b) 

Segundo Haesbaert é preciso ver o território sempre como um híbrido entre 

materialidade e imaterialidade, funcionalidade (objetivo) e expressividade 

(textualidade, imagem), pois, as dimensões são inseparáveis e os processos de 
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territorialização são concomitantes, na apropriação (simbólica) e na dominação 

(política). 

Haesbaert também alerta para a necessidade de se considerar tanto o 

aspecto “funcional” quanto o aspecto “simbólico” como parte integrante da realidade 

cotidiana que se manifesta nos territórios. Nesse sentido, o autor afirma que 

[...] todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, funcional e 
simbólico, pois as relações de poder têm no espaço um componente 
indissociável tanto na realização de “funções” quanto na produção de 
“significados”. O território é “funcional” a começar pelo papel enquanto 
recurso, desde sua relação com os chamados “recursos naturais” - 
"matérias-primas" que variam em importância de acordo com o(s) modelo(s) 
de sociedade(s) vigente(s) - como é o caso do petróleo no atual modelo 
energético dominante. (HAESBAERT, 2007, p.23) 

Para Haesbaert, território está relacionado a poder, mas não apenas ao 

tradicional poder político. Conforme o autor o poder “[...] diz respeito tanto ao poder 

no sentido mais explícito, de dominação, quanto ao poder no sentido mais implícito 

ou simbólico, de apropriação”. (HAESBAERT, 2007, p.20-1) Com base em Lefebvre 

Haesbaert (2007) distingue apropriação de dominação. O primeiro sendo um 

processo muito mais simbólico, carregado das marcas do “vivido”, do valor de uso, o 

segundo mais concreto, funcional e vinculado ao valor de troca.  

Haesbaert reitera, 

[...] o território, imerso em relações de dominação e/ou de apropriação 
sociedade-espaço, desdobra-se ao longo de um continum que vai da 
dominação político-econômica mais “concreta” e “funcional” à apropriação 
mais subjetiva e/ou “cultural-simbólica. (2007, p.23) 

 

Ainda para Haesbaert o território tem um domínio politicamente estruturado 

(dimensão mais concreta) e uma apropriação simbólico-identitária, determinados por 

ações de certos grupos sociais sobre o espaço de vida.   Dentro desta perspectiva, 

podemos pensar o espaço do Vão Grande como apropriado por meio de um poder 

simbólico, constituindo-se assim em um território que carrega as marcas do vivido. 

Nossa proposta de investigação, quando da utilização do conceito de 

território, além dos autores referidos, pretende utilizar a expressão territórios 

dissidentes e práticas espaciais insurgentes constante nas obras de Souza (2009; 

2015) que desafiam a heteronomia mostrando que é possível construir territórios de 

“experimentação anti-heterônoma”. Sobre heteronomia o autor destaca 
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Para dizê-lo de outra maneira, a heteronomia se instala quando as leis e 
normas com base nas quais uma sociedade é, direta ou indiretamente, 
governada e organizada, são deliberadas não pelo conjunto dos indivíduos 
pertencentes a essa sociedade, de maneira tão lúcida e bem informada 
quanto possível, mas sim impingidas na base da opressão interna, da 
opressão externa e/ou “divinizadas” ou “naturalizadas” (sendo que a 
“divinização” e a “naturalização” costumam servir à opressão interna ou 
externa, ou ambas de uma só vez). (SOUZA, 2009,  p.70) 

Nesse sentido, a escola objeto de estudo pode ser identificada como um 

território marcado por práticas espaciais insurgentes, tanto pelos sujeitos que 

participam do seu cotidiano, quanto pelas próprias autoridades educacionais do 

município, conforme já evidenciou a minha inserção na mesma. 

Apesar de ter sido concebida para ser um dispositivo de reprodução 

ideológica da classe dominante, do mesmo modo a instituição escola pode se 

estruturar como um espaço de resistência a estas ideologias que se tentam impor. A 

partir destas relações de poder, a escola pode ser entendida como um território em 

disputa por diversos atores que buscam sobrepor seus interesses.  Nesse contexto, 

é preciso pensar a escola como um território, com uma estrutura física ocupada e 

transformada, mas também composta pelos sentidos que se lhe são atribuídos pelos 

sujeitos. 

A escola pode ser entendida como um vetor de territorialização do espaço, 

um ator sintagmático coletivo, uma vez que ela está imbricada nas relações 

estabelecidas no cotidiano do bairro e da cidade. E, além disso, cria e recria 

relações e territorialidades no âmbito do território onde se localiza.  Nessa 

perspectiva, ressalvando as relações de disputa e os conflitos inerentes ao território, 

conforme Andrade sua formação também “dá às pessoas que nele habitam a 

consciência de sua participação, provocando o sentido da territorialidade que, de 

forma subjetiva, cria uma consciência de confraternização entre elas”. (ANDRADE, 

1995, p.20) 

No interior do território se manifestam questões inerentes a realidade que os 

educandos vivenciam no seu cotidiano, por isso, é necessário sempre pensar a 

escola enquanto um território que sofre influência de uma realidade mais 

abrangente, emergindo o desafio de pensá-la para além de seus limites. 
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2.2  LUGAR  

O conceito de lugar, no âmbito geográfico é um dos mais importantes, uma 

vez que o mesmo se destaca nos diversificados entendimentos em perspectivas de 

diferentes naturezas, privilegiando com maior ou menor intensidade questões 

naturais, socioculturais e econômicas.  

Algumas dicotomias podem ser tratadas por meio deste conceito, conforme 

destaca Ferreira, como por exemplo, as relações entre a globalização e o 

individualismo, bem como as visões de tendência marxista com a fenomenológica.  

Assim, nota-se, que com o referido conceito é possível ampliar as possibilidades de 

entendimento de um mundo que se fragmenta e se unifica em velocidades cada vez 

maiores (FERREIRA, 2000).  

Apontamentos constantes em Holzer sinalizam que o conceito de lugar, 

durante muito tempo, não foi tratado com destaque na Geografia, o que só veio a 

ocorrer a partir da década de 1980. Para o autor na Geografia clássica, quando o 

estudo e a confecção de mapas eram um dos fundamentos da disciplina, o lugar em 

seu sentido locacional era utilizado para definir a Geografia (HOLZER, 2005). 

Holzer afirma que durante muitos anos relacionou-se o conceito de lugar à 

origem da própria disciplina. Porém, a busca crescente da objetividade praticamente 

inviabilizou qualquer consideração que extrapolasse o seu significado locacional. 

Para Costa e Rocha 

O conceito de lugar, dentro da Geografia tradicional, foi definido de acordo 
com as características naturais e culturais próprias de uma determinada 
área. Estava ligado à noção de localização e à individualidade das parcelas 
do espaço. (COSTA; ROCHA, 2010, p.51) 

 

Conforme Ferreira “inicialmente associado à idéia de região, o conceito de 

lugar foi utilizado por La Blache e Sauer sem que eles, entretanto, aprofundassem a 

discussão sobre seu significado” (2000, p. 65). Nesse sentido, evidencia-se que a 

Geografia Tradicional privilegiou o conceito de região e paisagem, sem aprofundar 

questões teóricas sobre o lugar. 

Com o advento da Geografia Quantitativa, o conceito de região ganha relevo 

pelos vínculos entre esse paradigma geográfico e a temática do planejamento 

estatal próprio do contexto pós-segunda guerra mundial. De acordo com Corrêa 
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(1999), a Nova Geografia definiu região como um conjunto de lugares onde as 

diferenças internas são menores que a existente entre eles e outros lugares. 

Originada sobre as bases teóricas do positivismo lógico a Nova Geografia utilizou de 

técnicas estatísticas para regionalizar as porções da superfície. 

Nas duas correntes do pensamento geográfico citadas, o lugar era tratado 

como sinônimo de local, sendo utilizado para diferenciar áreas ou compor regiões 

diferentes. 

A corrente conhecida como Geografia Humanista consolidada pós década 

de 1970 atribuiu centralidade a categoria lugar, o que decorre inegavelmente do 

conjunto de transformações ocorridas no período que evidenciavam a relevância da 

dimensão subjetiva na análise das relações sócio-espaciais, cuja influência emana 

da fenomenologia11 ou fenomenologia existencial. Para Oliveira  

O lugar na Geografia, desde o início da Geografia humanista, foi sempre a 
essência propriamente dita da ciência geográfica. Refletir sobre o lugar é 
refletir sobre seu sentido na Geografia. As dimensões significativas do lugar, 
que na realidade é o sentido que se atribuía este ou àquele (o eu, o seu ou 
nosso lugar), são pensadas em termos geográficos a partir da experiência, 
do habitar, do falar e dos ritmos e transformações. (2014, p. 15) 

O entendimento do lugar na Geografia Humanista está relacionado com a 

atribuição de valores e sentimentos por parte do indivíduo que se sente pertencente 

aquele ambiente, valorizando o espaço vivido. Bezzi; Marafon compreendem o lugar 

como  

[...] àquele em que o indivíduo se encontra ambientado, no qual ele está 
integrado. Ele faz parte de seu mundo, dos seus sentimentos, dos seus 
significados e afeições. É o centro de significância ou um foco de ação 
emotiva do homem. (2007, p. 88) 

Naquele mesmo contexto, é importante destacar as contribuições Yi-Fu Tuan 

que pode ser considerado um dos fundadores da Geografia Humanista. Tuan 

caracteriza o lugar como sendo “uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma 

harmonia ímpar de ritmos naturais e artificiais” (1983, p. 203). Dentro dessa 

                                                           
 

 

11Valoriza a consciência de cada sujeito – descreve o mundo da maneira como é visto na ideia, na 
consciência, na concepção que cada indivíduo tem do mundo que o cerca. É o estudo da essência 
voltada em apreender e compreender como cada indivíduo percebe o mundo que o rodeia. (BEZZI; 
MARAFON, 2007, p.88) 
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perspectiva, o subjetivismo, a intuição, os sentimentos, a experiência, o singular 

tornam-se importantes para as análises geográficas. 

Na obra de Tuan se encontra o conceito de topofilia como sendo o elo afetivo 

entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. Difuso como conceito vivido e concreto 

como experiência pessoal, visto que o espaço se transforma em lugar à medida que 

adquire definição e significado. 

É, nesse sentido, que a memória, assim como a experiência, revela o lugar 

enquanto construção coletiva. Por isso, o bairro onde moramos, a casa, o lugar de 

trabalho, de lazer, de pausa nos remete a uma memória e a uma vivência. As 

lembranças do lugar estão sempre relacionadas aos valores e julgamentos sobre 

ele, se é “agradável, caótico, violento ou pacato”. Assim como suas paisagens, suas 

cores e cheiros, só têm sentido para quem os vivenciou. Trata-se de um ‘local 

circunscrito pela nossa experiência’, como centro de significados e intenções 

humanas (TUAN, 1983) 

Nascimento defende que 

[...] o lugar como categoria analítica em Geografia, não é mais visto 
simplesmente em sua dimensão física, material, onde ocorrem inter-
relações do homem com a natureza permeadas pelas relações sociais. 
Consideram-se também as “representações simbólicas”, que, surgidas 
juntamente com as manifestações materiais e com elas interagindo, 
correspondem a dimensão subjetiva. (NASCIMENTO, 2004, p. 39) 

Para compreender o lugar, portanto, compreender tanto a realidade subjetiva 

quanto a objetiva, é preciso colocar-se em algum ponto entre a visão 

descentralizada do cientista, que vê o lugar como um conjunto de relações variadas, 

e aquela centrada no sujeito que o vê em relação às preocupações do indivíduo. 

           Carlos enfatiza que “ao demarcar o lugar, com suas ações, com o seu ‘ir e vir’ 

no uso, para a vida, o homem se identifica com o espaço porque seus traços, suas 

marcas o transformam. Na convivência com o lugar, e nele se produz a identidade”. 

(CARLOS, 1999, p.81) 

No mesmo sentido, Silva aponta que 

[...] o conceito de lugar é fundamental no estudo da Geografia. É no lugar 
que se estabelece profunda carga afetiva, desenvolve-se a memória das 
pessoas, a história de vida, e é onde se efetiva o trabalho, portanto, é no 
lugar que se concretiza a própria vida (SILVA, 2003, p. 41). 
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Outra importante corrente da Geografia notabilizada principalmente nos 

estudos de Milton Santos caracteriza-se pela influência do pensamento Marxista. 

Também consolidada após a década de 1970, a Geografia Critica, trata o lugar a 

partir da dimensão histórico-econômica.  

Para Santos  

Cada lugar é ponto de encontro de lógicas que trabalham em diferentes 
escalas, reveladoras de níveis diversos, e às vezes contrastantes, na busca 
da eficácia e do lucro, no uso das tecnologias do capital e do trabalho. 
Assim se redefinem os lugares: como ponto de encontro de interesses 
longínquos e próximos, mundiais e locais, manifestados segundo uma gama 
de classificações que está se ampliando e mudando. (1996, p.6) 

Nessa perspectiva, o lugar é a reprodução de uma lógica mundial em um 

determinado tempo, as relações ultrapassam espaços lineares e contínuos. As 

relações são complexas e não perpassam por simples sequências de menor para 

maior, mais perto para mais longe. 

Conforme Santos  

O lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe 
vêm solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas é também 
o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, através da ação 
comunicativa, pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da 
criatividade (2014, p.218). 

Em tempos em que o termo globalização está em evidência, o lugar assume 

papel fundamental, pois é onde o processo se concretiza. Assim, a escala de análise 

ou a escala social de análise é significativa para a definição do evento, a sua 

localização geográfica, e do trânsito necessário nos diversos níveis para que não se 

corra o risco de fragmentar o espaço, analisá-lo isoladamente (CALLAI, 2005, p.66). 

No mesmo sentido, Santos diz que “o espaço se globaliza, mas não é 

mundial como um todo, senão como metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas 

não há espaço mundial. Quem se globaliza, mesmo, são as pessoas e os lugares”. 

(2014, p.13) 

A singularização dos lugares faz o contraponto ao processo de 

mundialização, pois os processos hegemônicos que buscam igualar todos os 

lugares, acabam promovendo a especialização dos elementos do espaço tornando-

os cada vez mais específicos. 

Ainda de acordo com Santos  
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O espaço é tornado único, à medida que os lugares se globalizam. Cada 
lugar, não importa onde se encontre, revela o mundo (no que ele é, mas 
também naquilo que ele não é), já que todos os lugares são suscetíveis de 
intercomunicação. (2014, p.13) 

 

Milton Santos afirma a existência de uma esquizofrenia do lugar, porque de 

um lado este acolhe os vetores da globalização, e de outro, pode produzir uma 

contraordem. 

Nisso, o papel do lugar é determinante. Ele não é apenas um quadro de 
vida, mas um espaço vivido, isto é, de experiência sempre renovada, o que 
permite, ao mesmo tempo, a reavaliação das heranças e da indagação 
sobre o presente e o futuro. A existência naquele espaço exerce um papel 
revelador sobre o mundo. Globais os lugares ganham um quinhão (maior ou 
menor) de “racionalidade” do “mundo”. Mas esta se propaga de modo 
heterogêneo, isto é, deixando coexistirem outras racionalidades, isto é, 
contrarracionalidades, aqui, equivocadamente e do ponto de vista da 
racionalidade dominante, se chamam “irracionalidades”. (SANTOS, 2015, 
p.114-5) 

 

Com base nas questões anteriormente expostas é inegável a centralidade 

da categoria, lugar para o estudo proposto nessa investigação. A comunidade 

escolar, da Escola José Mariano Bento estabelece vínculos afetivos importantes, 

tanto em relação a escola, quanto entre si, sendo esses vínculos fortalecidos e 

ressignificados constantemente a partir da atuação da escola. Daí a importância das 

categorias memória individual e memória coletiva12 como elementos que 

materializam as relações estabelecidas entre os sujeitos e o espaço. 

Observamos a relação afetiva e o sentimento de pertença dos educandos, 

educadores e da comunidade com a escola. É evidente que generalizações não são 

possíveis nesse contexto, a ponto de afirmar que todos os educandos estabelecem 

                                                           
 

 

12 A memória individual pode ser compreendida como um processo psicológico básico, enquanto  a 
memória coletiva é tratada como a memória social, ou, em outras palavras, como um processo de 
construção grupal. Para Maurice Halbwachs, estudioso da matéria,  ao tratar o tema da memória 
coletiva, resumindo suas ideias em três assuntos, sendo eles: a concepção da memória individual 
enquanto inscrita em quadros de referência social, enfatizando-se aí o papel da linguagem;  a noção 
de construção e seleção do passado, tanto em processos individuais, quanto coletivos de memória;  a 
compreensão da memória coletiva enquanto função da identidade dos grupos sociais, posto que a 
primeira serviria para a integração e a continuidade destes grupos, para o  nascimento de 
sentimentos de pertencimento nos componentes dos mesmos, assim como para a reconstrução do 
passado de acordo com interesses particulares destes conjuntos. 
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vínculos e que todos reconhecem a escola enquanto um lugar de acolhimento. O 

nível de subjetividade envolvida nesta categoria exige um olhar atencioso para as 

diferentes formas de relacionamento da comunidade com a escola. Porém, em 

algumas situações, a vinculação afetiva e política com a escola é evidenciada 

quando da atuação efetiva de educadores quilombolas nos encaminhamentos das 

questões territoriais, como ficará mais evidente no capítulo oito. 

 

2.3 APONTAMENTOS SOBRE CAMPESINATO E CAMPESINATO NEGRO 

Nosso propósito nessa sessão é apresentar alguns debates acerca da 

categoria campesinato e mais especificamente acerca do campesinato negro 

identificado na literatura especializada como a origem das atuais populações 

remanescentes de quilombolas. As reflexões apresentadas na sequência 

fundamentam-se nos pressupostos da pesquisa bibliográfica. 

 A categoria campesinato, notabiliza-se na bibliografia especializada, como 

profundamente polissêmica podendo constituir-se com diferentes conteúdos e 

representações, tanto positivas quanto negativas, o que está diretamente atrelado 

aos processos sócio-econômicos experienciados nos diferentes contextos em que a 

mesma é utilizada, decorrendo daí aquilo que a bibliografia denomina de 

‘capacidade adaptativa camponesa nas diferentes formas econômicas dominantes’, 

de tal forma a podermos referir da coexistência de campesinatos em formações 

sócio econômicas diversas. 

Mesmo diante dessa plêiade de possibilidades interpretativas decorrentes da 

diversidade do contexto e das condições sócio históricas constituintes desses 

campesinatos, não é possível obliterar a existência de um conjunto de 

características comuns, o que demanda a compreensão mais ampla de códigos 

culturais, dinâmicas políticas, econômicas e sociais nas quais os camponeses 

produzem, se reproduzem e que guardam verossimilhança mesmo em contextos 

bastante diversos. 

As pesquisas consolidadas, bem como os debates viabilizados por essas 

intervenções, possibilitam a sistematização de dois pressupostos importantes para o 

entendimento do campesinato na America Latina, quais sejam: 
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a)desnaturalizar a categoria de campesinato e agricultura familiar, e 

b)cotejar as diferentes definições e conteúdos com realidades empíricas 

conhecidas da grande maioria da população e invizibilizadas no discurso 

hegemônico. 

 A efetivação, tanto de um quanto de outro pressuposto, demanda, além da 

valorização da questão agrária em suas diferentes abordagens, a aceitação de um 

conjunto de especificidades que configura o rural, mesmo diante de um processo 

aparentemente inexorável de urbanização acentuada.  

Nesse sentido ratificamos leituras e discussões consolidadas no campo das 

agrárias que enfatizam o rural como uma categoria analítica descritiva e explicativa 

válida para compreender alguns processos sociais. 

 Dentre as leituras importantes para enfatizar essa temática destacaríamos a 

produção de Shanin13, que permite a sistematização de um conjunto de 

pressupostos marcadamente subsidiado nas proposições de A. Chayanov14, que no 

início do século XX, num contexto absolutamente desfavorável, enfatizava que os 

camponeses, em razão de serem orientados por outra lógica que não a do lucro, 

teriam condições de viabilizar a reprodução social da família mesmo diante da 

complexificação e dinamização do modo de produção capitalista.  

Outro texto que pode auxiliar a compreensão do tema apresentado é de 

Almeida (2007), que apresenta um conjunto de Narrativas Agrárias acerca da morte 

do campesinato, destacando abordagens constantes em estudos literários e técnicos 

nos quais o campesinato foi tratado utilizando prismas culturais, sociológicos ou 

econômicos. O artigo que indicamos destaca a existência de um mosaico de 

possibilidades, calcadas na empiria, para que possamos atribuir significado a 

denominada racionalidade ou ethos camponês.  

                                                           
 

 

13 É um sociólogo britânico que foi de professor de sociologia na Universidade de Manchester tendo 
se notabilizado pelos estudos   pioneiros  do campesinato russo no Ocidente. Indicamos a leitura da 
obra SHANIN, T - “A definição de camponês”, Estudos CEBRAP, n.26, São Paulo, 1980. 
14 Agrônomo e Economista agrário soviético e estudioso da sociologia rural e defensor do agrarismo e 
das cooperativas, foi contemporâneo da revolução russa. Recomendo para leitura o livro  “Teoria  das  
Cooperativas  Camponesas”,  de  Alexander  Chayanov, Porto Alegre: Editora UFRGS, 2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Agrarianism
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O autor afirma que mesmo diante de uma infinidade de camponeses que 

nem de longe permitem uma análise mais generalizante, abordagem esta 

denominada pelo autor de um ‘constructo analítico urbano’, é sim possível 

identificarmos, em diferentes temporalidades e territorialidades, questões 

identificadas como recorrentes. Mesmo o acentuado desenvolvimento tecnológico do 

tempo presente, não tem sido capaz de provocar o desaparecimento e/ou 

homogeneização desses grupos sociais.  

Por fim, com o propósito de disponibilizar aos leitores um aprofundamento 

dos apontamentos feitos anteriormente, referimos o texto de Delma Neves (ano) que 

ratifica a ideia da polissemia do conceito de camponeses e agricultores familiares, 

destacando uma abordagem pouco difundida nas ciências humanas, qual seja a 

agricultura familiar enquanto abordagem sócio profissional, viés muito usual em 

estudos jurídicos que primam pela categoria normativa que regulamenta a 

agricultura familiar (Lei nº. 11.326, de 24 de julho de 2006), pensada também como 

uma grande ‘arca de Noé’, denominação textual da autora. 

 Um último bloco de leituras que auxiliam nesse processo são os textos de 

Wanderley (1995) e Carneiro (2012). A primeira uma obra consagrada nos estudos 

agrários e a segunda enfatizando uma abordagem marcadamente culturalista e 

antropológica do “ethos camponês”, retomando questões sobre a importância da 

unidade familiar para o entendimento do campesinato, bem como das possíveis 

estratégias que serão acionadas em um esforço de garantir essa unidade, 

enfatizando a temática da pluriatividade.  

Nos estudos de Salamoni, a mesma chama a atenção acerca dessa 

diversidade afirmando que:  

Partindo da diversidade espacial como a característica principal do agro 
brasileiro, temos ao longo da história, o rural organizado distintamente em 
contextos regionais, assim atrelando culturas à áreas específicas. 
Constatam-se, também, a diversificação em contextos sociais e 
econômicos, criando tipos específicos de agricultores e agriculturas. 
(RIBEIRO; SALAMONI, 2011, p.198)  

 

Feitas essas considerações e a título de encerramento, julgamos necessário 

destacar a importância de uma percepção multifacetada para tratar da agricultura 

familiar camponesa, exatamente pela infinidade de situações e contextos que estão 
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presentes nesse cenário, que não pode ser tratado tão somente privilegiando a 

dimensão econômica ou produtiva, fenômeno corrente na atualidade.  

Uma aproximação mais efetiva com a temática demandará articulações que 

possam capturar dimensões materiais, mas também simbólicas, afetivas, culturais, 

etc., fazendo necessário que o analista consiga viabilizar a “descolonialidade” de seu 

olhar, enfatizando o exercício efetivo da alteridade, o que efetivamente não é uma 

coisa nada simples! 

 

2.4 O CAMPESINATO NEGRO NO BRASIL 

A presente subsessão objetiva disponibilizar ao leitor apontamentos de 

natureza sócio histórica no sentido de compreender o significado atribuído a 

categoria campesinato negro, enfatizando prioritariamente sua origem e utilização, 

ainda alvo de inúmeras controvérsias.  Nesse sentido utilizaremos dos pressupostos 

da pesquisa bibliográfica e, subsidiariamente da pesquisa documental a partir do 

acervo da Fundação Palmares, no que tange a reconhecimento de comunidades 

negras. 

 No cenário brasileiro e latino americano, apontamos um conjunto de 

estudos, majoritariamente oriundos da história e da antropologia que se 

notabilizaram pela sistematização que sustenta a existência de “protocampesinato 

escravo”, concebido a partir de um conjunto importante de estudos que matizam e 

apresentam diferentes formas de produção, ainda que incipientes, dos trabalhadores 

escravizados no período anterior a Lei Áurea.  

Destacamos aqui os estudos de Sidney Mintz e Ciro Flamarion Cardoso 

datados da década de 197015 que sustentam o conceito de protocampesinato 

                                                           
 

 

15 CARDOSO, Ciro Flamarion S. Sobre los modos de producción colonias de América In: 
ASSADOURIAN, C. S. et al. Modos de producción en América Latina. 3.ed. Buenos Aires: 
Cuadernos de Passado y Presente, 1975a, p. 135-159.  
______. El modo de producción esclavista colonial en America. In: ASSADOURIAN, C. S. et al. 
Modos de producción en America Latina. 3.ed. Buenos Aires: Cuadernos de Passado y Presente, 
1975b, p. 214-216.  
______. A brecha camponesa no sistema escravista. In: CARDOSO, Ciro Flamarion S. Agricultura, 
escravidão e capitalismo. Petrópolis: Vozes, 1979, p. 133-154. 
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escravo, identificando-o como trabalhadores escravizados que executavam 

atividades agrícolas realizadas de forma autônoma nos sistemas de parcelas, 

praticadas nas horas de folga no interior das plantations.  

As referidas abordagens contrapõem noção bastante consolidada e que 

começou, pós década de 1980 a  ser contraposta por estudos fundados em fontes 

documentais constantes em arquivos regionais e locais, no sentido de relativizar 

uma perspectiva  monolítica que negava a importância, quiçá a existência  de 

atividades autônomas dos cativos no Brasil, no interior das plantations.  Ciro 

Flamarion assevera em seus estudos da necessidade de se viabilizar, seja lá de 

qual modo fosse, a alimentação da escravaria, o que ocorreu em inúmeros casos 

responsabilizando ao próprio trabalhador escravizado pela produção de gêneros 

alimentícios. 

Flamarion assevera que a motivação para estudos desse fenômeno 

decorreu da publicação de artigos de Stuart B. Schwartz, em 1977, estudos esses 

que apontavam a existência de documentos relacionados ao incidente ocorrido no 

Engenho de Santana, onde os escravos redigiram suas condições para a volta ao 

engenho, após as fugas em 1789-1790. Para Flamarion Cardoso: “As condições 

incluíam com clareza que esses escravos estavam acostumados a praticar sua 

própria agricultura e a vender alimentos em Salvador.” (CARDOSO,1987, p.116) 

Os primeiros apontamentos sobre esse fenômeno, qual seja o 

protocampesinato negro, são apresentados no capítulo “A brecha camponesa no 

sistema escravista”, presente na obra “Agricultura, escravidão e capitalismo”, que 

chegou aos leitores em 1979, tem do provocado um conjunto de controvérsias 

bastante expressivas.  

                                                                                                                                                                                     
 

 

 ______. As concepções acerca do ‘sistema econômico mundial’ e do ‘antigo sistema colonial’: a 
preocupação obsessiva com a ‘extração de excedente’. In: AMARAL LAPA, J. R. do (org.). Modos de 
produção a realidade brasileira. Petrópolis: Vozes, 1980, p.109-132.  
______. Escravo ou camponês? O protocampesinato negro nas Américas. São Paulo: Brasiliense, 
1987. 
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 Sobre essa questão achamos oportuno referir o arrazoado de Linhares e 

Silva,16 no sentido de que a dificuldade de tratar dessa questão, por parte dos 

estudiosos da questão agrária brasileira, decorre da reduzida atenção que a 

temática da agricultura para o auto consumo teve no período em tela, qual seja o 

período colonial, questão esta que se estende aos dias atuais, ainda que já 

tenhamos um conjunto de indicativos que permitem  discutirmos  a existência de um 

protocampesinato escravizado, o que é tratado por Cardoso como: “[...] uma das 

maneiras através das quais um campesinato veio a existir no Brasil desde a colônia” 

(CARDOSO,1987, p. 119). 

A título de contraditório à postura que sustenta a existência deste 

protocampesinato sistematizado nos estudos de Cardoso, asseveramos um de seus 

mais expressivos críticos, Jacob Gorender, que em 1983, na Revista Estudos 

Econômicos, publicou um artigo contrapondo a sistematização de Cardoso, nos 

pontos que passamos a destacar. Para Gorender: 

1. As características principais do modo de produção escravista 
colonial deixavam pouca margem para atividades relativamente 
autônomas dos cativos, desta forma, não poderiam mudar sua 
estrutura. 

2. A inexistência do conceito de “brecha camponesa” capaz de 
explicar parte da estrutura vigente, constituindo-se um erro 
teórico.  

3. Na visão de Jacob Gorender, sequer existia um “setor camponês 
distinto na plantation”. Desta forma, ao trabalhar em um lote 
cedido pelo proprietário o escravo estaria submetido da mesma 
forma ao regime da ordem escravocrata.  

4. Jacob Gorender afirma que a inconsistência das questões 
levantadas por Cardoso se deve à falta de utilização das 
categorias: modo de produção e formação social. Ou seja, uma 
relação direta à dualidade das classes em tensão.  

 

                                                           
 

 

16 Cardoso refere-se à obra intitulada “História da agricultura brasileira”, de autoria de Maria Yedda 
Linhares e Francisco Carlos Teixeira da Silva,  publicada pela editora Brasiliense, em 1981. 
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Não nos cabe, nesse contexto, desqualificarmos as importantes 

contribuições de Jacob Gorender na obra clássica o “O Escravismo colonial”17, ainda 

que devamos ratificar os arrazoados de Cardoso, em resposta a essas criticas para 

quem a existência da brecha camponesa não significou, e nem poderia, uma 

ameaça à ordem escravista, de tal sorte a modificar e impactar o modo de produção 

escravocrata. Flamarion Cardoso enfatiza que a ideia de brecha está relacionada 

diretamente à um espaço ocupado pelo escravo, dentro do sistema vigente, que lhe 

permitiu possibilidades outras de uma pontual autonomia, jamais constituindo-se em 

um mecanismo que tivesse desestabilizado o sistema escravista.  

Flamarion assevera que conceber dessa forma permite compreendermos, ao 

fim e ao cabo a origem e a história do campesinato brasileiro, em seu sentido 

ampliado, sendo que a perspectiva de Gorender sobre a temática acaba por 

provocar a negação de todos os exemplos conhecidos e da importância das 

atividades autônomas dos escravizados, o que decorre, em parte, à ideia de que 

para além da produção de seus próprios alimentos, também tinham a possibilidade 

de comercializarem alguns excedentes sendo capazes de angariar recursos para a 

compra de suas alforrias, o que já encontramos evidencia de ter ocorrido como 

evidenciam as pesquisas de Maria Yedda Leite Linhares e Eduardo Silva18.  

Feitas essas considerações de cunho histórico, salientamos que existe um 

conjunto expressivo de estudos que tratam da temática do campesinato negro, entre 

os quais se destaca a pesquisadora Maria do Carmo Brazil, da UFGD em Mato 

Grosso do Sul, trabalhos esses feitos por historiadores no sentido de identificar uma 

articulação entre os fenômenos do “quilombo”, “remanescente de quilombo” e 

“comunidade negra rural” (2006, s/p). 

                                                           
 

 

17 Destacamos que a obra referida é um importante paradigma para estudos que trabalham com a 
temática da escravização e seus desdobramentos raciais. Citamos as referencias do estudioso da 
temática, prof. Dr. Mario Maestri, da UPF para quem essa obra  representa efetivamente uma 
“revolução copernicana” nas abordagens dessa natureza. 
18 Refere-se o autor ao artigo “A função ideológica da “brecha camponesa”, in Anais da IV Reunião da 
Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica; ao livro  “Barões e escravidão”, publicado pela Nova 
Fronteira, em 1984, e à matéria publicada no Jornal do Brasil (1985) intitulada: “Entre Zumbi e Pai-
João, o escravo que negocia”. Acrescentamos o livro escrito em parceria com João José Reis, com o 
título “Negociação e Conflito”, uma obra de referência que trata, entre outras questões, da brecha 
camponesa como elemento importante nos processos de negociação no interior da ordem escravista. 
A referida obra encontra-se na bibliografia ao final desta tese.  
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 Para ela, a história dos afro-brasileiros no período colonial é uma história 

marcada por entraves absolutos à autonomia do trabalhador escravizado daí 

resultando a tese de que o predomínio da monocultura restringia a economia do 

escravizado à frágil condição de subsistência, aqui utilizada no seu sentido objetivo, 

de tal sorte a conceber o campesinato como uma categoria que só se operacionaliza 

com a chegada dos trabalhadores livres estrangeiros no Brasil, pós 1824, 

deslegitimando dessa forma as análises que tratam dos impactos dos dispositivos da 

Lei de Terras de 1850, no que tange a exclusão da população negra do acesso a 

terra que permanece sob o monopólio da elite proprietária.   

Tanto a população negra quanto pequenos produtores, caboclos, posseiros, 

intrusos foram impedidos de acessar às terras, e, por conseguinte, aos meios de 

produção independente. “[...] até agregados que ocupavam precariamente alguns 

espaços nos grandes latifúndios [que] foram gradativamente expulsos da terra 

graças ao avanço da produção mercantil”. (BRAZIL, 2006, s/p) Estudo importante 

sobre esse cenário no Rio Grande do Sul, ainda que não tenha na população negra 

seu foco de análise é a dissertação de mestrado de Luís Augusto Farinatti.19 

Os autores que se filiam a tradição historiográfica que sustenta efetivamente 

a existência deste protocampesinato negro disponibilizam elementos que viabilizam 

a compreensão da idéia contemporânea de quilombos, tradição que nos dias de hoje 

vem ganhando relevo, - conforme atesta os dados estatísticos da Fundação Cultural 

Palmares e do INCRA.  

Nesse sentido cabe salientar que, como não poderia deixar de ser, essas 

análises e contrapontos marcam os recentes estudos sobre história agrária 

brasileira, onde grupos desde sempre invisibilizados passam a ser tratados como 

protagonistas de importantes processos, sustentando inclusive que camponeses 

negros livres desenvolveram suas experiências camponesas, adquiridas ainda 

quando se encontravam em cativeiro, não sendo incomum no caso brasileiro, 

trabalhadores escravizados que tenham recebido em forma de doação por parte dos 

                                                           
 

 

19 Sobre as Cinzas da Mata Virgem: os lavradores nacionais na província do Rio Grande do Sul 
(Santa Maria: 1845-1880). Porto Alegre: PPGH-PUCRS, 1999, (Dissertação de Mestrado). 
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senhores, parcelas de terras Na maioria dos casos estudados por Guimarães estas 

terras:  

[...] permaneceram em comum, por algum tempo, sendo a sua produção 
realizada mediante a associação dos condôminos, que além de cultivarem 
suas porções de terras complementavam a renda alugando sua força de 
trabalho aos vizinhos mais abastados. (GUIMARÃES, 2011, p.39) 

Para além das lutas pela permanência nas terras, as análises de Guimarães 

revelam as práticas de uso e ocupação de terras por parte de escravos e ex-

escravos na referida região. Proprietários de pequenas áreas de terras, com parcos 

recursos, plantavam suas roças provavelmente conforme suas próprias experiências 

no cativeiro, ou seja, nos dias de folga, nas horas destinadas ao repouso. Isto se 

dava, tendo em vista a necessidade de complementação da renda familiar, o que os 

obrigavam a buscar o trabalho nas fazendas vizinhas, como: “[...] assalariados, 

posseiros ou meeiros”. (GUIMARÃES, 2011, p.39) 

Outras formas de complementação da renda, percebidas pela autora, era a 

extração de madeiras e a caça.  Observa a autora, que a ocupação de terras por 

parte dos escravos e ex-escravos, naquela região, não se verificou em função da 

retração das forças capitalistas, da desagregação das plantations ou fora dos seus 

limites, mas sim, conviveu ao lado das grandes lavouras de café e no período 

marcado por sua expansão, da mesma forma podemos identificar no sul do Brasil 

com atividade pecuária.   

Não obstante, com relação às terras ocupadas por eles, diferentes destinos 

foram constatados por Guimarães dependendo do contexto em que se localizavam, 

ou seja, do valor e das possibilidades de valorização.  Assim, na medida em que a 

herança se constituía em muitas terras e cativos, ou de outra forma quando 

encampavam expressivas extensões de terras em matas ainda não exploradas, o 

conflito e a disputa pelo domínio de tais áreas foram imediatos.  

Para a autora, quando: 

As terras herdadas, embora em uma região economicamente dinâmica, 
estavam em área sem valor de mercado, os libertos se mantiveram na 
mesma até que estas sofreram valorização. Nas regiões de grande lavoura, 
onde há também registros de doações de terras para libertos, a exemplo 
dos casos em estudo, ainda no período escravista, as terras dos libertos 
acabaram devoradas pelos interesses econômicos dos seus vizinhos ricos e 
influentes. (GUIMARÃES, 2011, p.40) 
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Os apontamentos de Guimarães viabilizam certo grau de generalização em relação 

ao desenvolvimento de nossa tese, pois aponta a situação de agrupamentos sociais 

que se fixaram em locais de difícil acesso foram mantidas relativamente isoladas e 

protegidas da especulação imobiliária, cenário esse que vem se modificando. Cabe 

destacar que assim como em nosso estudo, a comunidade manteve-se, 

primordialmente tomando por base a produção comunitária articulada por laços de 

parentescos entre os membros da comunidade, contexto esse que vem sendo 

reorientado, que será objeto de análises mais detalhadas. 

Por intermédio das reflexões históricas e sociológicas de autores presentes neste 

capítulo foi possível identificar a existência da categoria campesinato negro, sendo 

esta derivada em seus primórdios de um campesinato escravizado onde os 

africanos feitorizados ocuparam pequenas áreas de terra no interior da propriedade 

de seus senhores.  

Com relação à categoria em análise, tratamos de diferenciação de modos 

específicos presentes nas relações de produção centrada no núcleo familiar tendo 

como base social uma estrutura comunitária referendada nas relações de 

reciprocidade, aliada a grupos camponeses a partir dos referenciais fornecidos pela 

premissa étnica, constituindo assim o que se pode denominar de campesinato 

negro, com todas as características que a define, cuja única diferença em relação a 

outros camponeses, constitui-se na formação étnica afro-brasileira de seus 

componentes, característica essa relativamente nova e instrumentalizada por 

diferentes grupos no interior da comunidade. 

Assim, o conceito de comunidade negra rural foi utilizado para caracterizar 

grupos sociais formados por negros, a partir do uso comunitário das terras, em 

princípios de igualdade e reciprocidade, afiliação por critérios de cor, bem como por 

laços de parentesco, constituindo-se desta maneira uma identidade específica afro-

brasileira.  

Segundo nossas análises, esta identidade singular era, e ainda  é, utilizada 

em oposição a outros grupos caracterizados por diferentes e/ou semelhantes 

práticas econômicas constituindo, no entanto, territorialidades distintas, 

prioritariamente em razão da área em estudo ser lindeira de reservas indígenas e 

áreas de assentamento da reforma agrária, como veremos na sequência. 
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A comunidade objeto de estudo caracteriza-se por grupos que se identificam 

com relação às formas de produção e uso da terra, mas que se consideram 

diferentes quanto ao fator étnico. Como dissemos anteriormente: camponeses no 

seu sentido genérico, e camponeses negros em sentido estrito. De fato, a 

diferenciação básica aqui referendada se relaciona diretamente à dualidade 

brancos/negros, a partir das premissas do racismo e do preconceito, constituídas no 

longo período marcado pelo fenômeno da escravidão racial da era moderna.  

 

2.5 CARTOGRAFIA  

A compreensão adequada sobre a atividade cartográfica que foi desenvolvida 

com a comunidade negra do Distrito do Vão Grande em Barra do Bugres-MT, é de 

suma importância para a investigação que estamos desenvolvendo, sendo essa a 

principal ferramenta para compreender a comunidade negra em processo de 

assunção quilombola, bem como potencializar sua pertença quilombola, 

fortalecendo, em um processo simbólico, a própria existência da comunidade como 

tal. Nesse sentido organizamos esse capítulo em três seções, a saber: Da 

Cartografia a Cartografia Geográfica Crítica; Cartografia Social; auto-cartografando o 

Vão Grande 

 

2.6  DA CARTOGRAFIA A CARTOGRAFIA GEOGRÁFICA CRÍTICA 

Etimologicamente podemos definir cartografia como sendo a descrição de 

cartas; traçado de mapas; arte de traçar mapas; ou, então, ciência, técnica e arte de 

representar a superfície terrestre (LINDAU, 2014, p. 8) 

Nesse sentido cabe destacar que a necessidade de representar e registrar o 

espaço está presente, desde sempre, na trajetória do ser humano, decorrendo de 

uma necessidade de sobrevivência. É nesse contexto que colocamos as 

denominadas pinturas rupestres que nos permitem identificar uma infinidade de 
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elementos localizados espacialmente sendo esses registros os precursores da 

cartografia contemporânea.20 

A complexificação das relações sociais implicou em refinar essas formas de 

registro, de tal sorte que a observação e a representação espacial funcionaram 

como potencializadores da própria geografia. 

A Cartografia passou por um refluxo na Idade Média, comparativamente ao 

período anterior. É a partir da modernidade que o desenvolvimento da Cartografia 

possibilitou o registro de novos caminhos através das denominadas cartas 

marítimas, importante guia dos navegadores. 

No século XVII na França identificados um avanço expressivo na Cartografia, 

pois os mapas diminuíram de tamanho e ganharam detalhes, cabendo destacar que 

Napoleão Bonaparte utilizava a Cartografia com o objetivo militar, traçando 

estratégias de ataque e defesa, necessitando, assim, de um nível maior de detalhes 

nos mapeamentos21. 

Até o século XIX, a Cartografia foi confundia-se com a Geografia estando sob 

controle de militares e viajantes ligados diretamente ao poder, de tal sorte que os 

conhecimentos geográficos e cartográficos eram utilizados como instrumento de 

conquista colonial. 

 Cartografia tornou-se mais precisa a partir do século XIX, visto que plantas 

ricas em detalhes se tornaram cada vez mais frequentes descrevendo clima, 

vegetação, hidrografia, população, etc. 

Mas, foi somente no século XX que a cartografia mudou substancialmente 

forma de elaborar seus documentos, em razão de acentuado desenvolvimento das 

geotecnologias. 

Sobre essa questão Olivia (1993) nos informa que: 

                                                           
 

 

20 O mapa mais antigo de que temos notícias conta com, aproximadamente, três mil e oitocentos 
anos e foi encontrado em escavações realizadas perto do Rio Eufrates. Esse mapa representa, 
provavelmente, a parte norte da Mesopotâmia, cortada pelo Rio Eufrates, sendo denominado de 
Mapa de  Ga-Sur. Calcula-se que a idade desse mapa é de 2400 e 2200 anos antes da era cristã. 
(LINDAU, 2014, p. 12) 
21 Em 1817, La Place, cartógrafo francês, confeccionou um mapa geral da França – gravado em 
cobre –, o qual passou a ser conhecido pelo nome Mapa do estado maior. A frança foi, portanto, o 
primeiro país a ser inteiramente mapeado. (LINDAU, 2014, p. 17) 
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Em 1964, no XX Congresso Internacional de Geografia em Londres, a 
Associação Cartográfica Internacional adotou a seguinte definição de 
Cartografia: Conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e 
técnicas, baseadas nos resultados de observações diretas ou de análise de 
documentação, com vistas à elaboração e preparação de cartas, planos 
e/ou de formas de expressão, bem como sua utilização. (OLIVIA apud 
LINDAU, 2014, p. 19) 

 
Em meados da década de 1980, a partir da difusão da geografia crítica, a 

cartografia e suas representações, com especial destaque os mapas têm sido objeto 

de criticas significativas22,. 

Girardi ao tratar da temática afirma que: 

 

A marginalização do uso do mapa não é uma particularidade da Geografia 
Crítica no Brasil, pois, como afirma Perkins (2004), a negligência do mapa 
ocorreu também em outros países onde a Geografia Crítica e a Geografia 
Cultural tiveram grande influência, fazendo com que os geógrafos 
preterissem o mapa a outras formas de representação do espaço. Mais 
grave ainda é a subtração do mapa do discurso geográfico. Este tratamento 
secundário dado ao mapa é a segunda razão motivadora da CGC. 
(GIRARDI, 2013, s/p). 

 

Destacamos nesse sentido um conjunto de críticas23 a cartografia tradicional. 

O texto de John Bryan Harley, datado de 1989, “Desconstruindo o mapa”, publicado 

na revista Cartographyca, inaugurou a denominada ‘teoria crítica do mapa’. Esse 

autor postula que o mapa é uma construção social, utilizando-se dos aportes 

teóricos de Derrida e Foucault. 

Girardi cita Harley apontando a necessidade da desconstrução da idéia 

consolidada de mapa, sendo essa uma  

[...] tática para romper a ligação entre realidade e representação que tem 
dominado o pensamento cartográfico. [...] o objetivo é sugerir que uma 
epistemologia alternativa, baseada mais na teoria social do que no 

                                                           
 

 

22 O  eurocentrismo das representações cartográficas  foi explicitamente  evidenciado quando da 
elaboração do  mapa mundi de Arno Peters,  na década de 1970, criticando a projeção de Mercator 
(até hoje hegemônica) e a cartografia em geral,  identificando-as como instrumentos de submissão 
imagética e cultural dos países do chamado Terceiro Mundo, o que fez com que a mesma fosse 
chamada  pejorativamente de “terceiro-mundista”,sendo alvo de criticas por enfatizar sua dimensão 
política (SANTOS, Renato Emerson. Ativismos Cartográficos: Notas Sobre Formas e Usos da 
Representação Espacial e Jogos De Poder. Revista Geográfica de América Central, Costa Rica, n. 
Especial EGAL, II sem., p. 1-17, 2011.)  
23 O primeiro trabalho no qual podemos constatar uma visão crítica sobre o mapa é o de Yves 
Lacoste “A geografia – isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra” (2003 [1985]). 
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positivismo científico, é mais apropriada para a história da Cartografia. 
(HARLEY 1989, p.03, apud GIRARDI, 2013, s/p) 

 

O mesmo autor assevera que : 

Começamos a entender como os mapas, assim como a arte, longe de 
serem “uma abertura transparente para o mundo, são, no entanto, “uma 
maneira particular do homem.... olhar o mundo.” (HARLEY 1989, p.03, apud 
GIRARDI, 2013, s/p) 

 

Destacando ainda que, 

 

Harley afirma que esta proposta de desconstrução do mapa possibilita três 
análises na história da Cartografia. Primeiro, permite desmitificação da 
Cartografia e do mapa como objetivos, refletores de uma visão exata da 
realidade. Segundo, permite a revisão da importância histórica do mapa. 
Por fim, permite que a história do mapa ganhe espaço na leitura 
interdisciplinar do texto e do conhecimento. (HARLEY, 1989). Através da 
estratégia de desconstrução o autor demonstra que os mapas tidos como 
“científicos” “não são somente produtos das “regras da geometria e da 
razão‟, mas também são produtos de normas e valores da tradição social. 
(GIRARDI, 2013, s/p). 
 
 

Ainda a titulo de ilustração, utilizando os apontamento de Girardi (2013), 

destacamos Monmonier (1991), no livro “Como mentir com os mapas”, evidenciando 

o caráter textual e discursivo dos mapas como outros textos; Jeremy Black (1997) na 

obra “Maps and Politcs” em que destaca o caráter político da elaboração cartográfica 

desmistificando a objetividade do mapa; Lefebvre (1992 [1974]), que sustenta que 

três elementos contribuem para a produção do espaço: 1) prática social (espaço 

percebido pelos indivíduos), 2) representações do espaço (espaço concebido pela 

ciência e seus operadores) e 3) espaço representacional (espaço vivido). 

Nesse contexto, com base nas leituras realizadas até o momento, 

asseveramos que a  teoria crítica do mapa destaca a textualidade, a subjetividade e 

a retórica, sendo produto da intencionalidade do seu autor, devendo por isso ser 

valorizado, especialmente quando operamos com a geografia crítica, quando o 

mapa pode contribuir para o empoderamento de diferentes grupos sociais. 

Nesse sentido, devemos destacar a centralidade da Cartografia Geográfica 

Crítica – CGC, no que tange a contribuir com estudos que evidenciam a 

conflitualidade da questão social, como foi nossa investigação podendo ser uma 

proposta teórico-metodológica capaz de atribuir significado diverso a prática 

cartográfica. 
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É no contexto da Cartografia Geográfica Crítica que apresentamos a 

denominada cartografia social. 

 

2.7 CARTOGRAFIA SOCIAL 

A cartografia social é uma denominação bastante heterogênea para um 

processo de produção cartográfica decorrente da difusão da Cartografia Geográfica 

Crítica que, contrapondo a cartografia tradicional propõe o trabalho, de forma crítica 

e participativa, viabilizando a demarcação e a caracterização espacial de áreas em 

disputa, de grande interesse socioambiental, econômico e cultural, com vínculos 

ancestrais e simbólicos. 

A essa nova possibilidade de pensar a cartografia Santos (2012, s/p) 

denomina de ativismo cartográfico, que compreende: 

[...] cartografias voltadas para lutas sociais, conflitos sociais e para a ação 
social – experiências de representação cartográfica como instrumento de 
lutas, de valorização de experiências e ação social de grupos 
desfavorecidos e de busca de resolução de conflitos. Cartografias que, 
voltadas para transformações sociais, se propõem a ser instrumentos de 
representação num sentido amplo do que é representação – algo que 
exprime o real, mas também o ajuda a produzir.  

 

Aprofundando o contexto constituinte desse ativismo cartográfico Santos (s/p, 

2012) assevera: 

Este campo, marcado por uma reflexividade entre seus constituintes e por 
normas próprias em aberta definição/negociação, para nós tem quatro 
vetores centrais de emanação de práticas que vêm crescendo e se 
fortalecendo: 1) o debate acadêmico sobre as representações espaciais, 
tensionado desde a década de 1970, p. ex., pela crítica ao eurocentrismo 
cartográfico feita por Arno Peters, pelas discussões de Yves Lacoste e, em 
seguida, pelos trabalhos de John Brian Harley, entre outros; 2) o uso de 
cartografias como instrumentos de luta; 3) o uso de cartografias como 
tecnologias sociais de gestão pelo Estado dentro do campo das políticas 
participativas – com todas as contradições inerentes à participação, que é 
ao mesmo tempo um item do receituário neoliberal e uma reivindicação de 
atores sociais em contextos não democráticos; 4) Cartografias como 
sistemas de informações, “meio” de comunicação e representação cujo 
controle é objeto de disputa, por grandes empresas que criam tecnologias 
cada vez mais “abertas” e ao mesmo tempo controladas/monitoradas por 
elas e, ao mesmo tempo, por ativistas e coletivos que lutam pela 
democratização das novas tecnologias de informação e comunicação, 
incluindo as cartográficas.  

 

Sobre a abrangência da utilização da cartografia social no mundo, 

encontramos em GORAYEB; MEIRELES (2015, s/p) a seguinte passagem, 

identificadora dos principais focos de estudos utilizando essa ferramenta. 
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(i)Europa: reivindicações de recursos naturais, como fontes de água, 
florestas comunitárias, áreas de pastoreio; 
(ii) África: relacionado às questões de proteção dos usos das terras e do 
modo-de-vida tribais, problemas com mineração e construção de grandes 
obras hídricas, e discussão de questões geopolíticas; 
(iii) Ásia: situação territorial, econômica e política dos aborígenes 
australianos, diagnóstico das fontes de água, discussões referentes às 
questões de gênero, gerenciamento de unidades de conservação, manejo 
de agricultura em áreas montanhosas, conflitos relacionados aos recursos 
florestais; 
(iv) América do Norte: mapeamento de terras indígenas (índios Cherokees); 
 
(v) América Latina: mediação de conflitos na floresta amazônica, 
demarcação de terras indígenas e de quilombolas, diagnósticos 
socioculturais e econômicos, manejo de fontes de água, etc. 

 

No contexto nacional essa possibilidade cartográfica ganha visibilidade a 

partir do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, datado da década de 1990, 

sob a coordenação do Prof. Alfredo Wagner reagindo a proposta de exploração 

decorrente do Empreendimento Carajás protagonizado pela Vale S.A. (GORAYEB; 

MEIRELES, 2015) 

Henri Acselrad, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ), assevera que os mapas 

foram elaborados originalmente para facilitar e legitimar as conquistas territoriais, 

definir o Estado como uma entidade espacial e construir nacionalismos pós-

coloniais, sendo vedado a sociedade construir seus mapas, suas cartografias, 

temática sob o monopólio dos técnicos cuja produção de bases cartográficas  é 

pautada pelo  interesse de instituições públicas e privadas (ASCERALD, 2011). 

Para Ascelrad (2013), os sujeitos que protagonizam cartografia social buscam 

afirmar identidades e territorialidades por projetos desenvolvimentistas. O autor 

informa que no período de 1992 a 2012, encontrou-se registro de 284 experiências 

denominadas por seus promotores de cartografia social ou de mapeamento 

participativo, no Brasil, a maioria ligada à luta por reconhecimento territorial (42%) e 

a projetos etno-ecológicos ou de manejo ambiental (38%), como evidenciam as 

figuras 24, 25 e 26. 
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Figura 5 - Experiências de Mapeamento 

 
Fonte: Ascelrad (2013) 
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Figura 6 - Experiências de Mapeamento por grupo identitário 

 

Fonte: Ascelrad (2013). 
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Figura 7 - Experiências de Mapeamento por natureza jurídica da terra 

 

Fonte: Ascelrad (2013). 
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A literatura consultada, especialmente os estudos de Acselrad apontam uma 

diversidade de denominações para esse processo, com especial destaque a 

cartografia participativa, etnocartografia, etnozoneamento, auto-cartografia, 

cartografia da ação, contra mapeamentos, mapeamento comunitários participativos,  

entre outros (SANTOS, 2012). 

As leituras realizadas até o momento apontam para uma sensível, mais 

importante distinção acerca dos procedimentos, e consequentemente do resultado 

final desse processo. 

Nesse sentido apontamos ao menos três possibilidades de compreensão 

desse processo que passamos a descrever: 

A perspectiva aparentemente hegemônica de cartografia social é pautada 

pela socialização, feita pelos técnicos (engenheiros cartógrafos e agrimensores e 

geógrafos prioritariamente) de um conjunto de técnicas e instrumentais a serem 

dominados pelas populações beneficiarias desse processo, no sentido de 

‘democratizar’ a tecnologia, de forma que a construção dos mapas, observando os 

pressupostos da cartografia tradicional, seja resultado da ação coletiva.  

Cabe destacar que além da participação das comunidades, temáticas  

invisibilizadas pela cartografia tradicional ganham relevo, com especial destaque a 

dimensão simbólica do território (praticas, vivências, rituais, etc.) destacando-se que 

essas variáveis são materializadas nas cartas ou mapas atentando para elementos  

típicos da cartografia. 

Nesse contexto a cartografia produzida é utilizada para classificar e identificar, 

científica e precisamente, a experiência dos grupos, de tal sorte a contrapor os 

denominados mapas não indexais, típicos da cartografia moderna, que trabalham 

com coordenadas absolutas alheias a dimensão cultural.  

Essa perspectiva evidencia ainda o uso de coordenadas absolutas 

incorporando elementos simbólicos, constituindo então os denominado mapas 

indexais, cujo sentido e interpretação, em alguma dimensão está, adstrito ao 

elemento cultural. 

Os pressupostos dessa produção indicam que: 

A Cartografia Social revela-se, atualmente, como um instrumento técnico-
científico de forte apelo social, uma vez que dá o poder de demarcação e 
delimitação de territórios ancestrais, a partir do conhecimento e da 
manipulação de técnicas contemporâneas (softwares, GPS, etc.) pelos 
próprios povos tradicionais donos da terra. Desse modo, torna-se de 
fundamental importância o estudo, a análise e a pesquisa em campo das 
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diversas possibilidades de uso de geotecnologias por parte dos povos 
tradicionais (ribeirinhos, pescadores artesanais, quilombolas e indígenas) 
(GORAYEB; MEIRELES, 2015, s/p). 

 

Santos (2012) destaca que essa possibilidade geralmente tem sido 

estimulada pelo próprio Estado, como parte das estratégias de gestão dentro do 

campo das políticas participativas. 

No mesmo sentido esses mapeamentos podem atender a condições 

históricas de manipulação/enquadramento de populações pelo ambientalismo 

conservacionista, de apropriação de saberes tradicionais por interesse estratégicos 

da biotecnologia, da vigilância de populações e territórios por interesse geopolíticos 

(ACSELRAD, 2008), quando estamos diante do denominado colonialismo 

epistemológico nas cartografias sociais. 

Sobre essa questão Monteiro, Figueiredo e Silva (s/d, s/p) assinalam que: 

[...] quando os mapas são produzidos a partir dos padrões intelectuais 
ocidentais modernos, podem produzir um efeito de uniformização e/ou 
marginalização dos grupos objetivados nas experiências, e acabam por 
corresponder, inevitavelmente, a exercícios de dominação e opressão ainda 
mais insidiosos do que os mapas classicamente definidos, porque menos 
visíveis e controláveis. 

 

No mesmo sentido segue destacando dita colonialidade cartográfica  da forma 

que segue: 

A importação e generalização dos modelos cartográficos ocidentais, 
obstruindo as narrativas de lugares, alteram e empobrecem a experiência e, 
consequentemente, a amplitude do conhecimento, mesmo do conhecimento 
geográfico. Quando as novas cartografias partem da mesma base de 
coordenadas que caracterizam os mapas oficiais, e dedicam-se apenas 
a demonstrar que há no interior das fronteiras ali delimitadas um conteúdo 
cuja propriedade ou posse deve ser discutido, elas acabam por legitimar 
certos exercícios de dominação que se perpetuam. Os planos euclidianos 
de leitura e apropriação do espaço, com o respectivo desenho do 
mundo em coordenadas fixas, são reduções importantes que não 
permitem a emergência de curvaturas, as quais, por sua vez, 
correspondem, estas sim, às experiências singulares de vivência e 
apropriação do ambiente. (MONTEIRO, FIGUEIREDO; SILVA, s/d, s/p, grifo 
nosso) 

 
 

Santos (2012, s/p), ao tratar dessa abordagem destaca que  

Esta [...] experiência [...] emerge num contexto de promoção de políticas 
públicas, portanto, de controle territorial, e não estritamente da luta de 
atores – mas, obviamente envolve atores em luta, na medida que conclama 
à participação das comunidades “atingidas. 
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Uma segunda possibilidade de conceber essa nova cartografia encontramos 

nas atividades desenvolvidas pelo grupo argentino denominado Iconoclasistas, uma 

iniciativa de um grupo autodenominado de geoativistas, que defende a idéia da 

produção de mapa coletivo como ferramenta estética e política, propagando uma 

cartografia insurgente que privilegie o olhar das comunidades. 

Cuando comenzamos con Iconoclasistas en el año 2006, nos planteamos 
como objetivo generar dispositivos visuales que comunicaran panoramas de 
injusticia y desigualdad, brindando herramientas de comprensión que 
alentaran una conciencia reflexiva y un conocimiento crítico a la hora de 
crear acciones transformadoras y prácticas de organización y resistência 
(RISLERY ARES, 2013, p.38) 

 

Na pagina do grupo24 encontramos informações que relatam um conjunto 

importante de atividades realizadas na América Latina ministradas na forma de 

“Workshops de Mapeamento Coletivo" em parceria com os movimentos sociais, A 

descrição do material evidencia o caráter predominantemente urbano das 

intervenções propostas e realizadas em assembléias de bairro, organizações 

estudantis, reuniões de movimentos sociais e ambientais, sindicatos, etc, sendo o 

material resultante dessa pratica disponibilizado na pagina do grupo. 

Encontramos ainda nos materiais do grupo referencia a utilização do termo 

mapeamento coletivo e não mapeamento participativo, pelos motivos que seguem: 

Em muitos lugares da nossa América se chama esta técnica de 
‘mapeamento participativo’, denominação que não nos satisfaz plenamente 
por considerarmos que o ‘participativo’ implica somar-se a algo pré-
existente, enquanto os mapas coletivos se geram durante o espaço de 
criação colaborativa e são representações originais e particulares. Outros 
conceitos associados a esta modalidade de trabalho são: cartografia 
social/crítica/contracartografia/descartografia, etc., todas denominações que 
tem sua própria justificativa e que apresentam diferenças válidas e 
interessantes. (RISLERY ARES, 2013, p.38) 
 

 

Acerca da concepção de mapa que orienta a ação do grupo destaca-se: 

 

La utilización crítica de mapas, en cambio, apunta a generar instancias de 
intercambio colectivo para la elaboración de narraciones y representaciones 
que disputen e impugnen aquellas instaladas desde diversas instancias 
hegemónicas. La elaboración de cartografías colectivas proviene de una 
larga tradición de trabajo participativo, con experiencias disímiles y 

                                                           
 

 

24 http://www.iconoclasistas.net/ 
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resultados diversos la herramienta se solidificó desde el trabajo de 
organizaciones sociales, ONGs y fundaciones, tanto en zonas urbanas 
como en rurales. A esto se le sumó la disponibilidad tecnológica y el acceso 
a herramientas de georeferenciación (como el GPS o SIG) que potenciaron 
y ampliaron este proceso en diversas líneas de trabajo. (RISLERY ARES, 
2013, p.7) 

 

Seguem referindo que: 

La difusión y uso ampliado de mapas y cartografías marchó paralela a la 
"muerte de los grandes relatos" como discurso hegemónico que organizó el 
paradigma interpretativo de los años noventa. Por esa fecha irrumpieron y 
se visibilizaron en Latinoamérica un amplio conjunto de movimientos 
sociales organizados de forma autogestiva y horizontal, que activaron 
reinvindicaciones campesinas, de pueblos originarios, de colectivos de 
género, entre otros. Estos nuevos o renovados protagonismos sociales 
retomaron un amplio reservorio de prácticas y discursos emancipatorios, e 
instituyeron un activismo político, cultural y comunicacional, vinculado a la 
cooperación social y afectiva, la libre circulación de saberes y prácticas, y la 
articulación en red. (RISLERY ARES, 2013, p.7) 

 

Dois elementos chamam a atenção na proposta do grupo: inicialmente a  forte 

conotação estética e artística de suas intervenções que representam prioritariamente  

espaços urbanos, visto que:  

Es un proceso de creación que subvierte el lugar de enunciación para 
desafiar los relatos dominantes sobre los territorios, a partir de los saberes y 
experiencias cotidianas de los participantes. Sobre un soporte gráfico y 
visual se visibilizan las problemáticas más acuciantes del territorio 
identificando a los responsables, reflexionando sobre conexiones con otras 
temáticas y señalizando las consecuencias. Esta mirada es complementada 
con el proceso de rememorar y señalizar experiencias y espacios de 
organización y transformación, a fin de tejer la red de solidaridades y 
afinidades. (RISLERY ARES, 2013, p.12) 

 

 
Outro elemento a considerar, diz respeito as técnicas propostas para a 

elaboração desse mapeamento coletivo que implicam a utilização de uma base 

cartográfica oficial que, em razão da intervenção coletiva na forma de mapeamento, 

incorporará a essa representação a representação dos mapeadores, 

disponibilizando para isso uma serie de elementos  gráficos, pictóricos  que funcional 

como recursos visuais que trazem ao mapeamento diferentes ‘lugares de 

enunciação’ de tal sorte a viabilizar uma polifonia no mapeamento. 

A viabilização dessa forma de mapeamento está diretamente condicionada a 

disponibilidade de plantas ou mapas oficiais que possam ser alvo dessas 

importantes intervenções, o que efetivamente limita a sua utilização prioritariamente 

aos espaços urbanos onde essa disponibilidade é plena. No caso de populações 

tradicionais que ainda buscam identificar com exatidão o seu território, para fins de 
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regulamentação fundiária, essa experiência proposta pelo grupo argentino ainda é 

restritiva. 

Por fim apresentamos uma terceira possibilidade de conceber essa nova 

cartografia. Esta diz respeito ao exercício de  partilhar com a comunidade o exercício 

da sua auto-representação, das mais diversas formas(croquis, legendas, 

desenhos,fotos, etc.) de modo que toda a experiência retratada esteja diretamente 

associada a pratica daquele grupo, sem a preocupação portanto em dispor ou criar 

uma carta ou mapa pautado por coordenadas absolutas dados por essa técnica 

marcadamente eurocêntrica já assinalada na apresentação dessa sessão quando 

das discussões cobre colonialidade cartográfica. 

Assim sendo, estaremos diante da construção de mapas não indexais 

capazes de materializar as representações de grupos historicamente 

subalternizados, ainda que em algum contexto seja possível referirmos as chamadas 

negociações epistêmicas em um processo de georreferenciamento dessas 

representações como um elemento importante do fortalecimento da identidade 

desses grupos. 

Esse tipo de cartografia pode então, na seqüência ser utilizado como uma 

nova ferramenta utilizada no planejamento e na transformação social, 

fundamentando uma investigação-ação-participativa sendo um instrumento que 

privilegia a construção do conhecimento popular, simbólico e cultural elaborado sob 

os preceitos da coletividade onde os diferentes grupos sociais expressam seus 

anseios e desejos (GORAYEB; MEIRELES; SILVA, 2015) 

Nesse sentido destacamos que é essa perspectiva que vêm orientando nossa 

investigação, que no que tange a construção de etnocartografia  que implicou na 

realização de atividades no ano de 2017 e no ano de 2019, que serão descritas no 

ultimo capítulo e cuja compreensão teórica é de suma importância. 
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3 ESCRAVIZAÇÃO E AFRICANIDADE DESDE A MODERNIDADE 

 

Nesse capítulo apresentamos leitor apanhado histórico acerca da 

escravidão, com base em uma revisão bibliografia que priorizará a compreensão dos 

desdobramentos da escravidão moderna, como condicionantes históricos que 

perpassam as estruturas sociais, culturais e políticas e que estão presentes no 

Território Quilombola do Vão Grande- MT, cujas origens remontam ao período 

anterior a abolição da escravidão. Nesse sentido privilegiaremos, em razão do objeto 

de nosso estudo, qual seja, a elaboração de uma cartografia participativa, 

abordagens de natureza culturalista, paradigma bastante notabilizado para esse tipo 

de intervenção. 

Nesse sentido apresentaremos na primeira sessão elementos que permitam 

a compreensão da emergência da africanidade a partir da diáspora, bem como suas 

implicações com a assunção quilombola, percebendo esse processo como 

resultante de combinações inter escalares entre dinâmicas locais e globais 

resultantes da diáspora negra. Na sequência apresentaremos uma revisão da 

literatura sobre a escravização de populações negras no Brasil, destacando num 

primeiro momento factualidades, para na sequência apontarmos estudos que 

ressignificam a presença negra no contexto da formação da sociedade brasileira.  

 

3.1 ESCRAVIZAÇÃO NA MODERNIDADE E DIÁSPORA NEGRA 

Nessa sessão objetivamos, com base na pesquisa bibliográfica, 

disponibilizar ao leitor uma sistematização de algumas reflexões que vêem sendo 

feitas, viabilizando compreender a articulação entre a constituição da modernidade e 

a participação de populações africanas ou descentes de africanos. 

Utilizaremos de forma significativa os pressupostos teóricos metodológicos 

disponibilizados pelos autores que passamos a referir:  

Paul E. Lovejoy no que tange a compreensão da transformação o africano 

escravizado em mercadoria, atentando para a configuração do capitalismo na 

modernidade; Paul Gilroy, sistematizador da premissa da diáspora africana, bem 
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como sua relação com a identidade e com formas geopolíticas e geoculturais 

pautadas pelo etnocentrismo europeu, que em seus estudos privilegia as 

manifestações culturais das populações estabelecidas no entorno do Atlântico; 

Stuart Hall, para tratar da condição dos africanos na diáspora, atentando para o 

estudo dos processos de autoidentificação étnica, e no caso brasileiro e latino 

americano, da assunção quilombola nas ultimas décadas; Os conceitos de local e 

global serão sistematizados com base nas contribuições de Milton Santos, Zygmunt 

Bauman  e Boaventura Souza Santos, que a partir de diferentes aportes identificam 

e propõem uma articulação entre essas escalas. 

O historiador canadense Paul E. Lovejoy apresenta a premissa, corroborada 

por outros estudiosos da matéria, de que as populações africanas escravizadas 

constituíram-se como propriedade, e que também:  

Eram estrangeiros, alienados pela origem ou dos quais, por sanções 
judiciais ou outras, se retirara a herança social que lhes coubera ao nascer; 
que a coerção podia ser usada à vontade; que a sua força de trabalho 
estava à completa disposição de um senhor”. (LOVEJOY, 2002, p.29) 

Com base na leitura do trecho acima podemos inferir na absoluta 

desumanização desses sujeitos, sendo essa percepção consolidada, tendo 

contribuído, ainda que não seja necessariamente essa sua intenção, com crença de 

que eram sujeitos desprovidos de história, ratificando percepção de que parte 

expressiva da comunidade negra, ocupa no interior das sociedades ocidentais ainda 

na contemporaneidade, momento histórico marcado profundamente pelo predomínio 

e pela hegemonia das populações brancas, colocando-se como urgente desvelar e 

evidenciar a historicidade desses sujeitos, sociologicamente reduzidos a mero 

instrumento de produção de bens capitalistas.  

 Os estudos de Paul E. Lovejoy se notabilizam por, ainda que não negando 

esse esforço de desumanização, apresentar uma interpretação diferenciada, 

assentada na compreensão de que o mundo  contemporâneo e as sociedades onde 

encontramos a presença de populações negras, constituíram-se a partir da 

articulação/imbricação entre o antigo e o moderno, a tradição e a modificação, de tal 

sorte a  matizar a condição negra atrelada tão simplesmente a um modo de 

produção determinista de sua condição social. 
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O sociólogo inglês e militante do movimento negro Paul Gilroy concebe o 

Ocidente atual como resultado das interações dos afro-americanos, denunciando um 

conjunto expressivo de estudos que tratam desse período histórico sem tratar da 

efetiva contribuição dos africanos escravizados para a constituição do capitalismo, 

sendo que essas populações, nos mais variados contextos empregaram um 

conjunto de estratégias que questionam a condição acessória e secundária de sua 

ação, conforme veremos na sequência (2001). 

 Paul Gilroy refere ao esforço de romper com as barreiras bastante  sólidas 

resultantes do etnocentrismo que reduzem os negros ou como não humano, ora 

como não cidadão, ressematizando-se a condição negra a partir da modernidade. 

Nesse sentido, a formulação do paradigma da diáspora responde a essas questões 

evidenciando-se não somente a raça: “[...] e sim formas geopolíticas e geo-culturais 

de vida que são resultantes da interação entre sistemas comunicativos e contextos 

que elas não só incorporam, mas também modificam e transcendem” (GILROY. 

2001. p. 25)  

  O sociólogo jamaicano Stuart Hall utiliza o conceito “diáspora negra” para 

explicar a experiência dos africanos desterritorializados em função da escravidão 

racial.  

Em razão de sua própria trajetória, Hall entendeu sua condição marcada pela 

fragilidade de pertenças, visto que vivendo entre Jamaica e Inglaterra, percebeu que 

não pertencia a nenhum desses lugares, sendo essa a experiência denominada de 

diaspórica: “[...] longe o suficiente para experimentar o sentimento de exílio e perda, 

perto o suficiente para entender o enigma de uma chegada sempre adiada”. (HALL, 

2003, p.415)  

Os processos políticos, sociais e culturais no interior dos regimes 

escravocratas demandaram constantemente que os negros escravizados 

incorporassem elementos da sociedade envolvente, ressignificando e, portanto, 

resistindo ao criar, nas mais duras condições, espaços reterritorializados 

prioritariamente através da memória, elemento fundamental para entender a 

comunidade objeto de nosso estudo nos dias de hoje, qual seja o denominado 

Território Quilombola do Vão Grande, prioritariamente no que tange a elementos  
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simbólicos/códigos culturais o que é denominado por Gilroy de “política de 

transfiguração” (2001. p. 96). 

 Gilroy sustenta que a presença e similaridade desses elementos nas 

comunidades negras no entorno do Atlântico, representam uma síntese genuína da 

influência cultural africana no Novo Mundo, resultando daí o sustentáculo e o 

elemento identificado como consciência negra, capaz de instrumentalizar as 

demandas da população negra, prioritariamente pós 1960 na America Latina, e pós 

1990 no Brasil e mais precisamente no Mato Grosso. 

Todo esse processo de ressignificação/reelaboração da memória, 

constituindo o ethos cultural no interior desta comunidade, tem sido influenciado por 

diferentes variáveis que articulam diferentes escalas de ação, sendo pertinente a 

utilização das categorias “local/global” e “globalização social” encontradas nas obras 

de Zygmunt Baumam e Boaventura de Souza Santos. Cabe asserverar ainda da 

importância das formulações teóricas sistematizadas por Milton Santos, como forma 

de acesso a novos níveis de conscientização política que permitam articular as 

dificuldades da comunidade, no que tange aos processos de construção da 

identidade negra e os esforços da afirmação, enquanto grupo tradicional, no interior 

de uma sociedade capitalista e hegemônica. 

  Zygmunt Bauman, Boaventura de Souza Santos e Milton Santos, em um 

conjunto expressivo de estudos disponibilizam apontamentos que auxiliam no 

entendimento das sociedades contemporâneas e das forças em jogo que as 

definem.  

Bauman aponta em seus estudos, a profunda transformação social da 

contemporaneidade, bem como as conseqüências da globalização. O movimento  

contínuo de um conjunto ampliado de transformações de diferentes natureza,  produz 

desequilíbrios aumentando a distância entre ricos de pobres, de tal forma que: 

“Todos nós estamos, a contragosto, por desígnio ou à revelia, em movimento. 

Estamos em movimento mesmo que fisicamente estejamos imóveis”. (BAUMAN, 

1999, p.8) 

O autor assevera que esse movimento tende a aumentar o poder daqueles 

que operam na lógica globalizada de tal sorte a ampliar sua influencia ao mesmo 
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tempo em que aumenta o nível de exclusão social daqueles que operam pela lógica 

local, de tal sorte que: “[...] ser local num mundo globalizado é sinal de privação e 

degradação social” (BAUMAN, 1999. p. 8.) 

Nesse contexto globalizado, a mobilidade constitui-se na peça chave com a 

qual, determinados grupos sociais combinam fatores essenciais dominando o mundo 

dos negócios, das finanças, comércio e controle dos fluxos de informações, de sorte 

que a falta de mobilidade estratégica, a redução à condição de “local” são os fatores 

que determinam a exclusão social de pobres no mundo contemporâneo promovendo, 

assim, um estado de insegurança e incertezas. Bauman sinaliza a necessidade de 

aproximar a escala local e global como uma estratégia na sociedade contemporânea 

 Para o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, no entanto, a globalização, 

entendida em seu sentido genérico, refere-se a processos altamente complexos que 

abarcam praticamente a totalidade da vida contemporânea. Na obra “Globalização e 

as ciências sociais”, o mesmo faz uma análise acurada do fenômeno da 

globalização, marcada pelo seu caráter difuso e multifacetado que compreende, 

desde a unificação dos sistemas produtivos às profundas modificações das áreas 

tecnológicas, de informação e comunicação provocando, assim, o aumento 

significativo das desigualdades sociais, uma vez que o impacto da globalização 

sobre as estruturas globais e locais é, de fato, contraditório e heterogêneo, pois: 

Cada uma das áreas da vida social é o produto de uma negociação conflitual 
e de resultados relativamente indeterminados entre o que é concebido como 
local, ou endógeno, e o que é concebido como global, ou exógeno, entre 
rupturas e continuidades, entre novos riscos e velhas seguranças, entre mal-
estares conhecidos e mal-estares desconhecidos, entre emergências e 
inércias. (SANTOS, 2002, p.11) 

 

Boaventura Santos identifica, em suas formulações, três diferentes níveis de 

globalização no mundo contemporâneo. Em primeiro plano encontra-se o que 

denomina de globalização hegemônica, sendo esta orquestrada pelos países 

centrais cujos custos e oportunidades por ela produzidas são: “desigualmente 

distribuídos no interior do sistema mundial” (SANTOS, 2002, p.11). 

É exatamente por estas razões que em um crescente se alarga o abismo entre 

países ricos e países pobres e entre ricos e pobres de uma mesma localidade.  Para 

ele, os países centrais possuem a prerrogativa da mobilidade intrínseca à 
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globalização hegemônica, capaz de dela auferir as vantagens do sistema econômico 

transferindo, ao mesmo tempo, o ônus dos custos sociais aos países periféricos. 

Boaventura Santos (2002) sustenta que pertencer ao sistema da globalização 

hegemônica significa possuir a capacidade de maximizar as vantagens e minimizar 

os custos dela provenientes. Não obstante, o mesmo não ocorre fora das fronteiras 

dos países centrais.  

Em segundo e terceiro planos, Boaventura Santos (2002) identifica os países 

periféricos e semiperiféricos. Para o autor, aqueles sofreram nas últimas décadas 

uma crescente degradação em suas posições ocupadas no sistema mundial, o que 

significa o mesmo nível de decomposição dos padrões de vida de seus habitantes. 

Isto ocorreu, principalmente, por que foram forçados a pagar os custos dos próprios 

benefícios produzidos pelos países centrais, sem, no entanto alcançar as 

oportunidades também por eles criadas.  

A situação não é muito diferente para os países semiperiféricos, ou de 

desenvolvimento intermediário para utilizar uma expressão do autor. A diferença 

reside na capacidade destes de usufruir, em determinados níveis, das vantagens 

produzidas pela globalização hegemônica, minimizando seus inconvenientes. No 

entanto, nos lembra o autor: 

São países que tanto podem cavalgar a globalização hegemônica para, com 
base nela, obter alguma promoção nas hierarquias do sistema mundial, 
como podem ser cavalgados por ela nos declives que promovem a 
despromoção. (SANTOS, 2002, p.11) 

Desta forma, os problemas provocados pela globalização hegemônica tendem 

a produzir para os países ditos semiperiféricos efeitos imprevisíveis e, via de regra, 

de difíceis resoluções.  

No caso do Brasil, um país semiperiférico de acordo com o autor, sua posição 

ocupada na hierarquia do sistema mundial está diretamente relacionada às 

consequências do regime militar de 1964, notoriamente marcado pelo impulso 

modernizador. Neste caso, no período de transição política, verificado em meados da 

década de 1980, não se modificaram as estruturas de poder econômico e social 

mantendo-se, autoritariamente, as mesmas configurações do Estado.  

Foi neste contexto, segundo Boaventura Santos, que as elites conservadoras: 
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[...] cavalgaram com êxito a transição democrática, aproveitando e 
reforçando a crise de Estado para entregar o país à nova ortodoxia 
neoliberal onde viram as novas oportunidades para reproduzir seu poder. 
(SANTOS, 2002, p.13) 

 

 Num contexto mais abrangente, não obstante, Boaventura Santos assevera 

que uma das principais características do sistema mundial contemporâneo reside na 

fragilização da força política em detrimento do que denomina metaconsenso 

neoliberal.  

Esta ideia-força, o metaconsenso neoliberal, apoia-se na movimentação e na 

insurgência de uma nova divisão internacional do trabalho promovida, num 

continuum, pela fusão de empresas multinacionais convertidas, agora, em principais 

atrizes no cenário econômico mundial.  Desta forma, uma classe capitalista 

transnacional emerge hoje em escala global superando, facilmente: “[...] as 

organizações nacionais de trabalhadores, bem como os Estados externamente 

fracos da periferia e da semiperiferia do sistema mundial.” (SANTOS, 2002, p.32) 

O equilíbrio de forças que permite a hegemonia capitalista global se deve à 

anuência de uma classe insurgente composta por dois ramos distintos: um local e 

outro internacional. O ramo local, representado pelo que o autor denomina de 

“burguesia nacional” é composto pela elite empresarial, altos funcionários estatais, 

lideranças políticas influentes bem como de profissionais liberais. A despeito da 

aparente heterogeneidade dos atores sociais em questão, segundo o autor estes se 

constituem em classe social tendo em vista que: 

Os seus membros, apesar da diversidade de seus interesses setoriais, 
partilham uma situação comum de privilégio socioeconômico e um interesse 
comum de classe nas relações do poder político e do controle social que são 
intrínsecos ao modo de produção capitalista. (SANTOS, 2002, p.33) 

 

O ramo internacional, por sua vez, representado pelo que o autor denomina 

“burguesia internacional”, é constituído pelos administradores das empresas 

multinacionais, assim como pelos responsáveis pelas instituições financeiras 

globalizadas.  

Esta nova estrutura de classe tem produzido, de forma crescente, as 

desigualdades sociais antes referidas, fato aceito e reconhecido, inclusive, pelas 



92 

 

agências multinacionais que conduzem o próprio processo da globalização 

hegemônica, tais como: Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI).  

Para o autor, é evidente que o descompasso na distribuição da renda mundial 

constitui-se em um dos maiores problemas causados pelo sistema econômico 

mundial nas últimas décadas. Segundo estatísticas da Organização das Nações 

Unidas, ¼ da população mundial vive na pobreza absoluta, com rendimento inferior a 

um dólar por dia, enquanto que 2/4 desta mesma população aufere a renda de dois 

dólares por dia.  Paradoxalmente, a má distribuição de riquezas, a nova pobreza 

globalizada, imposta pelos países centrais não resulta da escassez humana e nem 

de recursos materiais, mas sim do: “[...] desemprego, da destruição das economias 

de subsistência e da minimização dos custos salariais à escala mundial.” (SANTOS, 

2002, p.35) 

À despeito do aparente caráter monolítico de que se reveste o conceito de 

globalização hegemônica, Boaventura Santos argumenta no sentido de sua própria 

desmitificação no que entende como “a natureza das globalizações”.  

Contrapondo-se à ideia do caráter dominante da globalização, o autor 

desconstrói tal assertiva revelando seu caráter omisso quanto à própria teoria a ela 

subjacente posto que, para ele, tal fenômeno não é linear, nem ao menos 

inequívoco, como querem nos fazer crer.  Torna-se necessário e urgente entender 

que o aparente caráter hegemônico de que se reveste o conceito de globalização, 

constitui-se em dispositivos ideológicos e políticos que possuem suas próprias 

lógicas e intencionalidades.  

Entre estes dispositivos Boaventura Santos destaca a falácia do determinismo, 

que para ele consiste na: 

Inculcação da ideia de que a globalização é um processo espontâneo, 
automático, inelutável e irreversível que se intensifica e avança segundo 
uma lógica e uma dinâmica próprias suficientemente fortes para se imporem 
a qualquer interferência externa.  (SANTOS, 2002, p.50) 

  

Contribui para esta falácia, de acordo com o autor, não somente os arquitetos 

da globalização, mas também intelectuais de referência que acabam por  transformar 

as causas da globalização em seus efeitos. De fato, assevera o autor, a globalização 
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é resultado direto de decisões políticas passíveis de identificação tanto no tempo 

como em sua autoria, qual seja dos Estados centrais, mais precisamente pelo 

Consenso de Washington. Também conhecido como “consenso neoliberal”, o 

Consenso de Washington foi implantado pelos países centrais, em meados da 

década de 1980, abrangendo entre outras coisas: “[...] o futuro da economia mundial, 

as políticas de desenvolvimento e especificamente o papel do Estado na economia.” 

(SANTOS, 2002, p.27) 

Lembra-nos o autor, que a falácia do determinismo, entre outras, perde sua 

força na mesma proporção em que a globalização se transforma em um campo de 

contestação sociopolítica. Se para seus defensores a globalização constitui-se no 

ápice da racionalidade, da abundância e do progresso ilimitados, para seus críticos 

ela transporta em seu bojo: “[...] a miséria, a marginalização e a exclusão de grande 

maioria da população mundial, enquanto a retórica do progresso e da abundância se 

torna em realidade apenas para um clube cada vez menor de privilegiados.” 

(SANTOS, 2002, p.53) 

Por estas razões, e por outras tantas elencadas pelo autor, aqui não referidas 

por exceder os limites desta tese, se torna imperioso repensar os limites da ideia 

falseada da globalização enquanto conceito homogeneizante. Assim, destacamos 

como relevante para nosso estudo a contradição entre globalização e localização 

encontradas na obra aqui referenciada.  

A pluralidade de discursos sobre o caráter homogeneizante da globalização 

deve, segundo o autor, ser repensada de forma crítica, entre eles merece destaque a 

contradição entre o global e o local. Assim, o tempo presente, aparentemente, 

parece clivado pela ideia errônea de que a globalização não pode ser desvinculada 

da localidade. De fato, nos lembra o autor: 

À medida que a interdependência e as interações globais se intensificam, as 
relações sociais em geral parecem estar cada vez mais desterritorializadas, 
abrindo caminho para novos direitos às opções, que atravessam fronteiras 
até pouco tempo policiadas pela tradição, pelo nacionalismo, pela linguagem 
e pela ideologia, e frequentemente por todos eles em conjunto. (SANTOS, 
2002, p.54) 
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Em aparente contradição a esta tendência, por outro lado, percebe-se a 

insurgência de novas identidades regionais, locais e nacionais que são construídas 

num esforço proeminente de volta às origens, às raízes. Estes localismos, confere o 

autor, tanto podem constituir-se em territórios reais, assim como em imaginários, 

onde as relações sociais são caracterizadas pela proximidade e pela interatividade. 

De acordo com suas próprias palavras: “relações face a face”.  

Boaventura Santos cita como exemplo deste localismo territorializado aqueles 

protagonizados por povos que: “[...] ao fim de séculos de genocídio e de opressão 

cultural, reivindicam, finalmente com algum êxito, o direito à autodeterminação dentro 

dos seus territórios ancestrais.” (SANTOS, 2002, p.54) 

Vale referir que esse é o caso dos povos indígenas e negros da América 

Latina, em uma busca incessante por sua condição de atores e protagonistas de 

suas próprias vidas. Neste sentido é de vital importância para os propósitos desta 

tese a análise de Boaventura Santos acerca da “globalização contra-hegemônica”.  

Um dos debates ocorridos à época da escrita da obra de Boaventura Santos 

consistiu na indagação da existência de uma ou demais globalizações, em termos 

conceituais. Trata-se de um quase consenso nos meios especializados a noção da 

existência de somente uma globalização, sendo esta de cunho “capitalista 

neoliberal”. Desta forma, em havendo somente uma globalização, a resistência a ela 

só poderia ser classificada como “localização não assumida”, nas palavras do autor. 

 Não obstante, numa evidente crítica a este modelo, ainda nos dias atuais a 

maior parte da população mundial mantém economias calcadas na tradição. 

Portanto, explica o autor, a resistência mais produtiva contra a globalização: “[...] 

reside na promoção das economias locais e comunitárias, economia de pequena 

escala, diversificadas, autossustentáveis, ligadas a forças exteriores, mas não 

dependente delas.” Segundo esta lógica a resposta eficiente contra os processos de 

desterritorialização promovidos pela globalização hegemônica só pode encontrar 

respaldo na reterritorialização, ou seja, a redescoberta do sentido de lugar, de 

pertença e da comunidade, o que implica: “[...] a redescoberta ou a invenção de 

atividades produtivas de proximidade”. (SANTOS, 2002, p.72). Vale dizer, exploração 

econômica regionalizada.  
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Para o autor, localização significa o conjunto de iniciativas que visam:  

[...] criar ou manter espaços de sociabilidade de pequena escala, 
comunitários, assentes em relações face a face, orientados para a auto-
sustentabilidade e regidos por lógicas cooperativas e participativas. 
(SANTOS, 2002, p.72) 

 

Em conformidade com diversos atores citados por Boaventura Santos, nestas 

propostas incluem-se: pequena agricultura familiar, comércio e moedas locais, sendo 

uma de suas características o não isolacionismo, mas, sim um novo sistema de 

autoproteção contra as forças econômicas hegemônicas.  

Estas medidas contra-hegemônicas são necessárias na medida em que se 

entende que a economia global, longe de haver rompido com os velhos 

protecionismos, constitui-se, ela mesma, uma estratégia da economia global 

hegemônica, que visa à proteção das multinacionais e dos organismos financeiros 

em escala mundial. Não obstante, para o autor, o paradigma da localização, suas 

bases regionais, não deve se opor à ideia da transglobalização. Deve, sobretudo, 

consistir no esforço pela superação dos problemas causados pela globalização 

hegemônica, permitindo, assim, a livre iniciativa dos localizados no sentido de 

otimização de sua produção e intercâmbios comerciais, bem como culturais, 

alavancando desta forma: “a pequena escala em larga escala”. De acordo com nosso 

discernimento, isto se constitui numa visão capaz de superar os velhos estereótipos 

e contrabalançar as estruturas de poder econômico que dominam o cenário mundial. 

De certa forma, o conceito de contra-hegemonia, aqui estudado, aproxima-se do 

conceito de “por uma outra globalização” de Milton Santos.  

Para o geógrafo Milton Santos, a globalização é o apogeu do mundo 

capitalista, de um processo que conhecemos como internacionalização do mundo 

globalizado. Os fatores que levaram a este processo são: a unicidade da técnica, a 

convergência dos momentos, o conhecimento do planeta e a mais valia globalizada, 

de acordo com suas palavras: “um motor único da história” (2002, p. 24). 

 Para o autor, o mundo contemporâneo é confuso e, ao mesmo tempo 

confusamente entendido. Isto se verifica tendo em vista, principalmente, que a 

realidade é simplificadamente construída resumindo vários contextos em uma única 
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abordagem, sendo ela refém dos detentores de capital, poder e dos aparatos da 

informação.  

O domínio e o monopólio da técnica permitem aos arquitetos da globalização 

seu efetivo controle. As técnicas constituem-se em instrumentos com os quais as 

pessoas interagem no mundo. Para Milton Santos, as técnicas são exteriores a nós 

ao mesmo tempo em que a elas estamos submetidos. No mundo globalizado o 

controle das técnicas é fundamental para o monopólio capitalista, aumentando o 

poder das grandes corporações na mesma proporção em que diminui a mobilidade 

individual e coletiva das comunidades periféricas. Existe uma estreita relação de 

causa e efeito entre o desenvolvimento da técnica e a consolidação do mundo 

globalizado, pois: 

É a partir da unicidade das técnicas, da qual o computador é uma peça 
central, que surge a possibilidade de existir uma finança universal, principal 
responsável pela imposição a todo o globo de uma mais valia mundial. Sem 
ela, seria também impossível a atual unicidade do tempo, o acontecer local 
sendo percebido como um elo do acontecer mundial. Por outro lado, sem a 
mais valia globalizada e sem essa unicidade do tempo, a unicidade da 
técnica não teria eficácia. (SANTOS, 2002, p. 27). 

 

Desvela o autor que a tirania dos meios de comunicação e dos poderes 

econômicos, viabilizada através do progresso da técnica, e seu eficiente controle, 

constituem-se nos pilares de sustentação das elites globais que as utilizam em seu 

próprio benefício, mantendo-se assim sua hegemonia no mundo globalizado.  

Tal contingência de fatores produz, nos interstícios dos países periféricos, a 

crescente pauperização das massas excluídas tendo em vista, principalmente, a 

ineficácia do Estado na resolução destes graves problemas sociais.  

Deslocando-se desta visão equivocada torna-se necessária a compreensão da 

existência de três mundos distintos.  Sendo eles: globalização como fábula (mundo 

fabricado, imposto e vendido como real); globalização como perversidade (mundo 

real em confabulações e expectativas) e, finalmente, uma outra globalização (mundo 

que pode vir a surgir) assentado em uma visão humanista calcada na esperança da 

construção de uma nova ordem universalista que, em tese, conferiria aos grupos 

excluídos uma melhor posição social nas sociedades contemporâneas.  
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A fábula de um mundo perfeito consolidou-se com a intenção de legitimar as 

construções imaginárias que contribuem, na ordem do discurso, para perpetuação do 

sistema hegemônico globalizado. Utilizando-se da propaganda, a máquina ideológica 

confere estatuto de legitimidade à hegemonia planetária, como é o caso do mito da 

aldeia global.  

 Aliado ao mito do encurtamento das distâncias,25 para os que possuem 

mobilidade tão e somente, difunde-se a ideia de contração do tempo e do espaço. 

Numa paráfrase às formulações do autor, é como se o mundo globalizado estivesse 

ao alcance de todos sem distinção. Desta forma, o mercado global apresentado 

ideologicamente como homogeneizante, em realidade, só contribui para aprofundar 

as diferenças locais, afastando paulatinamente a possibilidade da implantação de 

uma cidadania universal e participante. Num esforço de dissipação desta ideologia, 

Milton Santos apresenta, em seus escritos, o mundo tal como se apresenta: a 

globalização como perversidade. 

Para ele, nada pode ser mais eficiente para desmascarar tal ideologia que a 

própria realidade, pois a mesma globalização que cria a utopia da cidadania global 

contribui para o alargamento do fosso entre ricos e pobres. Contribuem para a 

obliteração do mito de um mundo perfeito, o desemprego crescente, o aumento da 

pobreza e a baixa qualidade de vida das classes médias.  

A perversidade sistêmica sustentada por Milton Santos está na raiz da 

evolução negativa da humanidade, e tem a ver com o comportamento competitivo 

característico do capitalismo hegemônico e globalizado. Não obstante o aparente 

determinismo de tal ordem de fatores, o autor é otimista quanto às possibilidades de 

superação destes arraigados problemas provocados pela hegemonia dos poderes 

mundiais, propondo “uma outra globalização”. 

Milton Santos sugere uma nova visão do mundo, mediante uma globalização 

mais centrada no ser humano. Para ele, é através da utilização das mesmas bases 

técnicas que possibilitaram a hegemonia do capital (técnica, convergência dos 
                                                           
 

 

25 Sobre a compressão espaço-tempo indicamos a leitura de HARVEY, David. A condição pós-
moderna. 17. ed. [Trad. Adail Ubirajara Sobral; Maria Stela Gonçalves] São Paulo: Loyola, 1992. 
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momentos e conhecimento do planeta) que se tornará possível a implantação de 

uma nova forma de globalização, de forma que: “Essas mesmas bases técnicas 

poderão servir a outros objetivos, se forem postas a serviço de outros fundamentos 

sociais e políticos.” (SANTOS, 2002, p. 20). 

 A possibilidade de mudanças tornava-se possível graças às condições 

históricas favoráveis de finais do século XX, tanto no plano empírico, como teórico, 

percebidas pelo autor, cuja principal matriz seria a  “[...] da existência de uma 

verdadeira sociodiversidade, historicamente muito mais significativa que a própria 

biodiversidade.” (SANTOS, 2002, p. 21) 

Acrescenta-se a isto a emergência e propagação da cultura popular, 

potencializada pela unicidade das técnicas, corroborando as assertivas propagadas  

por Paul Gilroy, em sua obra “O atlântico negro”, sumariamente apontadas 

anteriormente.   

Lembra-nos Milton Santos que é sobre estas bases que se edificam o discurso 

da escassez finalmente descoberto pelas massas. Trata-se de um contra discurso 

que afronta e desmistifica o mito da abundância generalizada presente no imaginário 

da globalização hegemônica, que nada faz senão atender aos próprios interesses de 

uma elite privilegiada. No plano teórico o que se verifica é a possibilidade real de 

produção de novos discursos, assim como de uma: 

Nova metanarrativa, um novo grande relato. Esse novo discurso ganha 
relevância pelo fato de que, pela primeira vez na história do homem, se pode 
constatar a existência de uma universalidade empírica. A universalidade 
deixa de ser apenas uma elaboração abstrata na mente dos filósofos para 
resultar da experiência ordinária de cada homem. (SANTOS, 2002, p. 21) 

 

O discurso da escassez combinado com as experiências excludentes desse 

processo produz a necessária contrapartida à globalização hegemônica imposta 

pelos poderes econômicos.  

Pelos mesmos caminhos utilizados pela ideologia dominante, os progressos 

alcançados pela informação se tornam os instrumentos de sua própria superação. 

Desta forma: “Criam-se, para todos, a certeza e, logo depois, a consciência de ser no 

mundo e de estar no mundo, mesmo se ainda não o alcançamos em plenitude 

material ou intelectual.” (SANTOS, 2002, p. 172) 
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Resultado da profunda interação de diferentes povos, das mais variadas 

localidades do mundo, a consciência de ser no mundo produz as bases de uma nova 

esperança. A experiência cotidiana de cada pessoa, somadas às experiências 

coletivas constituem os pilares de sustentação de uma nova política fundada nas 

premissas do igualitarismo. Foi a partir destas bases conceituais que Milton Santos 

ousou pensar que a história do homem sobre a Terra: “[...] dispõe afinal das 

condições objetivas, materiais e intelectuais, para superar o endeusamento do 

dinheiro e dos objetos técnicos e enfrentar o começo de uma nova trajetória.” 

(SANTOS, 2002, p. 173) 

Apesar da profundidade e seriedade de que se reveste a análise de Milton 

Santos na obra em questão, convém salientar as advertências de Zygmunt Bauman 

acerca do individualismo desse momento histórico que dificultam a unicidade do 

pensamento e da consciência universal. Inobstante, entendemos a importância das 

formulações de Milton Santos como possibilidades potenciais, o que o aproxima das 

ideias apresentadas por Boaventura Souza Santos. Para este se trata, convém 

lembrar, de condicionantes práticas realizáveis no presente. Questão bastante 

evidente em suas propostas de regionalização da economia, bem como da 

sustentação de uma cultura voltada para a valorização do espaço local, como forma 

eficiente de implantação de uma globalização contra-hegemônica.Ademais ganha 

relevo a questão  da emergência das identidades como um dos fenômenos 

peculiares ao processo de globalização, o que encontramos no nosso local de 

estudo. 

 Após essas breves considerações sobre o conceito de globalização, 

continuamos nossos estudos das condicionantes históricas que definem o fenômeno 

da escravidão em seu contexto mais abrangente. 

 De certa forma, as propostas de Paul Gilroy corroboram com a ideia do 

rompimento da “localidade” de Boaventura Souza Santos. Sobretudo, se considerado 

o esforço pela superação dos problemas provocados pela globalização hegemônica. 

O que permitiria, a partir da vontade dos localizados, romper seus próprios limites 

possibilitando-se, desta forma, o trânsito entre o local e o global. Se nos demais 

países do Ocidente tais questões são relevantes, no Brasil, cuja população é 
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composta em sua maioria por afrodescendentes, estas proposições são 

fundamentais.  

Argumentando sobre o impacto violento da escravidão racial na sociedade 

contemporânea, Gilroy afirma que uma parte muito expressiva da novidade que 

representa o pós-moderno se consubstancia de forma inexorável. Isto se verifica 

quando tal inovação é analisada sob a perspectiva histórica que representou os 

encontros entre europeus e aqueles que eles conquistaram, mataram e escravizaram 

de forma brutal e inconsequente.  

A periodização proposta pelo autor se torna essencial para compreensão da 

categoria de raça em si mesma, assim como da gênese do desenvolvimento da 

ideologia racista. Para ele: “Esta questão é pertinente, acima de tudo, na elaboração 

de uma interpretação das origens e da evolução da política negra”. (Gilroy, 2001, p. 

106) 

Se a inclusão dos processos de racialização que constituíram a configuração 

social, político e econômico das sociedades ocidentais contemporâneas da forma 

que identificamos, cabe referir do necessário esforço historiográfico para sua 

superação, constituindo novas periodizações do moderno e do pós-moderno, para a 

história do negro no ocidente e da sua narrativa.  

Propõe Gilroy a inclusão, de forma propositiva e não preconceituosa da 

participação efetiva dos afro-americanos na história, para além das relações de 

dominação e subordinação entre povos da Europa e o resto do mundo.  

Nesse sentido corroboramos com o autor no sentido de que é de vital 

importância a inclusão efetiva da participação dos afro-brasileiros na história do 

Brasil superando, desta forma, a incoerência de uma suposta “história do negro no 

Brasil”, que subsumiu, em um maniqueísmo historiográfico a condição de 

subordinação a presença dos negros no Brasil, consolidando no imaginário coletivo 

as pressões impostas pelo racismo, uma virtual e nefasta construção ideológica 

iluminista, como assevera Paul Gilroy, decorrendo daí a demanda premente de 

mudança deste paradigma historiográfico, qual seja pensar o negro como parte 

integrante de nossa história, e não como complemento, um mero “aparte” desta.  
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Compreender isso é de suma importância para a adequada leitura da assunção 

quilombola. 

Paul Gilroy refere a evolução do racismo científico consolidado na transição do 

século XIX para o XX, para formas culturais novas, um tipo mais complexo de 

racismo gestado no pós-guerra, que no lugar da hierarquia biológica simples tratada 

pelo cientificismo no século da razão, sendo esse o produto intelectual mais bem 

acabado mais durável da modernidade.  

Os processos nefastos do racismo explicam, em alguma medida, o conjunto 

de conflitos presentes no Território Quilombola Vão Grande onde o estranhamento 

em relação ao “outro”, no caso em tela, negros e mestiços de negros com indígenas, 

presente nas relações estabelecidas entre alguns segmentos da sociedade local, é 

fortemente identificado. 

 Apesar de estarem na região há quase um século e meio, os remanescentes 

de populações escravizadas desta comunidade são comumente considerados como 

os outros, estranhados em suas próprias terras por populações só recentemente 

estabelecidas no entorno.  

Esta condição recorrente, identificada por Stuart Hall com relação às 

comunidades na diáspora, é fundamental para o entendimento dos processos de 

autoidentificação dos grupos envolvidos, visto que na sua análise,  quando os 

sujeitos diaspóricos saem do lugar de origem, perdem a condição do retorno a ele 

ao mesmo tempo em que no local de destino são considerados estrangeiros.26  

Característica do tempo presente, em função do acelerado fluxo de pessoas, 

a identidade nesta condição única só poderia ser conformada pelas vias do conceito 

da diáspora. Desterritorializados de seus lugares de origem, os negros do Vão 

Grande recriaram, na diáspora, o seu território pelas vias da memória herdada de 

seus ancestrais, justificando-se nesse sentido o valor simbólico que a terra possui 

                                                           
 

 

26 Essa afirmação não pode ser extensiva a todos os grupos sociais, em especial levando-se em 
conta a denominada ‘diáspora gaúcha’ no norte de Mato Grosso, ainda que para o contexto de 
investigação dessa pesquisa essa afirmação seja procedente.   
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para essa comunidade, para além de simples lugar de acolhimento e segurança, o 

que ocorre também com outras populações tradicionais.  

Se a tradição, resultante da memória ancestral consolidou a manutenção de 

formas específicas de comportamento social-cultural dos membros do Território 

Quilombola do Vão Grande, tendo como referencial o modo de vida dos negros que 

originaram o grupo, nos dias atuais ela foi ressignificada.  

No caso em tela, a memória preservada foi ressemantizada para uma 

memória específica relacionada a uma suposta origem quilombola. Refere-se a uma 

invenção de tradições que operou a mudança de categoria de comunidade negra 

rural para remanescentes de quilombolas.27  

Não obstante, convém ressaltar que se trata de memórias e tradições muito 

próximas, o que caracteriza a singularidade desta comunidade. Tal proximidade se 

refere a experiências vividas diretamente no ambiente da condição de escravizados, 

produto direto do regime escravocrata.  

O que nos leva a considerar que o processo de ressemantização aqui referido 

constitui exercício conceitual que deve ser operado, tendo em vista que tanto a 

senzala como o quilombo possuem origens comuns.  

Nesse sentido repisamos apontamentos de Paul Gilroy, no sentido da critica a 

modernidade iluminista que com base na sua crença etnocêntrica da 

homogeneização da sociedade, não atentou para a temática da escravidão racial 

como um dos elementos que a constitui e lhe confere condição privilegiada nas vias 

das grandes inovações do mundo pós-guerras.  

No mesmo sentido cabe referir que essa leitura da realidade contribuiu com 

os continuísmos históricos, presentes nas políticas socioculturais, capazes de fazer 

invisibilizar importantes movimentação das comunidades negras.  

                                                           
 

 

27 Essa questão será objeto do devido aprofundamento em capítulos que se seguirão.  
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 Na região onde se encontra o Vão Grande, os relatos obtidos até o momento, 

indicaram que são frequentes as práticas racistas principalmente se considerarmos 

que aquelas terras constituem objeto de disputa entre a comunidade e alguns 

fazendeiros que ali se instalaram pós década de 1970, tensionando 

substancialmente a relação entre o nós quilombola e os outros, como refere Cardoso 

de Oliveira (1976). 

   Os dados acessados até o momento permitem inferirmos que reagindo às 

pressões do meio envolvente, alguns membros desta comunidade, aqui destacando 

a depoente Maria Helena, empenham-se na participação em movimentos sociais na 

região e também no país, desenvolvendo um conjunto de estratégias que 

potencializem suas ações, e cujas ações coletivas articulam-se, de alguma forma, ao 

mundo do “Atlântico Negro”, sistematizado por Gilroy, bem como com todos os 

desdobramentos dessa afirmação no interior da sociedade globalizada, pelas vias da 

valorização da negritude, resultando daí essa articulação entre o local e o global 

asseverada pro Milton Santos. Zygmunt Baumam afirmaria que os mesmos ao dar 

visibilidade a suas festas, religiosidade, modos de vida, formas de trabalho, etc, 

materializam sua condição ‘local’, mas estão articulados com um mundo globalizado, 

sendo capazes de acessar espaços outrora inimagináveis. 

No caso em estudo identificamos uma importante variável que corrobora e 

fortalece essa relação inter-escalar, estando relacionada a forte articulação e 

reciprocidade entre populações  negras e populações indígenas umutinas28, que no 

contexto local, historicamente estão no mesmo pólo social, havendo ainda  um 

importante histórico de uniões interétnicas que resultaram em populações mestiças 

de negros e índioem trocas culturais naquilo que Néstor Canclini denomina de 

hibridismo, fenômeno tipicamente latino americano.29 

                                                           
 

 

28 Os umutinas são um grupo indígena que habita a margem direita do rio Paraguai, no estado 

brasileiro do Mato Grosso, onde se encontra a Área Indígena Umutina. 
29 Néstor García Canclini, filósofo e antropólogo argentino radicado no México, para quem o processo 
de hibridação cultural da América Latina resulta de um lento processo sócio-cultural em que 
estruturas ou práticas, que existiam em formas separadas, combinam-se para gerar novas estruturas, 
objetos e práticas. Esse hibridismo, desencadeador de combinatórias e sínteses imprevistas, marcou 
o século XX nas mais diferentes áreas, possibilitando desdobramentos, produtividade e poder criativo 
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Nesse sentido o desafio das populações tradicionais, entre elas, as residentes 

no Território Quilombola do Vão Grande, reside na articulação entre a tradição e 

práticas culturais consolidadas na longa duração com a pertença a um mundo 

marcado pela globalização enquanto realidade, como assevera Milton Santos.  

Paul Gilroy estabelece um profícuo debate com Eugene Dominick Genovese30 

importante estudioso das revoltas de negros escravizados, assevera que a ação 

desses grupos auxiliou na configuração do mundo moderno. Genovese aponta que 

nos séculos XVII e XVIII, período de maior incidência das rebeliões escravas, os 

negros escravizados lutaram por seu afastamento do regime escravocrata, assim 

como pela recriação de um modo de vida específico gestado no âmbito da memória 

ancestral da África, o que o autor denomina de uma africanização sociocultural, na 

dinâmica da diáspora negra. 

Estas rebeliões assumiram caráter revolucionário principalmente após a era 

das revoluções levando, em alguns casos específicos, como em São Domingos que 

que  uma revolta de escravos onde se questionou a transição do senhorialismo para 

o capitalismo. Nenhum outro movimento social, assevera: “[...] pode iluminar melhor 

o rico e contraditório processo mediante o qual os escravos moldaram a própria 

história, no contexto dos modos de produção dominantes.” (GENOVESE, 1983, 

p.17) 

Inúmeras populações escravizadas na América se insurgiram contra a ordem 

colonial e os poderes senhoriais apoiando-se, quase sempre, em suas identidades 

culturais numa clara rejeição à opressão. De acordo com Genovese, quando tais 

revoltas não resultaram em fracassos e numerosas perdas de vidas, levaram à 

formação de comunidades  

                                                                                                                                                                                     
 

 

distintos das mesclas interculturais já existentes na América latina, resultando em culturas híbridas 
que teriam como marca o entrecruzamento entre diversas espacialidades e temporalidades. 
CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade . 
Tradução de Ana Regina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. São Paulo: EDUSP, 1997. 
30 Eugene Dominick Genovese é professor de História na Universidade de Rochester, editor da 
Marxist Perspectives, membro da Academia de Artes e Ciências (EUA) e ex-presidente da 
Organização de Historiadores Americanos. 
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Genovese entende que boa parte das revoltas constituiu-se em reação a 

extrema violência que representava o regime senhorial. Outras revoltas, de acordo 

com autores analisados por Genovese, objetivavam claramente a fuga da opressão 

e a criação de modos de vida tradicionais, uma ordem social arcaica, percebida 

como africanização dos costumes. Esta ideia é contestada pelo autor que a 

compreende como uma criação legitimamente afro-americana.31  

A partir de finais do século XVIII e durante o século XIX, eclodiram revoltas 

que visavam, sobretudo, à total eliminação do regime escravocrata. Na visão do 

autor, constituía-se em nova forma de enfrentamento ao sistema hegemônico, 

condição esta totalmente desconhecida pelos escravos do mundo antigo. Pretendia-

se, assim: “[...] garantir para os povos negros um lugar no sistema moderno das 

nações-estado” (GENOVESE, 1983, p.27). 

Consoante às análises e pesquisas de Genovese, os africanos escravizados 

no Brasil foram protagonistas diretos de uma importante história de luta constituindo, 

entre altos e baixos, uma expressiva onda insurrecional contra o regime, salientando 

que os registros históricos desvelam importantes revoltas escravas presentes na 

história brasileira. O autor confirma a importância de tais registros, a despeito de não 

serem levados em consideração por quem ache que movimentos menos 

expressivos que os de São Domingos ou Demerara32 não constituem objeto de 

relevância historiográfica.  

 

                                                           
 

 

31 Mario Maestri e Adelmir Fiabani, asseveram que as fugas ocorriam, antes de tudo, para conquistar-
se a liberdade e a liberação de sua própria mão-de-obra. FIABANI, Adelmir. Mato, palhoça e pilão: o 
quilombo, da escravidão às comunidades remanescentes (1532-2004). São Paulo: Expressão 
Popular, 2005. 
32 A Revolta de Demerara, ocorreu região da ex-Guiana Inglesa,  contando com a participação de 
onze a treze mil escravos, considerada uma das maiores revoltas escravas das Américas. O tema  foi 
objeto de investigação de  Emília Viotti da Costa “Coroas de Glória, Lágrimas de Sangue: A 
Rebelião dos Escravos de Demerara em 1823”, publicada pela Companhia das Letras, 2010.  
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3.2 ESCRAVIZAÇÃO NEGRA NO BRASIL: ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

Quando falamos em trabalho escravo no Brasil, logo nos lembramos dos 

africanos escravizados33, mas na verdade a escravidão é anterior a chegada desses 

grupos na América Portuguesa. 

Os primeiros povos escravizados no Brasil, assim como ocorreu em toda a 

América Colonial, foram os indígenas. Passado o primeiro momento de 

encantamento e euforia que marcou o encontro de dois grupos culturais tão distintos 

(indígenas e portugueses), bem como as trocas de quinquilharias por Pau-brasil, 

ervas, e demais produtos considerados exóticos na Europa, as relações começaram 

a mudar. De parceria nas trocas (escambo) à escravização. 

No contexto inicial de organização de feitorias ocorreu, gradativamente, um 

crescimento da economia do Brasil, de tal sorte que o número de indígenas não era 

mais suficiente para dar conta da demanda crescente de trabalhadores. A situação 

chegou a tal ponto que, a partir de 1570, houve a inserção da mão de obra 

escravizada da África. Um novo e triste capítulo da História do Brasil iniciava. 

Os africanos escravizados, bem como seus descendentes afrobrasileiros 

tornaram-se o principal elemento que movia o sistema econômico, que durante mais 

de três séculos foi movido à custa de muito sangue e suor. 

Os africanos, naquele contexto, foram a melhor opção para os senhores de 

engenho, pois esses trabalhadores, diferentemente da população indígena, estavam 

mais adaptados ao sistema de trabalho agrícola e a um sistema extensivo de 

produção. Logo na sequência esse negócio se mostrou bastante  lucrativo, pois os 

trabalhadores  eram trocados na África por cachaça e fumo, produtos de reduzido 

valor, sendo trazidos para o Brasil, quando era adquiridos pelos senhores de 

engenho utilizando o açúcar como moeda produto esse que atingia um valor elevado 

na Europa  de então. 

                                                           
 

 

33 Atualmente a grande maioria dos historiadores utiliza o termo “escravizado”, pois essa era uma 
situação imposta àquelas pessoas. Este termo é muito mais correto que escravo, que remete a uma 
condição semanticamente naturalizada. Portanto, tivemos africanos e índios que foram escravizados, 
e não escravos.  
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Os africanos eram retirados de suas aldeias e trazidos para o Brasil em 

navios negreiros, em condições de transporte absolutamente precárias: mortos, 

doentes, crianças, mulheres e homens viajavam no mesmo local, em condições 

totalmente insalubres. Os que conseguiam sobreviver a essas condições não viviam 

mais que dezessete anos no Brasil, devido a longas jornadas de trabalho a 

alimentação reduzida e não variada, e as péssimas condições de alojamento 

(SCHWARTZ, 1988). O baixo preço dos escravos fazia com que os senhores de 

engenho não se preocupassem em cuidá-los, pois trocavam as “peças” por novas 

quando alguma delas morria. 

Os maus tratos eram diversos, a mais comum entre as punições eram: o 

açoite em praça pública, e não era incomum que quem aplicasse a punição fosse 

outro escravo (às vezes da própria família), obrigado a infeliz tarefa. Também era 

usada a marcação a ferro em brasa, geralmente no rosto do escravo que fugia, 

cortar a orelha, passar mel no corpo e em seguida jogá-lo no formigueiro 

(GORENDER, 1978, p. 16).  

O trafico negreiro foi um comércio rentável para os europeus e para os 

intermediários (africanos e brasileiros), no qual a troca dos cativos por mercadorias 

coloniais faziam render altos lucros à Metrópole, mantendo este comércio forte por 

três séculos (FLORENTINO,1997). 

Extremamente necessários nas lavouras de cana-de-açúcar no Brasil, 

atuavam também no trabalho doméstico, na construção de casas, nas obras 

públicas, em várias atividades de prestação de serviços (vendedores, barbeiros, 

etc). Ter escravos passou a ser um indicativo de status social, sendo assim muitas 

pessoas faziam de tudo para economizar e comprar um escravo. 

O sistema de escravização indígena não rendeu lucros a Portugal, pois os 

ganhos com a captura dos índios ficavam, de modo geral, dentro da própria colônia. 

Com o tráfico negreiro criou-se o comércio triangular, no qual não só os traficantes 

lucravam, mas também a Metrópole. 

 O açúcar vindo das colônias era trocado pelos africanos escravizados e 

geravam grande lucro para intermediários e Coroa. O senhor de engenho pagava 

pelos escravos, e cerca de cinco anos depois tinha 100% do valor pago reposto pelo 
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trabalho das “peças”. Os traficantes também trocavam produtos de baixo valor, 

cachaça e fumo, por negros. Esses produtos eram trocados na África por novos 

escravizados dando início a um novo ciclo (Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Representação do Comércio triangular. 

 

Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_atl%C3%A2ntico_de_escravos#mediaviewer/File:Triang
ular_trade.svg 

 

Essa lógica capitalista desarticula alguns conceitos cristalizados na 

historiografia, tais como o da inadaptação do índio à cultura da lavoura, por um lado, 

e a suposta necessidade de se povoar o Novo Mundo, por outro. Não que não fosse 

necessário tal povoamento se considerada as questões de ordem geopolítica de 

ocupação das colônias, no contexto das conquistas de além-mar. Discute-se, nesse 

momento, o motivo da preferência pela mão de obra do africano escravizado. 

Quaisquer outras formas de trabalho se não a compulsória também não interessava 

à Metrópole, pois: “[...] não impediriam a dispersão dos recursos coloniais na 

produção para a subsistência, possibilidade real caso o trabalho fosse livre (do 

europeu ou de qualquer outro)” (FLORENTINO, 1997, p.72).  
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O peso da economia do tráfico explica como, apesar da oposição do maior 

império europeu da época, foi possível a manutenção e a sobrevivência do comércio 

transatlântico de escravos até o ano de 1830 oficialmente e, de acordo com 

Florentino: “[...] de maneira ilegal até meados do século XIX” (FLORENTINO, 1997, 

p. 211).   

Nesse sentido destacamos, que a partir do século XV, a costa atlântica 

africana, que se estende do Senegal à Angola, interligou-se com a Europa e a 

América, formando o chamado comércio triangular. Provocando a denominada 

diáspora negra, que será tratada na sequência. 

Estudos de Mary Del Priore e Renato Pinto Venâncio (2004), asseveram que 

“entre os séculos XVI e XIX, nada menos de 11 milhões de africanos foram 

traficados para o Novo Mundo” (p. 36) a partir do extenso litoral da denominada 

África Atlântica. 

Florentino aponta que haviam, por parte dos traficantes portugueses, dois 

sistemas para acessar populações a serem escravizadas no litoral do Oceano 

Atlântico. O primeiro era a modalidade do comércio em terra, quando, em geral, os 

barcos pertencentes às companhias de comércio europeias, provenientes da 

Alemanha, França, Portugal, Inglaterra, Holanda e Dinamarca ancoravam nas 

fortalezas ou feitorias pertencentes às suas nações; ou ainda um segundo sistema 

utilizado pelos portugueses que consistia na “troca em alto-mar”, quando os 

compradores recebiam a bordo os chefes locais com a carga de escravos, que era 

levada até os barcos em canoas, não gerando gastos com a instalação de feitorias. 

Para o historiador Mário Maestri (2004), o Brasil teria sido uma das primeiras 

colônias da América a utilizar a mão de obra de africanos escravizados e a última a 

abolir o escravismo colonial. Mulheres, homens e crianças, em condições precárias, 

trabalhavam até a morte para manter as lavouras dos então senhores do Brasil.  

Cerca de 3 a 5 milhões de africanos chegaram no Brasil na condição de 

escravizados. Segundo Jaime Pinsky (2010) a jornada de trabalho de um escravo na 

lavoura e nas moendas chegava a ser de 18 horas. 

Cativos e cativas – ébrios de sono – tinham os dedos, as mãos e os corpos 
engolidos e esmigalhados pelas prensas da casa da moenda, se o facão 
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não fosse usado, rápida e pertinentemente nas máquinas. (MAESTRI, 2004, 
p.82)  

Os senhores de engenho identificaram, na escravização dos africanos, uma 

saída para aumentar a produtividade nos engenhos e nas lavouras de cana-de-

açúcar, além disso, a escolha da escravização africana  se mostrava muito lucrativa. 

Outro aspecto importante é que o alto custo dos negros dificultava a aquisição de 

mão de obra suficiente para o trato do açúcar, restringindo a obtenção de terras a 

poucos indivíduos, decorrendo daí a íntima interligação, para a compreensão da 

história do Brasil, entre as categorias trabalho e terra (COSTA, 2010). 

O negro, nesse momento, se torna a peça chave para o andamento das 

lavouras e dos engenhos, tendo assumido várias funções, desde a preparação da 

terra para o plantio como o manuseio de moendas e dos caldeirões.  

Também seus trabalhos iam além dos serviços braçais, as mulheres serviam 

como amas de leite para os filhos dos senhores, eram cozinheiras, arrumadeiras, 

estavam em todos os lugares, até mesmo carregando liteiras (espécie de cadeiras 

carregadas sobre os ombros) para transporte de seus senhores.  

De acordo com o padre jesuíta Antonil os negros eram, “as pernas e os pés 

do senhor de engenho” (apud MAESTRI, 2002, p.83). Eram na verdade muito mais 

do que isso, eram os braços, os olhos, as pernas, os ombros, a máquina humana 

que fazia a colônia se constituir como tal. Também plantavam mandioca, feijão, 

abóbora, galinhas, para a alimentação na casa grande e deles próprios.  

Estes africanos sofriam tanto psicologicamente, por terem saído de suas 

terras, de seu país, por terem sido retirados compulsoriamente de suas famílias, 

quanto fisicamente, por agressões físicas, castigos que era utilizados como punição 

para o escravo desobediente ou fujão. Os castigos variavam, indo desde a chibata, 

que era aplicada por um também escravizado, já lhe servindo como exemplo; 

suprimir sua alimentação a tal ponto de deixá-lo passando fome; passar mel no 

corpo e colocá-lo sobre um formigueiro; usar ferros nos pés e mãos; ter membros 

amputados, dentes arrancados, dentre outros. Todas essas formas de castigo 

inegavelmente desumanas, e por conta disso e de outros fatores, como a longa 

jornada de trabalho que chegava até 18h diárias, a maioria dos escravizados não 

resistia mais do que 7 anos de trabalho. 
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Referencial na sociedade açucareira, o negro era a moeda para a obtenção 

de terras e de poder. O número de escravos definia o status de um branco. Sem 

escravizados nenhum colono era considerado, realmente, um homem livre, e mesmo 

as famílias mais pobres tinham a sua “peça”, que muitas vezes sustentava a todos.  

Donos da vida e da morte em seu mundo, aos senhores cabia velar pelos 

negros, nutrindo-os, vestindo-os e castigando-os. Pão, pano e pau, eram os 

elementos fundamentais das obrigações do proprietário para com seus 

escravizados. O cotidiano destes trabalhadores era de pouca comida, vestuário 

miserável, castigo duro e contínuo, e uma carga de trabalho extremamente pesada. 

A instalação e a atividade de um engenho eram operações custosas que 

dependiam da obtenção de créditos.  No século XVI, pelo menos parte desses 

créditos provinha de investidores estrangeiros, flamengos e italianos, ou da própria 

Metrópole.  Posteriormente, no século XVII, essas fontes parecem ter-se tornado 

pouco significativas. Pelo menos na Bahia, as duas principais fontes de créditos 

vinham a ser as instituições religiosas e beneficentes, em primeiro lugar, e os 

comerciantes na sequência, cabendo atentar que antes de 1808 não existiam 

bancos no Brasil. Segundo Pinsky (2010) mesmo um engenho pequeno não 

funcionava com menos de 50 escravizados. 

Levantar um engenho exigia importante capital para fazer frente aos gastos 

com a compra da escravaria, com os trabalhos de carpintaria, com a aquisição de 

tachos de cobre, sacas, etc. Não foram pouco colonos que  sem experiência 

suficiente, perderam tudo na tentativa de ascenderem à prestigiosa classe dos 

“engenheiros”.   

Os senhores de engenho não viviam isolados na plantation.  Pela própria 

natureza e localização de sua atividade, geralmente próxima a um porto, estavam 

em contato com o mundo urbano e com vínculos estreitos com o mercado 

internacional, visto que sua riqueza dependia não só da capacidade de tocar o 

negócio no Brasil, estando relacionada aos preços fixados do outro lado do Atlântico, 

nos grandes centros importadores. 

Além de terras férteis e próprias ao cultivo de cana-de-açúcar, um bom 

engenho devia possuir matas que fornecessem madeiras de construção e, 
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sobretudo, lenha farta.  Era também importante que o engenho dispusesse de  

cursos d’água capazes de mover as moendas.  Na falta dessa força, as prensas 

eram movidas por juntas de bois.  Os engenhos movidos à força d’água chamavam-

se reais, ou movidas por animais, trapiches (MAESTRI, 2002). 

A afirmação da época era a de que negros, bovinos e lenha eram as 

principais fontes de energia do engenho.  Nos séculos XVI e XVII, temos notícias de 

rústicos engenhos que utilizavam trabalhadores escravizados para mover as 

moendas, por falta de cursos d’água ou de gado.   

 Pinsky (2010) aponta em seus estudos que todos os engenhos contavam 

com alguns trabalhadores livres.  Algumas poucas famílias de moradores se 

espalhavam pelas terras dos grandes senhores açucareiros.  Elas aguardavam as 

divisas de engenhos, controlavam os trabalhadores escravizados fugidos, pagavam 

alguma renda em espécie aos proprietários.  A exceção das atividades dos 

moradores nos seus pobres roçados e casebres, a vida de um engenho centrava-se 

em torno de um só núcleo habitacional produtivo, composto por diversas e 

importantes instalações.   

O engenho constituía-se da casa-grande, capela, fábrica (ou engenho) e 

senzala.  Na casa-grande de um engenho real viviam a família senhorial e seus 

dependentes, o capelão e os domésticos mais próximos.  As casas-grandes mais 

ricas e as capelas eram construídas em pedra e cal. As senzalas, erguidas em 

regiões mais baixas em relação à casa-grande, eram construídas com materiais 

menos nobres – terra, madeira, cipó, couro. Habitualmente só tinham uma entrada, 

sem janelas ou outras aberturas, para dificultar as tentativas de fuga. 

As principais instalações do complexo açucareiro eram a casa da moenda, a 

casa das fornalhas e caldeiras e a casa de purgar.  A seguir, vinham a casa das 

caixas, a casa do bagaço, a casa da destilação, a enfermaria, a ferraria, a 

estrebaria.   

Ao lado da produção para o mercado, o engenho satisfazia boa parte de 

suas necessidades internas.  Criações de galinhas, porcos, ovelhas, roças de 

mandioca, milho, feijão, batata eram atividades que abasteciam os moradores da 

casa-grande e da senzala. 
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No Brasil, no século XVI, o plantio da cana-de-açúcar localizou-se nos 

engenhos de São Vicente, Porto Seguro, Ilhéus e Espírito Santo, tendo sido nas 

capitanias de São Vicente e Pernambuco, que a cana-de-açúcar melhor se adaptou, 

sendo que a partir do século XVII, o Nordeste do Brasil se transformou em uma 

região típica de grandes engenhos de cana-de-açúcar, assentados sobretudo no 

trabalho de africanos escravizados, unidade produtiva que denominou-se plantation 

escravista e cuja produção era destinada ao mercado externo.  

Segundo Gândavo (apud MAESTRI, 2002, p. 76) “entre Itamaracá (PE) e 

São Vicente, nos anos de 1570, existiriam sessenta engenhos produzindo 

anualmente em torno de 2.700 toneladas de açúcar”, perfazendo uma produção de 

45 toneladas por engenho. 

Além do trabalho nos engenhos que produziam açúcar, devemos destacar 

como espaço de trabalho notadamente escravista, na segunda metade do século 

XVII, a atividade mineradora resultante da descoberta de ouro em Minas Gerais, 

Mato Grosso e Goiás, pelos bandeirantes paulistas, cabendo destacar a existência 

de duas modalidades de extração: o ouro de aluvião e o ouro de lavras, sendo as 

condições de trabalho em ambas as formas de mineração bastante duras. 

O sistema escravista de Minas Gerais no século XIX foi o maior que existiu 
em toda a história da instituição servil no Brasil. Durante todo o século a 
população escrava dessa província superou a de qualquer outra província 
brasileira e apresentou, além disso, um vigoroso crescimento: de 
aproximadamente 170 mil indivíduos, em 1819, ela passou a mais de 380 
mil em 1873. (MARTINS, 1982, s/p). 

 

Para Mário Maestri (2002, p. 137), o que distinguia a sociedade da 

mineração, da economia açucareira do nordeste, era uma presença intensa do 

Estado, além de uma maior urbanização e mobilidade social. 

Em meados do século XVIII, em razão do boom da mineração de ouro e de 

diamantes, deu-se um incremento da escravidão e do tráfico negreiro, quer 

interprovincial, quer o tráfico no Atlântico. 

Na primeira metade do século XIX, a maior demanda por escravos africanos 

vinha das fazendas de café, atividade que tivera início no século XVII no Vale do 

Paraíba, tendo se  expandido no século XIX  para o Oeste Paulista. 
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Nas áreas de pecuária, tanto no nordeste como no sul do Brasil, também 

estava presente a escravidão, embora com menos densidade de escravos e uma 

hierarquia social mais frouxa. 

Devemos ainda referir a existência de trabalho cativo realizado por negros 

escravizados em diferentes atividades no espaço urbano. A remuneração dessas 

atividades revertia para seus senhores brancos e mestiços, atividade essa 

denominada de trabalho de ganho ou aluguel, empregando-se trabalhadores 

escravizados em atividades especializadas como sapateiros, barbeiros, alfaiates e 

também em serviços menos qualificados, como carregadores, lavadeiras, 

quitandeiras. Os escravos de ganho tinham certa autonomia e maiores chances de 

conseguirem juntar um pecúlio para a compra da alforria e tornaram-se libertos. 

Os estudos de Ciro Flamarion Cardoso (1990) asseveram que o mundo dos 

escravos não era homogêneo: o cativo recém chegado da África era denominado de 

como boçal, e o africano já familiarizado com o Brasil e conhecedor da língua 

portuguesa era chamado ladino, enquanto os crioulos eram os escravos negros 

nascidos no Brasil, geralmente de pele mais clara, mulatos, que eram preferidos 

para tarefas domésticas e de supervisão. 

Acerca da escravização no capitania de Mato Grosso cabe destacar que seu 

uso decorreu principalmente da descoberta de minérios  nas proximidades de 

Cuiabá, senso os mesmos utilizados nas diferentes tarefas da mineração. Com o 

refluxo da mineração em meados do século XVIII ocorreu a a expansão dessa 

população por todo o interior da província  

Feitos esses apontamentos eminentemente factuais passamos a apresentar 

algumas reflexões na historiografia brasileira que buscam redimensionar o papel da 

população escravizada no Brasil. 

 

3.3 OUTRAS POSSIBILIDADES INTERPRETATIVAS 

Não constitui nosso propósito dar conta da totalidade historiográfica da escravidão 

no Brasil, pretendendo assinalar alguns contextos e conceitos resultantes de 

recentes pesquisas que se ocuparam deste importante episódio de nossa história.  
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Os conceitos de contra colonização, escravo como mercadoria, negociação, 

brecha camponesa serão privilegiados, por guardarem uma relação mais estreita 

com nossa temática de estudo, prioritariamente referimos o conceito de negociação, 

compreensão importante que subtrai do africano escravizado a condição de coisa, 

de mercadoria e o coloca na posição de ator de uma história ainda que 

marcadamente caracterizado pela dominação.  

 O conceito de negociação foi sistematizado por Eduardo Silva e João José 

Reis, na obra “Negociação e Conflito” (1989), assentado na premissa de 

acordos/articulações entre escravos e senhores que teria se tornado frequente, após 

a proibição do tráfico negreiro em meados do século XIX, quando o valor cobrado 

por cada africano escravizado encontrou seu apogeu no Brasil.  

Convém esclarecer que a margem para negociação entre escravos e 

senhores não se caracterizava como prática generalizada no Brasil Colônia, como 

evidencia parte da produção historiográfica relacionada ao tema da escravidão.  

 Para além dos argumentos intrínsecos à ideia de negociação, da suposição 

de que as relações paternalistas estiveram presentes em todos os momentos da 

história da escravidão no Brasil, as práticas usuais no trato das relações entre 

escravos e senhores, sem dúvida, eram perpassadas pela lógica da violência.  

Ser escravo no Brasil, como em tantos outros lugares, foi ideologicamente 

concebido como coisa, res, é através deste discurso homogeneizante que é possível 

tratar as relações escravistas no âmbito das reflexões historiográficas contrapondo o 

que pode representar a formação de quilombos no Brasil, fenômeno que ao fim e ao 

cabo, restitui de humanidade negros escravizados que resistiram a escravização.  

Ainda que os estudos sobre a escravidão negra na América do Sul sejam 

poucos diante da presença desse grupo na constituição da região, é possível 

encontrar alguns estudos, principalmente de brasileiros, no sentido de apresentar 

narrativas diferenciadas desses grupos sociais.  

O historiador fluminense Luis Felipe de Alencastro, em suas falas sempre 

aponta a defasagem dos estudos históricos sobre negros no Atlântico Sul, 

asseverando que esse silenciamento invizibiliza, em alguma medida, a própria 



116 

 

história do Brasil no que se refere aos movimentos de migração forçada de africanos 

às terras brasileiras.   

A gravidade desse tratamento historiográfico se confronta com a análise mais 

elementar da nossa realidade, no que tange a participação da população negra na 

constituição do povo brasileiro, visto que é possível referirmos uma 

“contracolonização” africana no Brasil, ao revelar que mais da metade da população 

brasileira é afro descendente.  

A historiadora Mary Del Priore, em prefácio a obra “Escravidão e Universo 

Cultural na Colônia: Minas Gerais, 1716-1789” de Eduardo França Paiva (2004), 

refere-se a metáfora do “buraco negro” para apontar a lacuna da história da 

humanidade em função da posição subalterna ocupada pela temática da escravidão 

racial, situação que apresenta sensível modificação após o Centenário da Abolição, 

de forma a contrapor a percepção do escravizado como despossuído de intelecto e 

marcadamente orientado por crendices, assim concebidas os conhecimentos 

tradicionais. 

Contrapondo a assertiva antes referida identificamos um conjunto de 

estudos34  acerca dos africanos escravizados  que primam pela ruptura com os 

dualismos de natureza reducionista que contrapunha à África bárbara a “civilização” 

da Europa iluminista, apresentando experiências de seres humanos que construíram 

criativamente seus modos de vidas.  

Vale lembrar que as relações sociais e culturais das comunidades 

quilombolas com seus vizinhos, via de regra são marcadas por antagonismos e 

ideias preconcebidas. Paiva (2001) assinala que isso é uma condição 

profundamente incorporada no imaginário coletivo, o que implica em mais uma 

dificuldade para a auto-afirmação étnica. 

                                                           
 

 

34  Apontamos os estudos de Eduardo França Paiva (Bateias, carumbés, tabuleiros: mineração 
africana e mestiçagens no novo mundo); Luíza Rios Ricci Volpato (Cativos do sertão: vida cotidiana e 
escravidão em Cuiabá: 1850/1888); Robert Slenes (Família escrava e trabalho); Manolo Florentino (A 
paz das senzalas: Famílias escravas e tráfico atlântico, Rio de Janeiro: 1790/1850); Eduardo Silva e 
João José Reis (Negociação e conflito: A resistência negra no Brasil escravista), entre outros.  
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Outro autor importante nessa renovação historiográfica é Manolo Florentino 

da UFF que afirma que: “40% dos quase 10 milhões de africanos importados pelas 

Américas desembarcaram em portos brasileiros” (1997, p.23) decorrendo daí a 

importância da reprodução oferta de mão de obra e da força disponível para o 

trabalho, especialmente no período do recrudescimento em torno das campanhas 

abolicionistas, quando o autor identifica uma preocupação com a longevidade dos 

negros escravizados, sendo ilustrativo os cálculos apresentados por Florentino. 

Apontamento importante sobre essa questão, encontramos nos estudos de 

Eduardo Silva e João José Reis, que apontam dois paradigmas acerca da presença 

negra: “De um lado, Zumbi de Palmares, a ira sagrada, o treme-terra; de outro, Pai 

João, a submissão conformada” (1989, p.13)  sendo apropriado referir que os negros 

escravizados para muito além da passividade, criaram os sincretismos de ordem 

religiosa, linguística e cultural que são facilmente identificáveis nos padrões estéticos 

de uma população altamente miscigenada, havendo uma reciprocidade das 

negociações entre negros e senhores. 

Outro conceito importante é o de brecha camponesa”35 que apontam para 

negociações mais  elaboradas e complexas  que consistiu na possibilidade fornecida 

aos negros escravizados de viabilizar economia própria, através da cessão de 

pedaços de terra para o plantio na folga de um dia por semana para o manejo da 

plantação, constituindo-se em uma poderosa “moeda de troca” à disposição dos 

senhores e proprietários de escravos.  

Eduardo Silva aponta que essa prática “[...] aumentava a quantidade de 

gêneros disponíveis para alimentar a escravaria numerosa, ao mesmo tempo em 

que fornecia uma válvula de escape para as pressões resultantes da escravidão” 

(1989, p.28).  Os estudos subsidiados por uma farta documentação manuseada por 

                                                           
 

 

35O conceito brecha camponesa, “embora razoavelmente estudado nos Estados Unidos e, sobretudo, 
no Caribe”, tem sido negligenciado pela historiografia brasileira. Apesar de não referido por estes 
autores convém lembrar que o conceito “brecha camponesa” foi desenvolvido inicialmente por 
Lepkowski, conforme desvela Ciro Flamarion Cardoso em obra publicada em 1987, sob o título: 
Escravo ou camponês: o protocampesinato negro nas Américas. (Eduardo Silva e João José Reis)   
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esses pesquisadores, depositada no Arquivo Nacional do Rio Janeiro identificam 

essas práticas com a questão do interesse na manutenção da segurança.  

 Silva reforça seus argumentos apontando que essas ‘negociações’ no que 

tange ao uso da terra podem contribuir para compreender os processos de 

consolidação das famílias constituídas nas senzalas, tema esse bastante 

controverso na historiografia que trata da escravização negra. 

O tema da família escrava é apontado como bastante presente nos debates 

da historiografia contemporânea36. Nesse sentido vale referir a importância da 

utilização da demografia histórica, na qual Manolo Florentino e José Roberto Góes 

notabilizaram-se por trabalhos que tratam da constituição de núcleos familiares no 

regime da escravização racial no Brasil como uma estratégia tanto de senhores 

quanto de escravos. 

Os dados estatísticos constantes nas pesquisas demonstram o caráter 

estável dessas famílias, principalmente onde havia grandes plantéis de tal sorte que 

as relações de parentesco determinavam uma sólida estrutura social no seio das 

famílias constituídas nas senzalas, cumprindo, uma função pacificadora e 

organizadora no próprio ambiente da senzala, mesmo em um quadro de flagrante 

violência.  

Robert Slenes concorda com os postulados de Florentino e Góes relativas à 

importância das famílias escravas na manutenção da paz nas senzalas, ainda que 

questione cabalmente a utilização da denominação Paz nas Senzalas, com o qual 

concordamos, visto que laços de parentesco são um dos principais elementos 

potencializadores da identidade quilombola. (1998, p.39) 

Gilberto Freyre (1963), importante estudioso da temática negra brasileira, 

privilegiando a dimensão cultural, salienta que foi expressiva a contribuição do 

                                                           
 

 

36 FLORENTINO, Manolo/Góes, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico 
atlântico, Rio de Janeiro, c. 1790 C. 1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997, p.30. 
Segundo Manolo Florentino (1997, p.30) da obra citada já é possível identificar uma expressiva 
bibliografia acerca do tema família escrava tanto no Brasil, como no Caribe e também nos Estados 
Unidos.  
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africano escravizado no Brasil, para além das ideias estereotipadas que o 

localizavam na condição de completa anomia, quando muito mero instrumento de 

produção de riquezas.  Salienta o autor que longe de cumprirem o papel de “animais 

de tração” e trabalhadores de enxada, os escravos desempenharam ativamente a 

função de civilizadores da terra com técnicas apuradas, sendo assim: “[...] a mão 

direita da formação agrária brasileira e os índios, e de certa forma os portugueses, a 

mão esquerda” (1963, p.352). 

Nesse sentido a influência do africano escravizado no Brasil não se verificou 

só na formação agrária havendo uma expressiva contribuição nas atividades de a 

mineração, no trabalho e o domínio da manufatura do ferro e na técnica de criação 

de gado, salientando a influência dos negros escravizados na conformação de nossa 

sociedade, constituindo pois sujeitos ativos  

Nesse sentido pondera Freyre: 

Sempre que consideramos a influência do negro sobre a vida íntima do 
brasileiro, é a ação do escravo, e não a do negro per si, que apreciamos. 
[...] Ao lado da monocultura, foi a força que mais afetou a nossa plástica 
social. Parece às vezes influência de raça o que é influência pura e simples 
do escravo: do sistema social da escravidão. Da capacidade imensa desse 
sistema para rebaixar moralmente senhores e escravos. O negro nos 
aparece no Brasil, através de toda nossa vida colonial e da nossa primeira 
fase de vida independente, deformado pela escravidão (1963, p.359). 

 

Adotando diferente aporte teórico acerca dos mecanismos de resistência a 

escravidão muitos autores evidenciaram formas de resistência mais incisiva diante 

do regime, cabendo ressalvar a contribuição das obras do gaúcho, Décio Freitas 

(1976, p.9) para quem, enquanto persistiu o regime da escravidão, os negros 

escravizados se revoltaram e resistiram, via protestos armados, com tamanha 

intensidade expressiva, ainda que não tenhamos muitos estudos sobre essa 

temática, de tal forma a destacar o papel desempenhado pelos africanos 

escravizados no Brasil como atores e autores de suas próprias histórias.  

Como assevera também Paul Gilroy, Freitas destaca a massiva presença dos 

afro-americanos nessa história, tendo estudado as insurreições escravas ocorridas 

em Salvador, entre os anos de 1807 e 1835, pois as mesmas ocorreram no espaço 

urbano, o que é uma singularidade histórica, pois há um entendimento massivo que 

esses levantes ocorreram no mundo rural. 
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No caso estudado por Freitas, identifica-se a presença dos africanos 

mulçumanos escravizados, capazes de mobilizarem escravos de quilombos, dos 

engenhos e das plantações, sendo essas insurreições “[...] um esforço para 

recuperar a sua identidade humana sequestrada pelo escravismo” (1976, p.9). 

A título de ilustração e contraponto a perspectiva culturalista, referimos os 

estudos de Fernando Henrique Cardoso, no contexto da escravização negra no Rio 

Grande do Sul na obra, “Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional”(1962) em 

que o autor faz um análise acurada das relações entre capitalismo e a organização 

do trabalhado baseada na mão de obra escrava no Sul do Brasil, mitigando a idéia 

da democracia racial do Rio Grande do Sul, uma vez que a dominação do senhor 

tinha como base de sustentação a grande influência moral que este exercia sobre os 

negros escravizados nas estâncias. Já nas charqueadas a dominação estava 

assentada na violência e coerção, como forma de controle social, tendo em vista a 

necessidade de fiscalização constante e organizada do trabalho rotineiro em um 

ambiente totalmente insalubre.  

Ainda que os mecanismos de controle social da sociedade escravocrata do 

Rio Grande do Sul se manifestassem de forma quase absoluta, Cardoso nos lembra 

que o espírito da resistência não fora retirado de todo do africano escravizado, 

demonstrando assim sua própria humanidade.  

Diante desse breve apanhado enfatizamos, utilizando Paul Gilroy, cujas 

contribuições foram analisadas no início deste capítulo, que o produto mais durável 

da escravidão no Novo Mundo foi o racismo, conformando as próprias bases em que 

se estabeleceram as sociedades contemporâneas.  

Ao final desse capítulo reiteramos a necessidade de uma apropriação 

rigorosa das temáticas antes expostas, visto que as mesmas auxiliam na 

compreensão da complexidade da questão da negritude, cujas origens encontramos 

no Brasil Colônia e na constituição do denominado Atlântico Sul negro, a partir da 

diáspora negra. 

Reiteramos também que mesmo diante de processos de dominação e 

desumanização assentados na violência física ou simbólica, esses grupos 
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construíram um conjunto de estratégias que materializavam diferentes formas de 

resistência identificando uma contribuição efetiva na construção do “Novo Mundo”.  

Destacamos por fim a importância, desde a constituição da modernidade, das 

dimensões local e global, que no contexto da assunção quilombola são capazes de 

imprimir a globalização outro conteúdo que não seu caráter falacioso denunciado por 

Milton Santos e Boaventura Sousa Santos, já apontados no capitulo anterior.  
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4  A CONSTITUIÇÃO DA CATEGORIA JURÍDICO-POLITICA QUILOMBOLA 

 

A compreensão da constituição da categoria remanescentes de quilombola 

como um elemento novo na gramática política e jurídica nacional decorrente da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, demanda a compreensão da questão 

fundiária e sua relação com a abolição da escravidão, questão correlata com a 

edição da Lei de Terras de 1850, que consolidou no imaginário coletivo a  lógica de 

mercado na estrutura agrária brasileira, fazendo um contraponto a situações das 

mais diversas, reiterando a impossibilidade fática e jurídica de ex-escravos 

acessarem esse sistema. 

Cabe destacar ainda, como elemento potencializador dessa exclusão, a 

política de imigração adotada pelo Brasil, materializada na Lei de Terras37 que 

possibilitava a vinda de uma quantidade anual de imigrantes europeus às custas do 

governo (art. 18). A referida legislação favorecia os estrangeiros com a doação de 

terras para a consolidação de colônias agrícolas, a opção de naturalização e a 

isenção do serviço militar, enquanto os libertos não foram mencionados e não 

receberam nenhuma auxilio estatal, havendo um total silenciamento sobre as 

populações negras, reiterando-se a perseguição e a destruição implacável aos 

apossamentos negros e quilombos, conforme denota-se da bibliografia 

especializada.38 

Acerca desse contexto destaca-se que: 

 
O objetivo claro do governo com o projeto da imigração era o de substituir a 
mão-de obra dos escravos pela dos imigrantes e implantar um povoamento 
com populações tidas como racialmente superiores e provenientes de áreas 
tidas como mais desenvolvidas sem dar oportunidade para a inclusão 

                                                           
 

 

37 Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850, foi a primeira lei brasileira, a dispor sobre normas do direito 
agrário brasileiro.. Esta lei estabelecia a compra como a única forma de acesso à terra, extinguindo, 
em definitivo, o regime de sesmarias e criando a propriedade privada da terra no Brasil e o instituto 
das terras devolutas. 
38 Dados do  Projeto Vida de Negro,  informam que uma década antes da “Abolição”, o Presidente da 
Província do Maranhão modificou a estratégia de combate militar aos quilombos, procurando 
preservar as roças e benfeitorias existentes nas comunidades em favor de imigrantes de outras 
partes do país: “A repressão abandona uma estratégia de terras arrasadas, que era de total 
destruição das edificações e plantações quilombolas, passando, a partir de então, a preservar os 
sítios como troféus de guerra, a serem utilizados como áreas de colonização de migrantes 
nordestinos – fundamentalmente cearenses” (PVN, 2002, apud CAMERINI, 2010) 
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econômica dos libertos e para a constituição de uma camada de pequenos 
produtores (CAMERINI, 2010, p. 44) 

 

A assertiva antes exposta ganha evidencia com a leitura do Decreto nº 

528/1890: “É inteiramente livre a entrada nos portos da República, dos indivíduos 

válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal de seu 

país, exceptuados os indígenas da Ásia e da África”. 

Nesse sentido tomamos de Leite a afirmação que a “abolição do trabalho 

escravo (...) não alterou substancialmente as práticas de expropriação e controle da 

terra” (LEITE, 2008, p. 966). 

São expressivos os estudos de populações negras, pós abolição, em situação 

de absoluta vulnerabilidade social, ainda que no contexto desse texto, interessa-nos 

explicitar que não existe referencia em estudos especializados a qualquer menção a 

possibilidade de conceder às famílias recém-libertas terras que pudessem habitar, 

cultivar e desenvolver de acordo suas especificidades, de modo a exercer a 

liberdade e a cidadania mais concretamente. 

 

A despeito do que ocorreu em países como o Haiti, onde a população negra 
alcançou o poder político pela via revolucionária (CARVALHO, 1997, 
NASCIMENTO, 2007; SOARES e SILVA, 2006;); ou no Suriname e na 
Jamaica, onde foram celebrados tratados de paz, com o recebimento de 
territórios pelos quilombolas (CHAGAS, 2001, p. 218; LAMUR, 2001); ou 
mesmo nos Estados Unidos da América, onde o fim da escravidão 
proporcionou o surgimento de uma camada de pequenos produtores negros 
etnicamente diferenciados, os black farmers, que receberam terras por sua 
participação na Guerra de Secessão (ALMEIDA, 2002), no caso brasileiro 
não houve qualquer projeto ou política pública de reinserção social do negro 
e reparação das consequências históricas do cativeiro. Muito pelo contrário, 
parece mesmo trágico constatar que foram os latifundiários os grandes 
indenizados pelo fim da escravidão. (CAMERINI, 2010, p.46) 
 

 

Antonio Moura, da Universidade Estadual do Mato Grosso, ao tratar do  

silenciamento historiográfico e do mito da democracia racial, constituído na 

seqüência desse contexto, assevera que: 

 
Do ponto de vista das estruturas de poder (...) o que se queria era apagar a 
mancha” ou decretar o esquecimento das atrocidades do regime 
escravista.Semelhantes instrumentos ideológicos serviram, durante quase 
um século, para produzir e, simultaneamente, escamotear o efeito 
propriamente simbólico de desconhecimento/ignorância (méconnaissance) 
produzido sobre os ex-escravos e seus descendentes, que passaram a ser 
nomeados pelos órgãos estatais como “mestiços”, “camponeses”, “povo 
brasileiro”, “trabalhadores nacionais”. Ao serem referidos desta maneira, 
como grupos e indivíduos sem identidade específica e sem memória, o 
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Estado desconectava-os do passado da escravidão e, consequentemente, 
tornava-os incapazes de mobilização e reivindicação de seus direitos 
históricos. (MOURA, 1987, p. 126)   
 

 

O que Moura aponta apara o estado do Mato Grosso é extensivo a historiografia 

brasileira também  orientada por esse apagamento histórico. 

 
 
 

4.1 OS ANTECEDENTES 

O sumário contexto informado anteriormente cumpre a função de incorporar 

em nossa discussão a processo de invisibilidade, silêncio, ausência, inexistência ou 

desconhecimento social que incide sobre essas populações39, permitindo uma 

compreensão mais complexa da constituição e assunção da identidade quilombola 

bem como suas implicações político-jurídicas que resultaram na implementação dos 

direitos sócio-territoriais de matriz étnica, presentes em inúmeros tratados 

internacionais, e materializados no ordenamento jurídico nacional quando da 

ratificação da Resolução nº 169 da OIT40. 

A temática da diversidade étnico racial, consubstanciada na legislação supra 

citada, ganha a pauta política no período pós guerra, resultando de um conjunto de 

variáveis de diferentes naturezas que propagavam a necessidade do 

reconhecimento da multiculturalidade41 presente na maioria absoluta das sociedades 

contemporâneas, com especial destaque ao continente americano, caracterizado por 

um processo histórico marcadamente multicultural, ainda que por séculos tal 

característica fosse invisibilizada em decorrência da crença, acentuada na segunda 

metade do século XIX, da positivação da ‘homogeneização racial’ bastante difundida 

no Brasil. 

                                                           
 

 

39 Almeida (2006b); Cittadino (2007); Santos (2006b, p. 93-135); Shiraishi Neto (2004); Silva (1997b), 
dentre outros. 
40 7. Ela constitui o primeiro instrumento internacional vinculante que trata especificamente dos 
direitos dos povos indígenas e tribais,  foi assinada em 1989, na reunião da Conferência Internacional 
do Trabalho e ratificada pelo Brasil em 2002.  A Convenção 169 é composta por 44 artigos. 
41 A Multiculturalidade é um termo utilizado para descrever a existência de variadas culturas numa 
certa cidade, região ou até mesmo país, sem que nenhuma dessas culturas predomine sobre as 
outras. A postura  multiculturalista pretende resistir à homogeneidade cultural, em especial quando 
essa se posiciona como  única e legítima, subjugando as demais. 
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A década de 1960 é marcada pela crítica sistemática a essa compreensão, 

tendo culminado com um conjunto de transformações tanto de ordem social quanto 

política em que a diversidade, em todas as suas variantes (étnica, de gênero, de 

orientação sexual, geracional, entre outras), ganha o espaço público, estabelecendo 

diferentes formas de pertença, ampliando substantivamente a noção de identidade, 

até aquele momento pautada prioritariamente pelo paradigma de classe, bem como 

o pressuposto da nacionalidade.42 

Nos anos de 1960 surgem nos EUA, três novas experiências de ação coletiva: 

o movimento gay, o movimento feminista e o movimento pelos direitos civis da 

população negra, naquele contexto afirmando-se como afro-americana, 

especialmente nos estados do sul. Concomitante a esses fenômenos o movimento 

hippie inicia articulação contra a Guerra do Vietnã. No mesmo período no outro lado 

do oceano acontecia a descolonização nos países africanos.  

Esses movimentos passam a ser conhecidos como novos movimentos sociais 

visto que trazem para o espaço público demandas que iriam além da demanda de 

classe social ou renda (MISKOLCI, 2012). Esses movimentos tiveram grande 

influência na América Latina e Brasil, sobretudo o movimento negro que estava em 

fase de formação.  

A luta das ex-colônias africanas e os movimentos pelos direitos civis, que 

projetaram internacionalmente Malcom X43 e Martin Luther King44, dentro da 

conjuntura interna no país, a ditadura, a crise econômica, a concentração de renda, 

influenciaram o movimento negro (HOBSBAWN, 2002). 

 

No decorrer dos anos 70 a militância negra ganhava novo fôlego no Brasil, 
sob influência do movimento negro nos Estados Unidos e na América Latina 

                                                           
 

 

42 Para maior aprofundamento sugerimos a leitura da obra de HALL, Stuart. A identidade cultural na 
pós-modernidade. 9. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 
43 Importante referência do movimento do Nacionalismo Negro nos Estados Unidos, sendo fundados 
da Organização para a Unidade Afro-Americana, de inspiração separatista, notabilizou-se por ser 
defensor dos direitos dos afro-americanos, nas lutas dos anos de 1950/60, tendo falecido no ano de 
1965. 
44  Principal líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos a partir de meados dos anos 
50. Era pastor batista defensor da não-violência e do fim da segregação racial contra os negros 
americanos. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964, tendo sido assassinado em Memphis no ano 
de 1968. 
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– e acompanhando o boom setentista dos chamados “novos movimentos 
sociais” (HOBSBAWN, 2002, p. 406) 

 

O movimento negro estadunidense influenciou diretamente os negros 

brasileiros, além das referências culturais e estéticas, o movimento Black is Beautiful 

e a música negra norte-americana, a ação política e as estratégias convergem, seja 

por ações afirmativas ou relação multiculturalista, problematizando o racismo no 

Brasil (MISKOLCI, 2012) 

Naquele contexto, apesar da implementação da Ditadura Civil Militar, em 

1964, onde muitas organizações foram fechadas, além da dificuldade para atuação 

de qualquer movimento organizado. Essa repressão do Estado, coibia qualquer 

organização e debate democrático, partidos e organizações foram extintos. 

No contexto da Ditadura Militar, o Ato Institucional nº5 (AI 5-do dia treze de 

dezembro de 1968) dificultou a organização do movimento negro, ainda que nos 

anos de 1970 já possamos falar em um movimento razoavelmente organizado. Foi 

após um ato de protesto nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, em 

reação a um ato de racismo sofrido por quatro jovens negros, que originou-se o 

Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial (MNUDCR). Silva nos 

situa como surgiu o Movimento Negro Organizado: 

 

Como resultado do acúmulo das experiências anteriores e da consciência 
de que a luta não deveria estar calcada na idéia de integração social e nem 
na fase anterior, das denúncias, mas a população negra deveria engajar-se 
na luta pela própria superação das estruturas que permitiam a discriminação 
e a marginalização do negro no Brasil (1994, p. 21). 

 
Naquele momento passou-se a questionar mais sistematicamente a abolição 

da escravidão, identificando-a como um processo formal e inacabado, de sorte a 

fazer com que o Movimento Negro Unificado demandasse a mudança das 

comemorações do dia 13 de maio para o dia 20 de novembro, data do assassinato 

de Zumbi, líder maior do Quilombo dos Palmares, num evidente ato de 

esvaziamento simbólico da emancipação promovida pela Princesa Isabel, 

explicitando-se as lutas históricas dos escravos, mocambeiros e quilombolas. Esse 

conteúdo acaba por orientar as demandas materializadas no artigo 68 do ADCT. 

Sobre essa questão Arruti refere: 
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Naquele momento de reestruturação e reinserção política do Movimento 
Negro, a idéia do quilombo era enunciada muito mais como uma metáfora 
da resistência negra e de uma proposta alternativa de organização social – 
fortemente influenciada pelo marxismo – do que para referenciar alguma 
interpretação historiográfica. Em 1980, o historiador e ex-senador Abdias do 
Nascimento, após mais de uma década de exílio nos Estados Unidos, 
publicaria sua obra O Quilombismo que representou um marco no processo 
de apropriação do fenômeno dos quilombos pelo movimento social e pela 
historiografia (ARRUTI, 2006, p. 12). 

 

Questão importante para entender esse contexto diz respeito também a 

importantes mobilizações dos indígenas, comunidades negras rurais, os 

seringueiros, sem-terra, demandando o reconhecimento da sua identidade. No Pará 

e no Maranhão comunidades negras rurais protagonizavam processos de 

territorialização fazendo oposição a implementação do I Plano Nacional de Reforma 

Agrária (I PNRA) datado de 1985, que desconsiderava apropriações comunitárias de 

terras, próprias dessas populações. 

Acerca desse tratamento, Almeida assevera que: 

 

As extensões que lhes correspondem nunca foram catalogadas, 
quantificadas ou sujeitas às técnicas dos métodos estatísticos e de 
cadastramento de imóveis adotadas pelos órgãos de planejamento da 
intervenção governamental na área rural. Prevalece a inexistência de 
qualquer “interesse prático” para examinar e compreender estes sistemas 
tidos como “obsoletos”. Representariam, sob este prisma, anacronismos 
mais próprios de crônicas históricas, de documentos embolorados em 
arquivos, de verbetes dos dicionários de folclore e de cerimônias religiosas 
e festas tradicionais. São vistos como uma recriação intelectual de 
etnógrafos, que incorrem na reedição de antigos mitos ou, quem sabe, 
numa idealização dos políticos de ação localizada supostamente 
empenhados no reavivamento de utopias caras ao ideário populista. 
(ALMEIDA, 2008b, p. 135). 

 

 O mesmo autor refere que as demandas das comunidades negras rurais 

encontravam maior articulação nas ações dos sindicatos de trabalhadores rurais do 

que no movimento negro urbano, de forma a constituir duas frentes de pressão 

quando dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte (ARRUTI, 2006, p. 100-

114). 

Silva refere que: 

Representantes do Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN/MA) e do 
Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (CEDENPA) participaram de 
discussões em âmbito nacional e apresentaram propostas, sendo que a 
entidade maranhense pretendia uma formulação que mencionasse a 
expressão “comunidades negras rurais”, termo que indica uma abordagem 
agrarista da questão, ao invés de comunidades remanescentes de 
quilombos (SILVA, 1997a, p. 13-4) 
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Inobstante a essa proposição, e resultante de deliberações decorrentes da 

Convenção Nacional: “O Negro e a Constituinte”, realizada em Brasília, em agosto 

de 1986, ganha relevo a denominação “comunidades negras remanescentes de 

quilombos”, primando pelo aspecto racial.  

Na Assembléia Nacional Constituinte notabiliza-se a atuação dos Deputados 

Carlos Alberto Caó (PDT-RJ) e Paulo Paim (PT-RS) e da Senadora Benedita da 

Silva (PT-RJ). 

Fabiani destaca que naquele contexto a expressão não implicou em maiores 

resistências por parte dos constituintes, que compreendiam a mesma, relacionado-a 

com questões arqueológicas de tombamento de sítios ou com um possível 

usucapião especial45, ambas as possibilidades pouco ameaçadoras à estrutura 

fundiária brasileira. É importante destacar ainda a mobilização social decorrente do 

centenário da abolição, o que facilitou a inclusão do artigo no texto constitucional 

(FIABANI, 2008, p. 134-5). 

Camerini, ao tratar dessa questão, faz um apanhado dos substitutivos 

legislativos contrapondo essa regulamentação e titulação, asseveram que a temática 

fundiária não poderia ser associada a questão racial, repisando a ideia da 

democracia racial. O mesmo autor prossegue sua narrativa afirmando que tais 

medidas não encontraram um apoio capaz de retirá-la do texto constitucional (2010, 

p.59). 

O mesmo autor segue afirmando que 

 

Ademais, é quase certo que, mesmo com todas as lutas sociais, se a 
maioria dos constituintes dimensionasse as repercussões sociais e 
fundiárias do aparentemente despretensioso artigo 68, a sua aprovação 
seria uma tarefa ainda mais árdua. O golpe do Centrão aplicado para 
diminuir o poder das lideranças e favorecer o voto de maioria parece ter 
produzido, afinal, essa inversão um tanto irônica para os parlamentares 
conservadores que, no “apagar das luzes” da ANC e no calor das pressões 
populares, foram traídos por sua própria ignorância. (CAMERINI, 2010, 
p.59) 

 

                                                           
 

 

45 Condicionado à exigência de mais de cem anos de posse (1988 a 1988). 
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Os encaminhamentos resultantes daquele contexto acabam por indicar que o 

desconhecimento do uso e da noção de “remanescente”, associado a um contexto 

de pressão social decorrente da “dívida histórica”, bem como a naturalização do 

conceito de quilombo histórico, fez com que os segmentos conservadores na 

Assembléia Nacional Constituinte, tomassem os remanescentes como exceção, não 

sendo, pois ameaçadores 

 

Guiados e cegos pela aparente autoevidência hermenêutica, não puderam 
os legisladores lançar um olhar mais agudo, por exemplo, sobre a definição 
dos sujeitos jurídicos criados pelo artigo 68 e sobre as repercussões futuras 
de sua efetivação, embora posteriormente estas questões tenham se 
revelado fundamentais. Sendo boa ou ruim a sua redação, o artigo 68 foi 
aprovado e inaugurou o debate jurídico e político acerca do direito de 
propriedade dos remanescentes dos quilombos, fazendo “ressurgir” para o 
direito comunidades que haviam permanecido invisíveis e silenciadas nos 
cem anos anteriores a 1988.(CAMERINI, 2010, p. 60) 

 
 

Arruti assevera que a ação de nominar é 

[...] o movimento de instituição de uma categoria jurídica ou administrativa 
que, englobando uma população heterogênea com base em determinadas 
características comuns, a institui como um sujeito de direitos e deveres 
coletivos e como um objeto de ação do Estado (ARRUTI, 2006, p. 45). 

 

Nesse sentido achamos por bem parafrasear Camerini para quem o direito, 

que após a abolição em 1888, contribuiu para a extermínio e para a invisibilização 

dos quilombos, na Constituição Federal de 1988, possibilita o fortalecimento e a 

visibilização de grupos étnicos marginalizados e tratadas como desaparecidos pelo 

poder público (CAMERINI, 2010, p. 61) 

 

É seguro, pois, afirmar que tanto a extinção quanto o recente 
“ressurgimento” das comunidades quilombolas foi e continua sendo co-
determinado pela conformação de um contexto jurídico-social favorável à 
emancipação destas comunidades, sem esquecer que este cenário 
somente foi possível pelo próprio ativismo e organização popular. Com feito, 
as comunidades que hoje reivindicam a sua aplicação eram até então 
designadas por diversos nomes, que mudavam de acordo com a tradição 
classificatória. Entre as nomenclaturas utilizadas havia categorias científicas 
(terras de preto, terras de índio, terras de santo, etc.), designações políticas 
como comunidades negras rurais e também categorias nativas, tão 
dispersas quanto as diferentes tradições das comunidades; mas não se 
usava o nome remanescentes das comunidades dos quilombos. 
(CAMERINI, 2010, p. 62) 
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Arruti (2006) enfatiza a temática da memória coletiva, em consonância com as 

proposições de Eric Hobsbawn (2002), asseverando a ressignificação da mesma, 

pois  

(...) com base no artigo 68, iniciou um largo processo de recuperação e 
reenquadramento de memórias até então recalcadas, e a revelação de 
laços históricos entre comunidades contemporâneas e grupos de escravos 
que, de diferentes formas e em diferentes momentos teriam conseguido 
impor sua liberdade à ordem escravista (...) (ARRUTI, 2006, p. 28). 

 
Dessa forma a identidade pode ser viabilizada pela invenção da tradição, visto 

considerar que a criação da tipologia jurídica de remanescentes de quilombola, 

inegavelmente, acionou processos identitários para importantes segmentos de 

camponeses negros, viabilizando a etnogênese desse grupo social a partir da 

constituição do direito étnico quilombola46. 

 

4.2 OPERACIONALIZAÇÃO DO DIREITO ÉTNICO QUILOMBOLA 

Com base na leitura da subseção anterior podemos verificar, não sem 

surpresa, o contexto de constituição da matriz do denominado direito étnico 

quilombola, materializado no art. 68 do ADCT. Nesse momento faremos uma breve 

descrição dos desdobramentos advindos desse dispositivo constitucional, bem como 

das dificuldades dos camponeses negros, em processo de assunção quilombola, 

terem seu território reconhecido. 

A aplicação do artigo 68 do ADCT sempre foi alvo de inúmeras controvérsias que 

dificultavam, sobremaneira, sua efetividade provocando desencontros interpretativos 

entre operadores de direito, ativistas, ruralistas e políticos, sendo com freqüência 

                                                           
 

 

46 Assembleia Nacional Constituinte de 1988 que permitiu a incidência do Direito Étnico, quilombola e 
à diferença, pois contemplou o direito à diferença e enunciou o reconhecimento dos direitos étnicos. 
Além disso, no artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias, uma nova modalidade de apropriação 
formal de terras foi destinada a grupos sociais como quilombolas, com base no direito à propriedade 
definitiva, e não por meio da tutela, como acontece com os povos indígenas (ALMEIDA, 2005, p. 1). 
Da mesma forma Juliana Santili informa que “Os dispositivos constitucionais que asseguram os 
direitos dos povos indígenas e quilombolas e a proteção à cultura consagram duas faces dos direitos 
coletivos. Asseguram direitos coletivos às minorias étnicas e culturalmente diferenciadas e garantem 
a todos – ou seja, a toda coletividade – o direito à diversidade cultural. Por outro lado, os povos 
indígenas e quilombolas têm o direito de continuar existindo enquanto tais, e a garantia de seus 
territórios, recursos naturais e conhecimentos, e por outro, toda a sociedade brasileira tem o direito à 
diversidade cultural e à preservação das manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos e 
sociais que integram (2005, p. 81).” 
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esse artigo identificado de difícil aplicação, havendo o predomínio de interpretações 

formalistas e civilistas da temática. 

Entre os anos de 1988 e 1994 não houve nenhuma titulação de terras quilombolas, 

em que pese as demandas terem sido expressivas, como bem assevera Arruti 

(1997, 2006). 

 Acerca desse momento histórico é importante destacar a consolidação de 

uma interpretação do Artigo 68 do ADCT, decorrente da Fundação Cultural 

Palmares47 relacionando a idéia de quilombo com a temática de “patrimônio histórico 

e cultural” evidenciando-se a questão do tombamento de sítios onde fossem 

identificados vestígios de cultura material pertencentes a esses grupos, fazendo com 

que o artigo 68 do ADCT ganhasse uma conotação arqueológica e folclórica. 

 As questões decorrentes da aplicação do artigo 68 ganham efetivamente uma 

maior definição, não sem controvérsia, após a publicação do Documento do Grupo 

de Trabalho sobre Comunidades Negras Rurais da Associação Brasileira de 

Antropologia- ABA em outubro de 1994, responsável pela denominada 

ressemantização do conceito de quilombolas.48 

 No documento se reconhece que, “ainda que tenha um conteúdo histórico, o 

[termo ‘quilombo’] vem sendo ressemantizado” pela literatura especializada e pelas 

entidades da sociedade civil que trabalhavam junto aos “segmentos negros em 

diferentes contextos e regiões do Brasil”.  

 Salientando a difusão de uma perspectiva negativa – eles não se referem a 

resíduos, não são isolados, não têm sempre origem em movimentos de rebeldia, 

não se definem pelo número de membros, nem fazem uma apropriação individual da 

terra – o parecer estabelece que os quilombos devem ser concebidos como “grupos 

que desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus 

                                                           
 

 

47 A FCP foi criada em 1988 tendo incorporado parte da diretoria do Conselho Geral do Memorial 

Zumbi, organização não-governamental organizada pela demanda do tombamento da Serra da 
Barriga, no Município de União dos Palmares/PA. 
48 Como autores que reiteram e incorporam em suas reflexões a ideia da ressemantização dos 
quilombos, mencionamos nas ciências sociais e na história: Arruti (2006; 2005; 2003); Almeida (2005; 
2002; 1996); Figueiredo (2009; 2008);Funes (2001); Gomes (2006);Leite (2008; 2000); Marin e Castro 
(1999; 1993), O’Dwyer (2002a; 2002c); Nas abordagens jurídicas destacam-se, Salustiano (1997); 
(Shiraishi Neto (2004, p. 155s); Treccani (2006) e os Procuradores da República Daniel Sarmento 
(2008), Claudius Rothenburg (2008) e Déborah Duprat (2007), dentre outros, apud CAMERINI, 2010. 
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modos de vida característicos num determinado lugar”, cuja identidade se define por 

“uma referência histórica comum, construída a partir de vivências e valores 

partilhados”. Nesse sentido, eles constituiriam “grupos étnicos”, isto é, “um tipo 

organizacional que confere pertencimento através de normas e meios empregados 

para indicar afiliação ou exclusão”, segundo a definição de Fredrick Barth, que prima 

pela dimensão contrastiva da identidade (ABA, 1994). 

 O período identificado entre 1995 e 2001 aparece na literatura especializada 

como uma fase onde os direitos étnicos quilombolas passam efetivamente a 

encontrar guarida nas demandas judiciais. 

 Destacamos que no ano de 1995 comemorou-se os trezentos anos da morte 

de Zumbi de Palmares, contexto em que foram elaborados os primeiros instrumentos 

legais de regulamentação do artigo 68 do ADCT.  

 A Portaria nº 25/95 da FCP deliberou que comunidades remanescentes de 

quilombos poderiam ser também autodenominadas “terras de preto”, categoria 

corrente em pesquisas antropológicas. A Portaria do INCRA nº 307/95, de 22 de 

novembro de 1995 por seu turno, cria o “Projeto Especial Quilombola” incorporando 

a regulamentação das terras quilombolas entre as atribuições daquela agência. 

 Salienta-se que a vitalidade das demandas por reforma agrária resultantes da 

ação do MST, sob a responsabilidade do INCRA, provocou inúmeras manifestações 

contrárias da regulamentação das terras quilombolas, identificando as organizações 

quilombolas como o “MST Negro” (apud CAMERINI, 2010, p.68) 

 Acerca desse momento histórico um conjunto de estudos49 aponta alguns 

equívocos do INCRA na condução desses processos, em razão da centralidade da 

questão produtivista presente no INCRA. 

No ano de 1999, o governo de Fernando Henrique Cardoso edita a Medida 

Provisória nº 1.911-11, que atribui ao Ministério da Cultura a competência para o 

cumprimento do disposto no artigo 68 do ADCT, porém dois meses depois, o 

Ministro da Cultura delegou a referida competência à FCP (Portaria 447, de 02 de 

dezembro de 1999). 

                                                           
 

 

49 Ministério Público Federal (Beckhausen, 2007; Duprat, 2007c; Rothenburg, 2001), Pesquisadores 
(Arruti, 2003; Funes, 2001; Sundfeld, 2002), a4141, apud Camerini, 2010. 
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Em 27 de dezembro de 2000, através da Medida Provisória nº 2.123-27, a 

Fundação Palmares recebe a incumbência de  

realizar a identificação dos remanescentes das comunidades de quilombos, 
proceder ao reconhecimento, à delimitação e à demarcação das terras por 
eles ocupadas e conferir-lhes a correspondente titulação. 

 

O Decreto nº 3.912, em 10 de setembro de 2001, oriundo da Subchefia de 

Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, reitera a ideia de que 

a interpretação do artigo 68 do ADCT implica em usucapião especial demandando 

um centenário de posse mansa e pacifica (SILVA, 2001). 

Tal normativa assinalava a necessidade de que os demandantes 

necessariamente estivessem ocupando a área desde 1888, o que inviabilizaria 

expressivamente tal demanda. Nesse sentido vale referir manifestação do 

Procurador da República Marcelo Beckhausen que afirma: 

 

Em outras palavras: se algum integrante de uma comunidade quiser ter o 
reconhecimento estampado na Constituição deverá provar cem anos de 
ocupação; se este mesmo integrante quiser adquirir o mesmo terreno, via 
usucapião, deverá provar vinte anos de ocupação. Oitenta anos menos!!! A 
exigência, contida no Decreto, é menos benéfica para as Comunidades do 
que as exigências contidas em uma norma criada no início do século 
passado. Em conclusão: tal requisito não é razoável, violando, totalmente, 
os princípios constitucionais vigentes. Além disso, a coleta de provas vai se 
tornar extremamente difícil, para não dizer impossível. Produzir um conjunto 
probatório utilizando material com mais de um século de existência é tarefa 
hercúlea. Os experts teriam imensas dificuldades para conseguir 
demonstrar uma ocupação ocorrida nesta época. Não é, portanto, razoável 
estabelecer este período (BECKHAUSEN, 2007, p. 25). 

 
 

A inconstitucionalidade dessa legislação foi demandada pelo Ministério 

Público Federal, que destaca a ausência de qualquer marco cronológico no texto 

contido no artigo 68 da ADCT, uma vez que a sua inclusão na legislação que 

pretendia regulamentar a matéria caracteriza-se como inadequada e 

desproporcional, contribuindo para a restrição do acesso ao direito, além de ratificar 

compreensão de quilombo articulada com uma perspectiva de criminalização, o que 

foi bastante difundido naquele momento. 

Nesse sentido destacamos o esforço do Ministério Publico Federal no sentido 

de deslocar a abordagem da temática, de uma dimensão eminentemente civilista, 

para uma dimensão assentada nas premissas dos direitos humanos, com especial 



137 

 

destaque a proteção da dignidade desses grupos, sendo essa a “a natureza jurídica 

dos direitos territoriais quilombolas”. 

 Decreto nº 3.912, em 10 de setembro de 2001 foi alvo de inúmeras críticas 

em razão de sua interpretação restritiva em desacordo com as orientações da ABA 

que, em consonância com orientações internacionais e com a própria legislação 

nacional, preconizava a adoção do princípio da auto-identificação como elemento 

definidor da identidade do grupo social. 

Importante reflexão sobre o retrocesso provocado pela edição do referido 

decreto encontramos nos pareceres da Subprocuradora-Geral da República – 

PGR/MPF – Deborah Duprat, importante estudiosa da questão que destaca: 

 

Organizando todas estas contestações e tentativas de desfragmentar a 
realidade quebrada pela normatização em comento, desponta um tema 
aglutinador que afirma: deve-se garantir maior eficácia social ao artigo 68, 
por ser um direito humano fundamental; deve-se conferir dignidade humana 
a mais pessoas, pois, “o que não se admite, certamente, é que um mero 
decreto – o que sequer à lei se autoriza – numa visão unilateral, opere um 
reducionismo no conteúdo de sentido da norma” (DUPRAT, 2007c, p. 32). 

 

Com a saída de Fernando Henrique Cardoso em razão da vitória de Luiz Inácio Lula 

da Silva, na eleição presidencial, a questão quilombola volta a pauta pública, 

cabendo destacar também o esforço aproximativo da legislação infra constitucional 

com o mais importante dispositivo supra constitucional que regulamenta a matéria, 

qual seja a  Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)50, que 

estabelece “a consciência de sua identidade” (artigo 1º, II) como o critério 

fundamental para identificar os grupos designados indígenas ou tribais aos quais se 

aplica aquela Convenção, além de prescrever a garantia dos direitos destes povos 

                                                           
 

 

50 A Convenção nº 169 foi assinada pelo Brasil em 1989, ratificada pelo parlamento brasileiro através 
do Decreto Legislativo nº 142/02 e promulgada pelo Decreto no 5.051/04. Nesse sentido destacamos 
que mesmo o Brasil sendo signatário dela desde 1989, estando envolvido em suas discussões 
previas que datam de meados da década de 1980, portanto antes da CF/88, o texto dela parece ter 
sido desconsiderado pelos opositores ao direito étnico quilombola. Sobre esse dispositivo 
internacional destacamos que os termos povos indígenas e tribais, no contexto da Convenção 169, 
apresentam significado semelhante à expressões como comunidades tradicionais, populações 
tradicionais, comunidades locais, povos autóctones, minorias. Como descreve Shiraishi Neto (2007a, 
p. 45/46): “o significado de “tribal” aqui deve ser considerado “lato sensu”, envolvendo todos os 
grupos sociais de forma indistinta: seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco, ribeirinhos, 
faxinalenses, comunidades de fundos de pasto dentre outros grupos. ” 
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às terras ou territórios que “ocupam ou utilizam de alguma maneira e, 

particularmente, os aspectos coletivos desta relação” (parte II).51 

Sobre a Resolução nº 169 da OIT, cabe apontar que a mesma propugna  a 

adoção de medidas para “salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar 

terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, 

tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de 

subsistência” (artigo 14), referendando o direito de retorno dos grupos que, em 

algum momento, tenham sido transladados de seus territórios (artigo 16, III), o que 

naquele momento, e até os dias de hoje, ainda é uma questão inconcebível para  os 

opositores ao direito étnico quilombola. 

As mudanças propostas foram materializadas no Decreto nº 4.887, de 20 de 

novembro de 2003, visto que no texto legal as datas presentes na legislação anterior 

foram suprimidas do conceito de remanescentes de quilombos, de sorte que a 

competência para deliberar sobre o procedimento administrativo de identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação dessas áreas passa ao 

INCRA.  

Nota-se também que fica estabelecida a possibilidade de desapropriação de 

áreas tituladas à particulares, evidenciando-se a natureza coletiva e indisponível do 

direito do artigo 68 da ADCT foi consagrada, com a expedição do título de 

propriedade coletivo e com cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e 

impenhorabilidade. 

Ademais, a questão da auto identificação, passa a ser incorporada, como se 

infere da leitura do artigo segundo do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003: 

 

Art. 2º - Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, 
para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de 
auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 

                                                           
 

 

51 Devemos mencionar que esse processo de regulamentação de terras das comunidades negras 
rurais incorpora os ordenamentos jurídicos nacionais em outros países da América Latina também 
constitucionalizaram direitos das comunidades, sendo também material constitucional. Nas 
Constituições da Nicarágua (art. 89), da Colômbia (artigo transitório 55) e do Equador (art. 84), o 
direito das comunidades tradicionais, especialmente indígenas e quilombolas, são aproximados e 
classificados unanimemente como “terras comunais”. Ainda no plano internacional, o Estado de 
Honduras editou uma Lei de Propriedade (Dec. 82/2004) que reservou um capítulo exclusive para o 
reconhecimento das terras de uso coletivo dos indígenas e afro-hondurenhos. DUPRAT 2007c. 
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territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada 
com a resistência à opressão histórica sofrida. 
§ 1º - Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da 
própria comunidade. (BRASIL, 2003). 

 

O artigo 2º, § 3º que refere sobre a demarcação enfatiza o processo de 

territorialização quilombola, o que também significa a incorporação de um elemento 

importante nos processos de reconhecimento. 

Em 12 de março de 2004, o Estado Brasileiro lançou o Programa Brasil 

Quilombola (PBQ), direcionando ações para as áreas remanescentes de quilombos. 

A temática do direito étnico quilombola, e sua relação com a temática 

fundiária, sofreu naquele momento, um conjunto expressivo e sistemático de 

oposição52, sendo a força da bancada ruralista evidenciada pela edição, em 2008, 

da Instrução Normativa nº 49, de 29 de setembro que retrocede na temática da 

autodefinição das comunidades, ao condicionar a abertura de processos de titulação 

no INCRA à prévia obtenção de certidão de Registro no Cadastro Geral das 

Comunidades Remanescentes de Quilombos a ser emitida pela Fundação Cultural 

Palmares. 

Destacamos ainda a exigência de elaboração do RTID (Relatório Técnico de 

Identificação e Delimitação), que consiste em: 

 

É o resultado dos trabalhos realizados para identificar e delimitar o território 
quilombola reivindicado pelos remanescentes das comunidades dos 
quilombos. O RTID aborda informações cartográficas, fundiárias, 
agronômicas, ecológicas, geográficas, socioeconômicas, históricas e 
antropológicas, obtidas em campo e junto a instituições públicas e privadas, 
sendo composto pelas seguintes peças: relatório antropológico; planta e 
memorial descritivo do perímetro do território, bem como mapeamento e 
indicação das áreas e ocupações lindeiras de todo o entorno da área; 
cadastramento das famílias quilombolas; levantamento fundiário com 
levantamento de documentos e de dados dos imóveis inseridos no 

                                                           
 

 

52 O Deputado Valdir Colatto (PMDB-SC), líder da bancada ruralista e opositor dos direitos indígenas 
e quilombolas, passou a capitanear uma campanha sistemática contra as terras quilombolas no 
Congresso Nacional. Só de sua autoria, tramitam atualmente três projetos visando dificultar as 
titulações de terras: o PDL nº 326/2007 retira a competência do INCRA para as titulações; o PDL no 
44/2007 susta os efeitos do Decreto nº 4.887/03; PL no 3.654/2008, que institui restrições aos direitos 
quilombolas, como a exclusão do critério da autodefinição. Há também dois Projetos de Emenda à 
Constituição que pretendem descaracterizar a eficácia plena do artigo 68, fazendo sua aplicação 
depender de lei: a PEC no 161/2007, do Dep. Celso Maldaner (PMDBSC) e PEC no 190/2000, do 
Dep. Lúcio Alcântara (PSDB-CE apud CAMERINI, 2010. 
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perímetro do território quilombola reivindicado, assim como de seus 
proprietários ou posseiros; relatório agroambiental do território proposto, 
com o levantamento de suas características e possibilidades; detalhamento 
da situação fundiária e de sobreposição de outros interesses estatais no 
território pleiteado; pareceres conclusivos das áreas técnica e jurídica. 
(INCRA,2017, p. 12). 

 

Uma das mais importantes oposições ao Decreto antes referido foi viabilizada 

pelo Partido da Frente Liberal (PFL) – hoje denominado Democratas (DEM) – 

propondo uma Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIn nº 3.239-9, contra o 

Decreto Federal no 4.887/2003, com pedido cautelar visando a suspensão imediata 

da eficácia do aludido decreto, por risco à segurança jurídica. 

A referida ADIn enfatizava basicamente duas questões: a primeira dela diz 

respeito a inadequação, no entendimento de seus signatários, da utilização do 

critério da auto definição como elemento para identificar os sujeitos de direito. Já o 

segundo postulado assinala a figura do quilombola como aquele previsto no 

ordenamento jurídico colonial através da definição do Conselho Ultramarino datada 

de 1740, tratando essa população pela dimensão arqueológica, do conceito 

historiográfico de quilombo, declarando expressamente que interpretar de forma 

diferenciada ampliaria sobremaneira esses sujeitos. 

Por maioria de votos, em novembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) declarou a validade do Decreto 4.887/2003, garantindo, com isso, a titulação 

das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas, sendo que o  

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3239, foi pela  

improcedência com o voto de  oito ministros.53 

Destacaremos o voto de três Ministros, pois acreditamos que os mesmos 

evidenciam a complexidade da compreensão da temática. 

                                                           
 

 

53 Votaram pela improcedência integral da ação a ministra Rosa Weber e os ministros Edson Fachin, 
Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente, ministra Cármen 
Lúcia. O ministro Luís Roberto Barroso também votou pela improcedência, mas com a diferença que, 
além das comunidades remanescentes presentes às terras na data da publicação da Constituição 
Federal de 1988, têm direito à terra aquelas que tiverem sido forçadamente desapossadas, vítimas de 
esbulho renitente. Já os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes votaram pela parcial procedência da 
ação, dando interpretação conforme a Constituição ao dispositivo para também dizer que têm direito 
às terras, além das comunidades presentes na data da promulgação da Constituição, os grupos que 
comprovarem a suspensão ou perda da posse em decorrência de atos ilícitos praticados por 
terceiros. O ministro Cezar Peluso (aposentado), relator do caso, foi o único voto pela total 
procedência da ação. 
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Na sessão de julgamento do dia 18 de abril de 2012, o Relator, Ministro Cezar 

Peluso, julgou procedente a ação direta por entender que o Decreto nº 4.887/03 é 

formalmente inconstitucional e que diversas de suas normas padeceriam, ainda, de 

vício de inconstitucionalidade material.  

Sugeriu, entretanto, a relativização dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade de modo que as concessões de títulos de propriedade 

efetuadas até o julgamento final desta ação fossem consideradas válidas.  

Após solicitação de vista dos autos, a Ministra Rosa Weber, na sessão de 25 

de março de 2015, proferiu voto no sentido da improcedência da ação. 

 Em seguida, o Ministro Dias Tóffoli pediu vista dos autos para melhor analisar 

a questão. Em 08 de novembro de último referido Ministro vota pela procedência 

parcial da ação proposta pelo DEM, sustentando a tese de que somente devem ser 

tituladas as áreas que estavam ocupadas por remanescentes das comunidades dos 

quilombos, inclusive as efetivamente utilizadas para a garantia de sua reprodução 

física, social, econômica e cultural, na data da promulgação da Constituição (5 de 

outubro de 1988), salvo comprovação, por todos os meios de prova juridicamente 

admitidos, da suspensão ou perda da posse em decorrência de atos ilícitos 

praticados por terceiros. 

Ainda a título de esclarecimento identificamos, com base na leitura do voto do 

Ministro Dias Tóffoli, um conjunto importante de postulantes quer no pólo passivo, 

quer no pólo ativo da ação, evidenciando o tensionamento provocado pela matéria54. 

                                                           
 

 

54 INSTITUTO PRO BONO AM. CURIAE. :CONECTAS DIREITOS HUMANOS AM. CURIAE. :SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO - SBDP ADV.(A/S) :ELOISA MACHADO DE ALMEIDA E OUTRO(A/S) AM. 
CURIAE. :CENTRO PELO DIREITO À MORADIA CONTRA DESPEJOS - COHERE AM. CURIAE. :CENTRO DE 
JUSTIÇA GLOBAL AM. CURIAE. :INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL - ISA AM. CURIAE. :INSTITUTO DE 
ESTUDOS, FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM POLÍTICAS SOCIAIS - POLIS AM. CURIAE. :TERRA DE 
DIREITOS ADV.(A/S) :ANDRESSA CALDAS E OUTRO(A/S) AM. CURIAE. :FEDERAÇÃO DOS 
TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DO PARÁ - FETAGRIPARÁ ADV.(A/S) :GIROLAMO 
DOMENICO TRECCANI AM. CURIAE. :ESTADO DO PARÁ PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO 
ESTADO DO PARÁ AM. CURIAE. :ESTADO DE SANTA CATARINA PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA AM. CURIAE. :CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA E 
PECUÁRIA DO BRASIL - CNA ADV.(A/S) :ILMAR NASCIMENTO GALVÃO AM. CURIAE. :CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI ADV.(A/S) :CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES E OUTRO(A/S) AM. 
CURIAE. :ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL - BRACELPA ADV.(A/S) :GASTAO ALVES DE 
TOLEDO E OUTRO(A/S) AM. CURIAE. :SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA Em revisão ADI 3239 / DF 
ADV.(A/S) :RICARDO DE AQUINO SALLES E OUTRO(A/S) AM. CURIAE. :CENTRO DE ASSESSORIA 
JURÍDICA POPULAR MARIANA CRIOLA AM. CURIAE. :KOINONIA PRESENÇA ECUMÊNICA E SERVIÇO 
ADV.(A/S) :FRANCINE DAMASCENO PINHEIRO E OUTRO(A/S) AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO DOS 
QUILOMBOS UNIDOS DO BARRO PRETO E INDAIÁ AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
QUILOMBOLAS DE SANTANA - QUILOMBO DE SANTANA AM. CURIAE. :COORDENAÇÃO DAS 
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A título de contribuição apontamos de forma sistemática três possibilidades 

interpretativas presentes nas fontes judiciárias que regulamentam a matéria e que 

encontram guarida em diferentes estudos de diferentes áreas de conhecimento, 

evidenciando as disputas discursivas acerca da temática dos direitos étnicos 

quilombolas, prioritariamente entre primeira e terceira possibilidade. 

✓ Quilombolas históricos, pois remanescentes de negros 

escravizados fugitivos- com definição dada em 1740 pelo Conselho Ultramarino, o 

qual definia como quilombo “toda habitação de negros fugidos, que passem de 

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

achem pilões nele”. (premissa postulada na ADIn 3239-9) 

✓ Quilombolas que são descendentes de ex-escravos não 

necessariamente fugitivos; 

✓ Quilombola que tem como característica a etnicidade concebida sob 

a orientação de Barth, estabelecidos nos denominados “territórios negros”, 

assentada na auto-identificação, tendo uma trajetória histórica própria, com 

presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 

histórica sofrida. Trata-se de um conceito eminentemente socio antropológico, 

reconhecido internacionalmente com base na compreensão da Resolução nº 169 da 

OIT (premissa postulada pela ABA). 

 Todos os ministros e ministras que votaram a favor dos quilombolas foram 

enfáticos ao rechaçar a tese do marco temporal, tese que é encampada por 

ruralistas e também preocupa os povos indígenas. 

 À guisa de encerramento dessa sessão apresentamos um rol de elementos 

identificados por Arutti (2006), que pode auxiliar na identificação desse grupo social, 

a saber: Ruralidade, forma camponesa, terra de uso comum, apossamento secular, 

adequação a critérios ecológicos de preservação de recursos, presença de conflitos 

                                                                                                                                                                                     
 

 

COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS DE MATO GROSSO DO SUL ADV.(A/S) :FERNANDO 
GALLARDO VIEIRA PRIOSTE E OUTRO(A/S) AM. CURIAE. :INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 
REFORMA AGRÁRIA - INCRA PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL FEDERAL AM. CURIAE. :ESTADO 
DO PARANÁ PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ AM. CURIAE. 
:CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - CNBB ADV.(A/S) :CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 
CASTRO E OUTRO(A/S) AM. CURIAE. :INSTITUTO DE ADVOCACIA RACIAL E AMBIENTAL - IARA ADV.(A/S) 
:HUMBERTO ADAMI SANTOS JÚNIOR AM. CURIAE. :CLUBE PALMARES DE VOLTA REDONDA - CPVR 
ADV.(A/S) :HUMBERTO ADAMI SANTOS JÚNIOR.(STF- VOTO MIN. DIAS TOFFOLI) 
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e antagonismos vividos pelo grupo e, finalmente, mas não exclusivamente, uma 

mobilização política definida em termos de auto-identificação quilombola. As 

comunidades remanescentes de quilombos estão inseridas no contexto das 

“comunidades ou povos tradicionais”. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS A REGULARIZAÇÃO DE TERRAS 

QUILOMBOLAS 

Feitas essas considerações de ordem legislativa, doutrinária e jurisprudencial 

acerca da difícil implementação dos denominados direitos étnicos quilombolas, com 

especial destaque aqueles que implicam na identificação, demarcação e titulação 

das terras ocupadas por essa população, em conformidade com o estabelecido em 

ordenamentos supra nacionais, constitucionais e infra constitucionais, 

disponibilizamos aos leitores, com base em orientações constantes nos documentos 

do INCRA, informações preliminares sobre o requisitos exigidos para dita 

regulamentação, reiterando o que já dissemos anteriormente sobre a instabilidade 

da referida temática nos dias atuais. 

Com base na Instrução Normativa nº 57, do INCRA, de 20 de outubro de 

200955 encontramos um conjunto de procedimentos que passamos a descrever, in 

formando que tais procedimentos, sistematizados nessa legislação resultam de um 

conjunto ampliado e complexo de legislações citados no próprio corpo legal da IN 

nº57/0956. 

                                                           
 

 

55 Instrução que Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das 
comunidades dos quilombos de que tratam o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. 
56 Art. 2º As ações objeto da presente Instrução Normativa têm como fundamento legal: 
I - art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal; 
II - arts. 215 e 216 da Constituição Federal; 
III - Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962; 
IV - Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 
V - Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964; 
VI - Decreto nº 59.428, de 27 de outubro de 1966; 
VII - Decreto nº 433, de 24 de janeiro de 1992; 
VIII - Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993; 
IX - Medida Provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001; 
X - Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001; 
XI - Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003; 
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Cabe às comunidades interessadas encaminhar à Superintendência Regional 

do INCRA do seu Estado uma solicitação de abertura de procedimentos 

administrativos visando à regularização de seus territórios. 

 Para que o INCRA inicie os trabalhos a comunidade deve apresentar a 

Certidão de Registro no Cadastro Geral de Remanescentes de Comunidades de 

Quilombos, emitida pela Fundação Cultural Palmares, o que implica na sua auto- 

identificação, o que denota a denominada consciência da identidade coletiva, em 

consonância com as normas internacionais de Direitos Humanos, a Convenção 169 

da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que consideram a consciência do 

grupo como critério fundamental. 

Em material disponibilizado pelo INCRA encontramos nos artigos terceiro e 

quarto a definição de remanescentes, bem como de terras ocupadas, da forma que 

segue: 

Art. 3º Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os 
grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-definição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com 
presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 
opressão histórica sofrida. 
Art. 4º Consideram-se terras ocupadas por remanescentes das 
comunidades de quilombos toda a terra utilizada para a garantia de sua 
reprodução física, social, econômica e cultural. (BRASIL, IN nº57/09 – 
grifo nosso) 

 

Sobre a temática da auto-regulamentação cabe referir: 

A autoatribuição, de que fala a convenção, encontra amparo na teoria 
antropológica, que embasa os estudos de delimitação de territórios étnicos. 
Para Fredrik Barth, as categorias devem levar em conta as características 
que possuem significado para os próprios atores, e que manterão a fronteira 
entre membros e não membros de determinado grupo étnico. A identidade 
quilombola assume duas vertentes: uma individual, quando depende da 
consciência de cada membro para se reconhecer como quilombola, e ao 
mesmo tempo uma coletiva que para ser aceito como membro daquela 
comunidade precisa de sua anuência, de acordo com os critérios de 
pertencimento do grupo, estabelecidos coletivamente. Não cabe, portanto, a 
nenhum agente externo nem a rotulação nem a negação da identidade de 
um grupo étnico. Essa autoafirmação identitária diz respeito somente aos 

                                                                                                                                                                                     
 

 

XII - Convenção Internacional nº 169, da Organização Internacional do Trabalho sobre povos 
indígenas e tribais, promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004; 
XIII - Lei nº 10.678, de 23 de maio de 2003; 
XIV - Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007; 
XV - Convenção sobre Biodiversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março 
de 1998. (BRASIL,  IN nº57/09) 
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membros do grupo. Não basta apenas que um indivíduo afirme ou negue 
sua identidade étnica, é necessário que esta identidade seja referendada 
pelo coletivo. (INCRA, 2017, p.5) 
 
 
 

No artigo sexto encontramos que a caracterização dos remanescentes das 

comunidades de quilombos deve ser atestada mediante auto-definição da 

comunidade de sorte que a certificação deverá ser feita pela Fundação Cultural 

Palmares, mediante Certidão de Registro no Cadastro Geral de Remanescentes de 

Comunidades de Quilombos do referido órgão, nos termos do § 4º, do art. 3º, do 

Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. 

A competência para a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a 

demarcação, a desintrusão,57 a titulação e o registro imobiliário das terras ocupadas 

pelos remanescentes das comunidades dos quilombos é do INCRA. 

 O processo administrativo inicia através de requerimento de qualquer 

interessado, das entidades ou associações representativas de quilombolas ou de 

ofício pelo INCRA, sendo entendido como simples manifestação da vontade da 

parte, apresentada por escrito ou reduzida a termo por representante do INCRA, 

quando o pedido for verbal. 

No artigo oitavo encontramos, 

O estudo e a definição da terra reivindicada serão precedidos de reuniões 
com a comunidade e Grupo Técnico interdisciplinar, nomeado pela 
Superintendência Regional do INCRA, para apresentação dos 
procedimentos que serão adotados.   (BRASIL, IN nº57/09)  

 

A primeira parte dos trabalhos do INCRA, após ser demandado pela 

comunidade, consiste na elaboração de um estudo da área, destinado à confecção 

do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) do território quilombola, 

definido como terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 

que são utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e 

cultural. Esse estudo e a definição da terra reivindicada deverão ser precedidos de 

                                                           
 

 

57 Ato ou efeito de retirar de um imóvel quem dele se apossou ilegalmente ou sem autorização do 
proprietário. Frequentemente, o termo se refere à retirada de ocupantes ilegais de áreas 
reconhecidas e regularizadas como sendo terras indígenas, reservas ambientais, 
territórios quilombolas ou de outros povos e populações tradicionais. 
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reuniões com a comunidade e Grupo Técnico interdisciplinar, nomeado pelo INCRA, 

para apresentação dos procedimentos que serão adotados. 

Cabe salientar que a identificação dos limites das terras das comunidades 

remanescentes de quilombos deverá ser feita a partir de indicações da própria 

comunidade, bem como a partir de estudos técnicos e científicos, inclusive relatórios 

antropológicos.58 

Aqui destacamos a questão referente ao conceito de território, sendo que o 

mesmo resulta de um processo histórico e imaginário, é material e imaterial 

(memória individual e/ou coletiva); é o território conhecido por meio de 

interpretações e lembranças, que podem ser harmoniosas ou conflituosas.  

Milton Santos, quando dos seus estudos, enfatizou a dimensão econômica-

política resultante das relações de produção estabelecidas no território, visto que 

para o autor o mesmo constitui-se em um espaço que contém objetos, seu uso e 

significados. Para Santos  

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de 
sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo 
homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o 
fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a 
base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, 
sobre as quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, 
entender que se está falando em território usado, utilizado por uma dada 
população. (2000, p. 96-7) 

 

Outros estudos que contribuíram para a compreensão da categoria território 

são resultantes das pesquisas de Rogério Haesbaert. Nestas, o autor destaca a 

relação entre territorialização e desterritorialização, territorialidade e identidade. 

Haesbaert, inspirado em Gramsci e Bourdieu, ampliou a concepção de poder 

(também simbólico) e, consequentemente, de território (que inclui os microterritórios, 

numa abordagem foucaultiana).  Haesbaert defende que  

[...] o território pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas 
relações de poder, do poder mais material das relações econômico-politicas 

                                                           
 

 

58 No laudo constará a caracterização espacial, econômica, ambiental e sócio-cultural da terra 
ocupada pela comunidade, mediante Relatório Técnico de Identificação e Delimitação - RTID, com 
elaboração a cargo da Superintendência Regional do INCRA, que o remeterá, após concluído, ao 
Comitê de Decisão Regional, para decisão e encaminhamentos subseqüentes. (art.9º BRASIL, IN 
nº57/09). 
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ao poder mais simbólico das relações de ordem mais estritamente cultural 
(2007, p.39). 

 

Importante definição de território encontramos nos documentos do INCRA, no 

qual essa categoria é identificada como  

Um território se constitui a partir de uma porção específica de terra 
acrescida da configuração sociológica, geográfica e histórica que os 
membros da comunidade construíram ao longo do tempo, em sua vivência 
sobre a mesma. Assim sendo, um território seria um ente que sobrepõe a 
terra e a carga simbólica agregada a mesma, a partir de seu uso pleno e 
continuado pela ação de um determinado grupo humano. É a partir da 
efetiva incorporação dessas características físicas e simbólicas (a terra e a 
vida social específica que ocorre sobre a mesma) que os membros dessas 
comunidades se reproduzem física e socialmente e se apresentam 
modernamente enquanto titulares das prerrogativas que a Constituição lhes 
garante. É o domínio dessas características que acabam por vincular as 
pessoas ao território, e não o contrário, pois o território é o todo que garante 
a continuidade da vida e a comunidade e seus membros são uma de suas 
partes. (INCRA, 2017, p. 07). 

 

A elaboração do RTID consiste na etapa mais importante e determinante do 

processo de regulamentação das terras quilombolas, visto que nele devem constar 

todos os elementos que permitam a convicção do poder público acerca da  condição 

de terras dessa natureza. 

Com o intuito de evidenciar tal complexidade passamos a referir os elementos 

que devem constar no RTID, em consonância com o previsto no artigo 10 da 

Instrução Normativa nº57 de 20 de outubro de 2009, cabendo informar que os grifos 

constantes na referida transcrição são nossos. 

Art. 10. O RTID, devidamente fundamentado em elementos objetivos, 
abordando informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, 
ecológicas, geográficas, sócio-econômicas, históricas, etnográficas e 
antropológicas, obtidas em campo e junto a instituições públicas e 
privadas, abrangerá, necessariamente, além de outras informações 
consideradas relevantes pelo Grupo Técnico, dados gerais e específicos 
organizados da seguinte forma: 

I - Relatório antropológico de caracterização histórica, econômica, 
ambiental e sócio-cultural da área quilombola identificada, devendo 
conter as seguintes descrições e informações: 

a) introdução, abordando os seguintes elementos: 

1. Apresentação dos conceitos e concepções empregados no Relatório 
(referencial teórico), que observem os critérios de auto-atribuição, que 
permita caracterizar a trajetória histórica própria, as relações territoriais 
específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com 
a resistência à opressão histórica sofrida; 
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No item um encontramos referência expressa a descrição das relações 

territoriais específicas que visto que “um território seria um ente que sobrepõe a terra 

e a carga simbólica agregada a mesma, a partir de seu uso pleno e continuado pela 

ação de um determinado grupo humano” (INCRA, 2017, p. 07). 

Devem constar no RTID a metodologia e a forma do trabalho, indicando e 

caracterizando a equipe técnica envolvida, o cronograma de trabalho, o processo de 

levantamento de dados qualitativos utilizados e o contexto das condições de 

trabalho de campo e elaboração do relatório. (BRASIL, IN nº57/09). 

No que tange aos dados gerais destaca-se: 

1. Informações gerais sobre o grupo auto-atribuído como remanescente das 
comunidades dos quilombos, tais como, denominação, localização e formas 
de acesso, disposição espacial, aspectos demográficos, sociais e de infra-
estrutura; 

2. A caracterização do(s) município(s) e região com sua denominação, 
localização e informações censitárias com dados demográficos, sócio-
econômicos e fundiários, entre outros; 

3. Dados, quando disponíveis, sobre as taxas de natalidade e mortalidade 
da comunidade nos últimos anos, com indicação das causas, na hipótese 
de identificação de fatores de desequilíbrio de tais taxas, e projeção relativa 
ao crescimento populacional do grupo; (BRASIL, IN nº57/09). 

 

Em relação aos dados históricos da ocupação, o RTID deverá indicar: 

1. Descrição do histórico da ocupação da área com base na memória do 
grupo envolvido e depoimentos de eventuais atores externos identificados; 
2. Levantamento e análise das fontes documentais e bibliográficas 
existentes sobre a história do grupo e da sua terra; 
3. Contextualização do histórico regional e sua relação com a história da 
comunidade; 
4. Indicação, caso haja, dos sítios que contenham reminiscências históricas 
dos antigos quilombos, assim como de outros sítios considerados 
relevantes pelo grupo; 
5. Levantamento do patrimônio cultural da comunidade a partir do percurso 
histórico vivido pelas gerações anteriores, constituído de seus bens 
materiais e imateriais, com relevância na construção de suas identidade e 
memória e na sua reprodução física, social e cultural. 
6. Levantamento e análise dos processos de expropriação, bem como de 
comunidade; 
7. Caracterização da ocupação atual indicando as terras utilizadas para 
moradia, atividade econômica, caminhos e percursos, uso dos recursos 
naturais, realização dos cultos religiosos e festividades, entre outras 
manifestações culturais; 
8. Análise da atual situação de ocupação territorial do grupo, tendo em vista 
os impactos sofridos pela comunidade e as transformações ocorridas ao 
longo de sua história. (BRASIL, IN nº57/09). 

 

No que tange a descrição social deverá ser observado: 
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1. Identificação e caracterização dos sinais diacríticos da identidade étnica 
do grupo; 
2. Identificação e análise das formas de construção e critérios do 
pertencimento e fronteiras sociais do grupo; 
3. Identificação das circunstâncias que levaram a eventual secessão ou 
reagrupamento do Grupo; 
4. Descrição da representação genealógica do grupo; 
5. Mapeamento e análise das redes de reciprocidade intra e extra-territoriais 
e societários dos membros do grupo em questão; 
6. Levantamento, a partir do percurso histórico vivido pelas gerações 
anteriores, das manifestações de caráter cosmológico, religioso e festivo, 
atividades lúdico-recreativas em sua relação com a terra utilizada, os 
recursos naturais, as atividades produtivas e o seu calendário; 
7. Levantamento das práticas tradicionais de caráter coletivo e sua relação 
com a ocupação atual da área identificando terras destinadas à moradia, 
espaços de sociabilidade destinados às manifestações culturais, atividades 
de caráter social, político e econômico, demonstrando as razões pelas quais 
são importantes para a manutenção da memória e identidade do grupo e de 
outros aspectos coletivos próprios da comunidade; 
8. Descrição das formas de representação política do grupo; (BRASIL, IN 
nº57/09). 

 

No que diz respeito aos aspectos ambientais e produtivos a legislação 

determina a obrigatoriedade da observação dos seguintes aspectos: 

1. Levantamento e análise das categorias êmicas relacionadas às terras e 
ao ambiente onde vivem as comunidades e sua lógica de apropriação 
dessas áreas e configuração de seus limites; 
2. Análise da lógica de apropriação das áreas nas quais vive o grupo, 
considerando as informações agronômicas e ecológicas da área 
reivindicada pelas comunidades remanescentes de quilombo; 
3. Identificação e explicitação da forma de ocupação quanto ao seu caráter 
tradicional, evidenciando as unidades de paisagem disponíveis no presente 
e no plano da memória do grupo, bem como seus usos, necessários à 
reprodução física, social, econômica e cultural; 
4. Descrição das práticas produtivas, considerando as dimensões 
cosmológicas, de sociabilidade, reciprocidade e divisão social do trabalho; 
5. Descrição das atividades produtivas desenvolvidas pela comunidade com 
a identificação, localização e dimensão das áreas e edificações utilizadas 
para este fim; 
6. Identificação e descrição das áreas imprescindíveis à preservação dos 
recursos necessários ao bem estar econômico e cultural da comunidade e 
explicitação de suas razões; 
7. Avaliação das dimensões da sustentabilidade referentes a ações e 
projetos e seus possíveis impactos junto ao grupo em questão; 
8. Indicação de obras e empreendimentos existentes ou apontados como 
planejados, com influência na área proposta; 
9. Descrição das relações sócio-econômico-culturais com outras 
comunidades e com a sociedade envolvente e descrição das alterações 
eventualmente ocorridas na economia tradicional a partir do contato com a 
sociedade envolvente e do modo como se processam tais alterações; 
10. Identificação e descrição das áreas imprescindíveis à proteção dos 
recursos naturais, tais como áreas de preservação permanente, reserva 
legal e zonas de amortecimento das unidades de conservação. (BRASIL, IN 
nº57/09). 
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Por fim na conclusão do RTID deverá constar: proposta de delimitação da 

terra;  

a.Planta da área proposta, que inclua informações e indicação cartográfica de localização 
dos elementos anteriormente referidos; 

b.Descrição sintética da área identificada, relacionando seus diferentes marcos 
identitários, espaços e paisagens, usos, percursos, caminhos e recursos naturais 
existentes, tendo em vista a reprodução física, social e cultural do grupo, segundo 
seus usos, costumes e tradições; 

c. Indicação, com base nos estudos realizados, de potencialidades da comunidade e da 
área, que possam ser, oportunamente, aproveitadas; 

d.Levantamento fundiário, com a identificação e censo de eventuais ocupantes não-
quilombolas, com descrição das áreas por eles ocupadas, com a respectiva extensão, 
as datas dessas ocupações e a descrição das benfeitorias existentes; descrição das 
áreas pertencentes a quilombolas, que têm título de propriedade; informações sobre a 
natureza das ocupações não-quilombolas, com a identificação dos títulos de posse ou 
domínio eventualmente existentes; 

e.Planta e memorial descritivo do perímetro da área reivindicada pelas comunidades 
remanescentes de quilombo, bem como mapeamento e indicação dos imóveis e 
ocupações lindeiros de todo o seu entorno e, se possível, a indicação da área ser 
averbada como reserva legal, no momento da titulação; 

f.Cadastramento das famílias remanescentes de comunidades de quilombos, utilizando-
se formulários específicos do INCRA; 

g. Levantamento e especificação detalhada de situações em que as áreas pleiteadas 
estejam sobrepostas a unidades de conservação constituídas, a áreas de segurança 
nacional, a áreas de faixa de fronteira, terras indígenas ou situadas em terrenos de 
marinha, em outras terras públicas arrecadadas pelo INCRA ou Secretaria do 
Patrimônio da União e em terras dos estados e municípios;  

h. Parecer conclusivo da área técnica e jurídica sobre a proposta de área, considerando 
os estudos e documentos apresentados.  (BRASIL, IN nº57/09). 

 

Após a realização do RTID o mesmo deverá ser publicado em edital, por duas 

vezes consecutivas, no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade 

federativa onde se localiza a área sob estudo, sendo que a Superintendência 

Regional do INCRA notificará os ocupantes e confinantes, detentores de domínio ou 

não, identificados na terra pleiteada, informando-os do prazo para apresentação de 

contestações. 

 Essa segunda etapa do processo de regulamentação fundiária é a de 

recepção, análise e julgamento de eventuais contestações.59 Aprovado em definitivo 

                                                           
 

 

59 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. 
Parágrafo único. As contestações oferecidas pelos interessados serão recebidas nos efeitos 
devolutivo e suspensivo. 



151 

 

esse relatório, o INCRA publica uma portaria de reconhecimento que declara os 

limites do território quilombola. A portaria é publicada no Diário Oficial da União e do 

Estado e deve conter o memorial descritivo do perímetro do território quilombola em 

vias de regularização. 

Encerrada essa fase, quando os recursos são improcedentes e, em não 

havendo interposições de ações judiciais para discutir as demandas fundiárias 

decorrentes do processo de regulamentação, ocorre a regularização fundiária, com 

desocupação dos ocupantes não quilombolas mediante desapropriação e/ou 

pagamento de indenização e demarcação do território.  

O processo culmina com a concessão do título de propriedade à comunidade, 

que é coletivo, pró-indiviso e em nome da associação dos moradores da área, 

registrado no cartório de imóveis, sem qualquer ônus financeiro para a comunidade 

beneficiada (http://www.incra.gov.br/) 

Apresentamos na sequência uma síntese de todo processo administrativo para 

o reconhecimento de terras quilombolas,com base no Decreto n.º 4887/2003. 

 

 

 

ETAPA DESCRIÇÃO 
1ª etapa 
Início do procedimento 
 
 
 

Impulso ao procedimento de regularização do 
território por iniciativa do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), ou por 
requerimento de qualquer interessado, entidade ou 
associação representativa quilombola 

                                                                                                                                                                                     
 

 

Art. 14. As contestações dos interessados indicados no art. 12 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 180 (cento e oitenta) dias, a contar do protocolo da contestação. 
§ 1º Se o julgamento das contestações implicar a alteração das informações contidas no edital de que 
trata o art. 11, será realizada nova publicação e a notificação dos interessados. 
§ 2º Se o julgamento das contestações não implicar a alteração das informações contidas no edital de 
que trata o art. 11, serão notificados os interessados que as ofereceram. 
Art. 15. Do julgamento das contestações caberá recurso único, com efeito apenas devolutivo, ao 
Conselho Diretor do INCRA, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação. 
§ 1º Sendo provido o recurso, o Presidente do INCRA publicará, no Diário Oficial da União e da 
unidade federativa onde se localiza a área, as eventuais alterações das informações contidas no 
edital de que trata o art. 11 e notificará o recorrente.§ 2º Não sendo provido o recurso, o Presidente 
do INCRA notificará da decisão o recorrente. (BRASIL, IN nº57/09). 

 
 

http://www.incra.gov.br/
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2ª etapa 
Auto-definição da comunidade 
 

Declaração de auto-definição como remanescente 
de comunidade de quilombos 

 
3ª etapa 
Inscrição da declaração de auto-
definição 

Inscrição da auto-definição no Cadastro Geral junto 
à Fundação Cultural Palmares que expedirá a 
certidão de registro 

4ª etapa 
Identificação e delimitação do 
território pelo INCRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reuniões do grupo técnico interdisciplinar do 
INCRA e comunidade para apresentação do 
trabalho e procedimentos a serem adotados 
 
Elaboração do Relatório Técnico de Identificação e 
Delimitação (RTID) das terras com base em estudos 
técnicos, para caracterização espacial, econômica e 
sociocultural do território, composto das seguintes 
peças: i)relatório antropológico; ii)planta e memorial 
descritivo;iii)cadastro das famílias; iv)cadastro dos 
demais ocupantes e detentores de títulos de 
domínio; v)levantamento da cadeia dominial do 
título de domínio; vi)especificação de sobreposição 
de áreas de quilombos sobre unidades de 
conservação, áreas de segurança nacional, áreas 
de faixa de fronteiras ou situadas em terras de 
marinha e em terras de estados e municípios; 
vii)parecer conclusivo da área técnica sobre a 
legitimidade da proposta de território e adequação 
dos estudos e documentos apresentados; 

 
5ª etapa 
Publicação do RTID 
 

Publicação do resumo do RTID no Diário Oficial da 
União e do estado no qual se localiza o território 

 
6ª etapa 
Notificação dos interessados 
 
 

 
Notificação dos ocupantes do território a ser 
realizada pelo INCRA sobre prazo para 
apresentação de contestação ao RTID 

 
7ª etapa 
Apresentação de contestações 
 

Contestação ao RTID pelos interessados no prazo 
de 90 dias 
 

8ª etapa 
Consulta a órgãos federais 
 
 

Consulta aos órgãos federais para manifestarem-se 
concomitantemente no prazo de 30 dias sobre o 
RTID 
 

9ª etapa 
Julgamento das contestações 
 
 

Julgamento das contestações ao RTID pelo Comitê 
de Decisão Regional do INCRA 

10ª etapa 
Publicação de aprovação definitiva 
do RTID 
 

Publicação de portaria de aprovação definitiva do 
RTID pelo INCRA que reconhecerá e declarará os 
limites do território quilombola a ser titulado 
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11ª etapa 
Análise da situação fundiária 
 
 
 

 
 
Análise da situação fundiária do território pleiteado, 
considerando-se a possibilidade de reconhecimento 
da incidência dos mesmos sob áreas públicas ou 
privadas após o julgamento das contestações. 
 

 
 
12ª etapa 
Procedimento desapropriatório 
 
 
 

Realização de procedimento desapropriatório de 
particulares, que possuam títulos de domínio 
particulares válidos 
 
 

13ª etapa 
Reassentamento dos ocupantes não 
quilombolas 
 

Reassentamento de ocupantes não quilombolas 
pelo INCRA, caso preencham os requisitos da 
legislação agrária. 
 

 
14ª etapa 
Demarcação do território 
 Demarcação do território pelo INCRA 

15ª etapa 
Concessão do título 
 
 

 
Concessão do título de reconhecimento de domínio 
pelo INCRA à comunidade quilombola, em nome da 
respectiva associação legalmente constituída 
 

16ª etapa 
Registro do imóvel 
 
 

Registro cadastral do imóvel pelo INCRA 
 
 

17ª etapa 
Registro do título 
 

Registro do título no Registro de Imóveis de acordo 
com a Lei Federal de Registros Públicos 

 

 

A análise dos processos que tramitam no INCRA indicam a dificuldade de 

alcançar essas fases, uma vez que, desde o inicio do processo administrativo, é 

bastante freqüente a interposição de ações judiciais questionando as demandas, 

sendo a mais expressiva delas a impugnação de perito judicial para a realização de 

laudo antropológico, o que  inviabiliza a própria feitura do RTID. 

Dados disponibilizados pelo INCRA informam que existia em dezembro de 

2018, mil setecentos e quinze processos abertos distribuídos por regiões da forma 

que segue (Figuras 9, 10 e 11): 
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Figura 9 - Processos dos Estados da Região Nordeste 

 

Fonte: http://www.incra.gov.br/ 

 
 
Figura 10 - Processos dos Estados da Região Norte e Centro Oeste 

 
Fonte: http://www.incra.gov.br/ 
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Figura 11 - Processos dos Estados da Região Sudeste e Sul 

 
Fonte: http://www.incra.gov.br/ 

 

As regiões proporcionalmente com maior demanda de processos levando em 

conta as Superintendências Regionais - SR, estão na Região Sul e Sudeste, que 

possuem três e quatro SR, sendo regiões, historicamente identificadas pelo 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ como tendo uma cultura litigante expressiva 

(Figura 12): 

 

Figura 12 - Processos Abertos por Região 

 
Fonte: http://www.incra.gov.br/ 
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A leitura dos dados disponibilizados no site do INCRA (atualizado em 

13/07/2017), informa que foram expedidos 220 títulos de propriedade aos 

remanescentes de comunidades quilombolas, regularizando-se 754.811,0708 

hectares em benefício de 152 territórios, 294 comunidades e 15.910 famílias, 

havendo ainda um volume expressivo de demandas que aguardam deliberação do 

Supremo Tribunal Federal para seu prosseguimento. O processo do Vão grande 

será tratado em capítulo específico, 
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5  PROCESSO DE OCUPAÇÃO/REOCUPAÇÃO DO CENTRO-OESTE/MATO 

GROSSO 

 

Estudos de Barrozo (2017) assinalam que desde o início do século XVIII 

diferentes grupos adentravam o sertão do que hoje denominamos de Mato Grosso, 

com o propósito de encontrar minas de ouro, de esmeraldas ou mesmo manchas de 

diamantes. 

Nogueira assevera que os primeiros achados auríferos no atual Estado do 

Mato Grosso são de Pascoal Moreira Cabral, às margens do rio Coxipó, afluente do 

Cuiabá, datando de 1719, inauguram o estabelecimento de núcleos fixos de 

povoamento português naquela localidade. Já no estado de Goiás, temos na 

bandeira60 de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhangüera Filho, em 1722 a abertura 

de um caminho fluvial que ligava essa localidade a São Paulo, percorrendo por três 

anos os sertões do hoje denominado Planalto Central até finalmente encontrar, em 

1725, no sopé da Serra Dourada, ouro no Rio Vermelho, em território, hoje, goiano.61 

A questão do controle de um hinterland que abrangia a área entre a bacia e 

principalmente as cabeceiras do Rio Amazonas e do Rio da Prata mobilizou as 

Coroas Ibéricas, cabendo referir os estudos de Sergio Buarque de Holanda acerca 

dessa temática62. 

Sobre essa questão Nogueira refere: 

Estas rotas de penetração, que cartografadas dariam já uma idéia de todo 
ao território colonial luso-americano em formação, seriam, no rumo Norte, o 
caminho que saía de Vila Bela, cidade planejada na década de 1750 para 
ser a capital de toda a capitania do Mato Grosso, e seguia pelo alinhamento 

                                                           
 

 

60 As bandeiras eram expedições organizadas e financiadas por particulares, principalmente 
paulistas. Partiam de São Paulo e São Vicente principalmente, rumo às regiões centro-oeste e sul do 
Brasil. As bandeiras tinham como objetivo principal descobrir minas de ouro, prata e pedras preciosas 
61 Cabe destacar que nesse período, qual seja, antes do Tratado de Madri, assinado em 1750 pelas 
coroas portuguesa e espanhola, os portugueses estimulavam a criação de núcleos de povoamento 
portugueses, de sorte a garantir através do uti possidetis (ocupação de fato) o domínio dessa área, 
sustentando a demanda pelo direito definitivo de terras espanholas até aquele momento. Destacamos 
a divisão da antiga capitania geral de São Paulo e a fundação das novas capitanias de Goiás (1744) 
e Mato Grosso (1748), tendo essa última seu primeiro governador, D. Antônio Rolim de Moura. 
62 HOLANDA, Sérgio Buarque de. O Extremo Oeste. São Paulo: Brasiliense: Secretaria de Estado da 
Cultura, 1986. e Monções. São Paulo: Brasiliense, 1990.   
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dos rios Guaporé-Mamoré-Madeira até este encontrar o Amazonas pela sua 
margem direita, daí demandando Belém. Já ao Sul, esse caminho fluvial 
estabelecia-se de início pela célebre via aquática entre Araritaguaba e 
Cuiabá, tantas vezes evocada nos clássicos estudos de Sérgio Buarque de 
Holanda. Nele, seguia-se Tietê acima até o rio Paraná, daí rumando depois 
para o alinhamento Pardo-Coxim, de onde se conseguia atingir o Taquari 
pelo estreito varadouro seco de Camapuã, passando-se deste até os rios 
Paraguai e Cuiabá, um seu formador pela vertente oriental. (2012,p.7-8) 

 

No mesmo período encontramos referência em estudos de Canabarro sobre 

Cuiabá, que a cidade é referida como “antemural da Colônia”, de sorte a constituir-

se como um ponto estratégico importante para conter o avenço espanhol em 

território postulado pela coroa lusitana. 

Os estudos de Barrozo referem que Fernão Dias Paes Leme63, o Anhanguera, 

Borba Gato e muitos outros aventureiros, nos séculos passados, da mesma forma 

que baianos, mineiros, e paulistas que durante o século XX, chegaram a Chapada 

Diamantina, ao vale do Jequitinhonha, os rios Araguaia, Garças e Paraguai à 

procura de diamantes. 

No ano de 1804, quando foi liberada a exploração do diamante no Alto 

Paraguai-Diamantino, até meados do século XIX, quando a mineração entrou em 

decadência, vários viajantes europeus passaram pela vila de Diamantino, e pelas 

minas de diamante das cabeceiras do Rio Paraguai.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

63 Fernão Dias Lemes morreu atacado pelas “febres”, com um punhado de turmalinas sem valor nas 
mãos, na ilusão de que eram esmeraldas. Barroso 



161 

 

Figura 13 - Missões espanholas 

 
Fonte: Nogueira, 2008. 

 

A descoberta aurífera além Minas Gerais atribuí a região da atual Goiás e 

Mato Grosso importância expressiva para a economia portuguesa, determinado a 

ocupação efetiva das áreas no entorno de Cuiabá64, bem como na fixação dos 

caminhos utilizados para chegar às minas de ouro. 

Nesse contexto Cuiabá mantém feições de fronteira, distinguindo-se 

paulatinamente de Goiás, cuja exploração aurífera intensifica-se, reservando-se a 

atual capital matogrossensse uma condição geopolítica importante do extremo oeste 

luso brasileiro. (CANAVARROS, 1998, p. 30) 

                                                           
 

 

64 8 de abril de 1719, é  a data oficial da fundação de Cuiabá. 
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Em Goiás as mudanças foram mais evidentes por dois motivos básicos: 
primeiramente, a própria exploração do ouro atingiu nessa província níveis 
mais elevados que deram origem a um povoamento mais estável, com 
fluxos mercantis perenes e uma rede de cidades até certo ponto 
consolidada, ao passo que, no Mato Grosso, as necessidades de defesa e o 
caráter militar do governo, originados de sua situação fronteiriça, sempre 
acabavam por consumir a maior parte dos cabedais e esforços de seus 
habitantes. (NOGUEIRA, 2012, p.8) 

 

No mesmo sentido o autor segue referindo que: 

Em Goiás as mudanças foram mais evidentes por dois motivos básicos: 
primeiramente, a própria exploração do ouro atingiu nessa província níveis 
mais elevados que deram origem a um povoamento mais estável, com 
fluxos mercantis perenes e uma rede de cidades até certo ponto 
consolidada, ao passo que, no Mato Grosso, as necessidades de defesa e o 
caráter militar do governo, originados de sua situação fronteiriça, sempre 
acabavam por consumir a maior parte dos cabedais e esforços de seus 
habitantes. (NOGUEIRA, 2012, p.9) 

 

A região amazônica aparece na literatura, primordialmente nos relatos dos 

viajantes naturalistas europeus, desde meados do século, XVIII, sendo notável a 

denominação “Hileia”, dada pelo naturalista Alexander Von Humboldt, referindo a 

grande floresta equatorial úmida no século XIX. Durante do século XX foram 

inúmeras as referências a região, muitas vezes identificada como “inferno verde”; 

“paraíso verde”; “eldorado”, “terra prometida”, entre outras, evidenciando algumas 

vezes a natureza intocada, selva impenetrável, imenso vazio e em outras uma terra 

habitável e de promissão (LEITE, 2001). 

 A geógrafa Bertha K. Becker (2007) importante estudiosa da região, divide a 

ocupação da Amazônia em três marcos principais: a formação territorial 1616-1930; 

planejamento regional 1930-1985 e a incógnita do Heartland (Coração da terra), a 

partir de 1985.  

Para essa autora, dentro do primeiro marco, nos anos de 1616 a 1777 

efetuou-se a apropriação lenta e gradativa do território, estendendo os domínios 

portugueses para além do Tratado de Tordesilhas, tendo como base econômica a 

exportação de produtos nativos como plantas, frutas e raízes, as chamadas “drogas 

do sertão”.  

 A configuração do que hoje é a Amazônia se fez somente entre 1850 e 1899, 

sob a preocupação imperial com a internacionalização da navegação do grande rio 
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Amazonas e o “boom” da borracha, sendo que formação territorial finalmente 

completou-se com a definição dos limites da região entre 1899 e 1930.  

Becker atribui a esse modelo o conceito de “economia de fronteira” em que o 

progresso é entendido como crescimento econômico e prosperidade infinito, 

baseados na exploração de recursos naturais, percebidos igualmente como infinitos. 

Nesse sentido cumpre referir que o interesse efetivo pela Amazônia ocorreu em 

momentos de valorização momentânea de seus produtos para o mercado 

internacional, seguindo-se longos períodos de estagnação.  

Diante desse contexto a atuação do governo português e depois brasileiro foi 

capaz de controlar o território sem viabilizar o aumento da população e o pleno 

desenvolvimento daquela região65. 

O controle do território foi mantido por um processo de intervenção em locais 

estratégicos, pelo domínio gradual da terra e pela criação de unidades 

administrativas vinculadas diretamente ao governo central. Os surtos voltados para 

os produtos extrativos de exportação, as estratégias de controle do território e os 

modelos de ocupação marcaram toda a formação territorial da Amazônia, sendo que 

o modelo endógeno, referido por Becker, foi muito menos expressivo após as 

missões, representado por alguns projetos de colonização e, sobretudo, pelos povos 

indígenas, seringueiros e ribeirinhos. O modelo exógeno predominou na ocupação 

regional por meio de investimentos públicos em infraestrutura e investimentos 

privados em agronegócios. 

O segundo marco da ocupação da Amazônia tem como característica o 

planejamento governamental, coma formação de um aparelho estatal e crescente 

intervenção na economia e no território. A fase inicial do planejamento regional 

                                                           
 

 

65Segundo BECKER (2001), historicamente, dois modelos de ocupação territorial se contrapõem na 
Amazônia, embora ambos a partir de iniciativas externas. O modelo endógeno refere-se a uma visão 
interna do território, fruto do contato com os habitantes locais e privilegiando a autonomia e o 
desenvolvimento locais, como foi o projeto missionário, que conseguiu o controle do território com 
uma base econômica organizada. No padrão endógeno, as populações vivem de produtos naturais 
locais. Já o padrão das relações externas, exógeno, é baseado na visão externa ao território, que 
afirma a soberania, privilegiando as relações com as metrópoles, sendo que o modelo básico utilizado 
é o das redes de articulação externa, constituídas por núcleos que asseguram a produção e sua 
concentração para exportação. Modelo exógeno –privilégio dado às exportações; modelo endógeno –
desenvolvimento local. 
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(1930-1966) corresponde à implantação do Estado Novo por Getúlio Vargas, sendo 

mais discursiva do que ativa na análise de Becker.  

A “Marcha para o Oeste”, a criação da Fundação Brasil Central (1944), a 

inserção do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (PVEA) na Constituição 

de 1946, a delimitação oficial da região e a criação da Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) apenas revelaram uma preocupação 

com a região, mas não obtiveram efetiva implementação. 

Cunha (2012) assevera que a migração em direção à Amazônia só se 

acentuou no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), por meio da implantação 

das rodovias Belém-Brasília e Brasília-Acre, sendo que entre 1950-1960, a 

população da região passou de um milhão para cinco milhões.  

Somente entre os anos de 1966 e 1985 que é possível identificarmos o 

planejamento/intervenção efetivo para a região, sendo um contexto onde o Estado 

toma para si a iniciativa de um novo e ordenado ciclo de exploração/apropriação 

amazônico, em um projeto de modernização da sociedade e do território nacional. 

Assim, a re-ocupação assume papel prioritário, pois é percebida como solução para 

as tensões sociais internas decorrentes da expropriação de pequenos produtores do 

Nordeste, Sul e Sudeste pela modernização do setor primário.  

Para potencializar a apropriação física e controlar o território, o Estado 

brasileiro implantou uma malha viária na Amazônia. Foi um momento de exploração 

dos recursos naturais intensa pela abertura de estradas, exploração da madeira 

seguida da expansão agropecuária e intensa mobilidade espacial da população 

(CUNHA, 2012). 

Nesse sentido achamos pertinente referir que a Amazônia brasileira, 

concebida como uma região com potencial econômico, foi delimitada pela Lei nº 

1.80666, sancionada em 1953, no governo de Getúlio Vargas.  

                                                           
 

 

66 Art. 2° A Amazônia brasileira, para efeito de planejamento econômico e execução do plano definido 
nesta lei, abrange a região compreendida pelos Estados do Pará e do Amazonas, pelos territórios 
federais do Acre, Amapá, Guaporé e Rio Branco, e ainda, a parte do Estado de Mato Grosso a norte 
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Resultante de um conceito político-econômico a Amazônia brasileira passou a 

ser chamada de Amazônia Legal, devido à necessidade do país planejar e promover 

o desenvolvimento na região. Os dispositivos legais de delimitação da Amazônia 

foram alterados ao longo dos anos para se adequar melhor aos interesses do 

Estado, visto que essa definição foi e é utilizada pelo poder público para implantação 

de políticas públicas. Uma importante modificação encontramos com a promulgação 

da Lei n° 5.173, de outubro de 1966.67 

 Barrozo sinaliza que a partir de 1968 o governo federal desenvolveu uma 

política de reocupação da Amazônia Meridional, sob  a responsabilidade do INCRA 

ao qual cabia  a execução dos projetos de colonização  e assentamento de  

agricultores sem terra ou com pouca terra. (2017, p.98) 

 Nesse contexto foi criando a SUDAM68 para viabilizar os grandes projetos 

agropecuários, madeireiros e minerais na Amazônia com financiamento público, 

subsídios e incentivos fiscais (IANNI, 1979; CARDOSO e MÜLLER, 1977). 

O governo federal apoiado  por agências sociais e religiosas, fez propaganda 

em áreas de minifúndios no sul do Brasil, promovendo a colonização da Amazônia 

como a Terra da Promissão. (BARROZO, 2017, p. 98) 

O autor segue afirmando que a política do governo federal para atrair as 

grandes empresas privadas para a Amazônia, com apoio e incentivos da SUDAM, e 

do POLAMAZÔNIA69, generalizou as disputas e conflitos em torno da terra entre 

                                                                                                                                                                                     
 

 

do paralelo 16º, a do Estado de Goiás a norte do paralelo 13º e do Maranhão a oeste do meridiano de 
44 º.(BRASIL, Lei nº 1.806/53) 
67 Art. 2º A Amazônia, para os efeitos desta lei, abrange a região compreendida pelos Estados do 
Acre, Pará e Amazonas, pelos Territórios Federais do Amapá, Roraima e Rondônia, e ainda pelas 
áreas do Estado de Mato Grosso a norte do paralelo de 16º, do Estado de Goiás a norte do paralelo 
de 13º e do Estado do Maranhão a oeste do meridiano de 44º. 
68 A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) é uma autarquia do governo 
federal do Brasil, criada no governo do presidente Castelo Branco em 1966, com a finalidade de 
promover o desenvolvimento da região amazônica, gerando incentivos fiscais e financeiros especiais 
para atrair investidores privados, nacionais e internacionais. Ela tem sede e foro em Belém, e é 
vinculada ao Ministério da Integração Nacional. 
69 O Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (Polamazônia) foi um 
programa do governo brasileiro durante a ditadura militar.O Polamazônia tinha como objetivo a 
implantação de polos agrícolas regionais que permitissem fixação populacional nas áreas de 
mineração e de interesse estratégico, formando zonas de integração, permitindo a concentração de 
capitais e formando novos espaços de desenvolvimento.Outro objetivo que vinha a calhar era a 
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índios, posseiros, grileiros, latifundiários e empresários pela posse e uso da terra 

(apud IANNI, 1979, p. 95-98).  

Dessa forma a definição da Amazônia Legal tinha como objetivo estabelecer 

quais estados seriam o alvo das políticas públicas e, principalmente, para onde 

seriam direcionados os recursos como estímulo ao crescimento econômico.  

Com a criação do Estado de Mato Grosso do Sul, em 1977, toda a área do 

estado de Mato Grosso passa a fazer parte da Amazônia Legal. 

Feitas essas considerações passamos a descrever sumariamente o processo 

de re-ocupação do centro oeste brasileiro, com especial ênfase a região 

compreendida pelo estado do Mato Grosso, identificado pela literatura especializada 

como o grande laboratório, do projeto de modernização conservadora ou dolorosa 

do campo brasileiro, implementada pelo Estatuto da Terra.  

A re-ocupação sistemática da região ocorreu em fins da década de 1950 e se 

intensificou após 1964, com a efetivação das propostas colonizadoras constantes no 

Estatuto da Terra, uma vez que os governos militares que chegam ao poder naquele 

contexto deliberam pela integração efetiva da região no processo de 

desenvolvimento nacional.  

Anthony Hall (1991) aponta que o golpe de 1964 foi um divisor de águas na 

formulação da política para a região, pois até então as iniciativas públicas para 

explorar os recursos daquela área tinham sido pouco efetivas. Foi o presidente 

Castelo Branco, que salientou a necessidade de obter-se mais eficiência no 

planejamento para a região enfatizando o protagonismo da iniciativa privada na 

colonização da região. Tais recomendações estão materializadas na chamada de 

“Operação Amazônia”, que desencadeou uma série de políticas para a região com o 

objetivo de criar pólos de desenvolvimento. 

                                                                                                                                                                                     
 

 

redução da pressão pela reforma agrária no nordeste do Brasil, transferindo a mesma para o norte e 
o centro-oeste do Brasil, regiões ainda com "elevada oferta de terras". Em outro aspecto, as 
localidades inseridas no programa recebiam grande oferta de crédito para fixação de 
projetos agropecuários e hortifrutigranjeiros. 
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Sobre o potencial econômico da região, transcrevemos apontamentos de 

Zuleide Ponte, para quem:  

As concepções do projeto desenvolvimentista de integração da Região 
Amazônica ao projeto das elites, como regiões subdesenvolvida, “vazio 
demográfico”, etc., são apenas expressões que remetem à única 
possibilidade possível de conduzir a Região Amazônia ao processo de 
integração para cumprir o papel histórico que, de antemão, já lhe estava 
reservado ontem e hoje, como fornecedora de riquezas naturais para os 
centros industriais desenvolvidos. (PONTE, 2008, p.3) 

 

Os governos militares, principalmente no período Médici (1969-1974), 

apresentaram a Amazônia como um vazio demográfico: a “terra sem homens para 

homens sem terra” atraindo populações do nordeste e sul do país.  Marise Rocha 

Morbach (2001) considera que os conceitos de “vazio demográfico” e “terras sem 

homens” ocuparam o imaginário coletivo, estabelecendo estreitas relações entre as 

metas de ocupação dos militares e os desejos das populações rurais. 

Estudo desenvolvido por Cunha (2012), sobre o uso de imagens no projeto 

colonizador do Mato Grosso, informa que foram expressivas as peças publicitárias 

financiadas por entidades públicas.  

A titulo de ilustração selecionamos algumas delas identificadas como 

capazes de difundir a idéia de expansão de fronteira interna nacional, pela ação do 

capital, em um projeto marcadamente desenvolvimentista que foi capaz de 

disponibilizar ao grande público imagens/representações emblemáticas da fronteira 

da civilização a ser transformada pelo capital nacional e internacional, potencializada 

pelos incentivos fiscais  que garantiriam a transformação das região com o domínio 

pleno da natureza, naquele momento  identificada como o espaço a ser controlado. 

A imagem que segue é ilustrativa desse esforço, destacando o potencial 

econômico da região e propondo a atração de investidores dispostos a prosperarem. 

Em nenhum momento encontramos referência as populações ali estabelecidas 

desde tempos imemoriais, corroborando a idéia bastante consolidada de frente 

pioneira (Figura 14). 
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Figura 14 - Propaganda constante no jornal Folha de São Paulo de 30 de dezembro 

de 1970. 

 
Fonte: Cunha, 2012. 

 
 

Na imagem abaixo, publicada em uma revista de circulação nacional, 

encontramos uma vista aérea da região, corroborando a interpretação do “vazio 

demográfico” e estimulando os denominados conquistadores (Figura 15). 
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Figura 15 - Capa da Revista Veja de 11 de agosto de 1971 

 
Fonte: Cunha, 2012. 

 
 

Na capa da revista Veja que segue (Figura 16) fica evidente a noção de 

ampliação da fronteira interna, pela incorporação de regiões de florestas. A figura da 

máquina (trator), conduzido pelo homem em confronto com a natureza demonstra 

inequivocadamente o avanço da fronteira humana, aqui tratada como fronteira do 

capital, sendo o conceito de humano circunscrito a esse projeto colonizador. 

A fotografia que ilustra a capa dessa revista é ilustrativa do contraste 

existente entre esses dois mundos, da fronteira entre o progresso e o atraso, 

naquele contexto identificado com a natureza, com a floresta. Na seqüência da 

reflexão retomaremos a questão do trator no imaginário desse encontro de dois 

mundos, nessa linha, nessa fronteira. 
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Figura 16 - Capa da Revista Veja de 14 de outubro de 1970 

 

 

Fonte: Cunha, 2012. 

 

Corroborando apontamentos anteriores, as capas da Revista Manchete, 

também uma importante revista de circulação nacional, demonstram em fotografias 

aéreas a floresta sendo cortada pela estrada, estrada essa que transformaria aquela 

região, constituindo como encontramos na manchete da segunda capa, “um novo 

Brasil” (Figuras 17 e 18). 
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Figura 17 - Capa da Revista Manchete de 15 abril de 1972 

 

 
Fonte: Cunha, 2012. 

 

Figura 18 - Capa da Revista Manchete de fevereiro de 1973 

 
Fonte: Cunha, 2012. 
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Como já referimos anteriormente um elemento importante do 

desenvolvimento da região, decorria da modernização do campo, cabendo informar 

que a mesma deveria atender ao capital monopolista e às necessidades do 

desenvolvimento industrial, entendido como um processo que levaria o Brasil a ser 

uma potência econômica, como bem evidencia a imagem 1 onde encontramos 

referencia a pecuária, produção de energia, extração de minérios, entre outras 

atividades, resultando no que ficou conhecido como “modernização conservadora”. 

Essa mudança vultosa na base produtiva provocou impactos expressivos 

nas populações locais, na sua maioria expropriadas pelo capital agravando as 

disparidades sociais, questão que será tratada na seqüência. 

 

5.1 FRONTEIRAS DO HUMANO NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

Como referido na sessão anterior o Governo Federal, a partir do final da 

década de 1960, estimulava a exploração da Amazônia, incentivando grandes 

empresas a ocuparem vastas regiões, desconsiderando absolutamente a histórica 

presença de indígenas e agricultores tradicionais naquelas áreas, uma vez que a 

região é apresentada como desocupada, reiterando o mito do vazio demográfico, 

também já referido.  

Nesse sentido a constituição daquela fronteira é tratada como frente pioneira, 

que nas palavras de Martins (2009), toma como referência o empresário, o 

fazendeiro, o comerciante, o pequeno agricultor moderno e capitalizado, enfim o 

empreendedor como agentes protagonistas do capital. 

A frente pioneira para o autor antes referido é também uma situação espacial 

e social que convida ou induz à modernização, à formulação de novas concepções 

de vida e à mudança social, visto que as populações tradicionais, geralmente 

invisibilizadas, são identificadas com o atraso a ser superado a qualquer custo, 

ainda que isso implique no extermínio físico e/ou cultural desses grupos. Elemento 

simbólico importante dessa fronteira, identificamos com as cercas que materializam 
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a propriedade privada região, propriedade essa, na maioria das vezes, quiçá na 

totalidade, em descumprimento absoluto de sua função social.70 

Reiterando as assertivas de Martins, afirmamos que a história das lutas 

étnicas e sociais é a história contemporânea da fronteira no Brasil. Entre 1968 e 

1987 diferentes grupos indígenas da Amazônia sofreram pelo menos 92 ataques, 

protagonizados pelos grandes proprietários de terra e com ajuda de suas milícias 

particulares (MARTINS, 2009, p.36). 

Nesse sentido, diferentemente do que vimos na disciplina, especialmente 

quando do trato das regiões de fronteira inter estatal no estado do Rio Grande do 

Sul, a fronteira do capital não pode ser percebida como o lugar da conciliação. Muito 

pelo contrário. A fronteira do capital e consequentemente do humano, é marcada por 

uma profunda assimetria e ausência de alteridade de reconhecimento das 

diferenças, visto que o esforço do capital na constituição dessa fronteira interna é no 

sentido de  acabar com qualquer signo que não sejam os seus próprios, vistos que 

os mesmos, sejam eles culturais, sociais, econômicos ou ambientais, especialmente 

no período em tela (décadas de 1970 a 1990 não podem contrapor ou retardar a 

implementação de uma idéia de progresso e desenvolvimento propagada pelo 

capital. 

José de Souza Martins assegura que a fronteira do capital deveria ser 

essencialmente o lugar da alteridade, sendo a primeira vista o lugar do encontro dos 

que, por diferentes razões, são diferentes entre si, índios, proprietários de terra e 

camponeses pobres. Mas, o conflito e as relações de desumanização do outro que 

se processam naquele espaço, fazem com que a fronteira seja essencialmente, a 

um só tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontro, de tal forma que a 

afirmação da superioridade do capital e de seus agentes ocorre pela afirmação do 

nós diante dos outros, ou seja,  a afirmação se dá pela diferenciação utilizando os 

ensinamentos de Barth.  

                                                           
 

 

70Art 186 da CF/88 – A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes 
requisitos: 
I - Aproveitamento racional e adequado; 
II - Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III - Observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.(CF/88). 
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Acerca desse encontro, com especial destaque ao contato entre populações 

indígenas, históricas habitantes da região, e as populações não indígenas 

mobilizadas pelo capital, Roberto de Oliveira Cardoso desenvolveu uma série de 

estudos, tomando como referência a idéia de identidade contrastiva de Barth, 

incorporando uma dimensão particular ao caso brasileiro e latino americano onde 

esse contato, essa fronteira que distingue os diferentes grupos, é caracterizada pelo 

conflito manifesto ou latente. 

Essa a fronteira, no caso em tela identificada com área de expansão do 

capital, deve ser tratada como lócus de disputas, lutas e resistências. Martins trata 

esse encontro como a fronteira da civilização, marcadamente destrutiva onde a 

acumulação capitalista ocorre pela expropriação, quiçá extinção do outro que não é 

identificado ou não pactua com as estratégias do capital, viabilizando situações de 

conflito e de interação continuada. 

Com efeito, citamos as concepções de Martins acerca da fronteira de muitas e 

diferentes situações: fronteira da civilização (demarcada pela barbárie que nela se 

oculta), fronteira espacial, fronteira de culturas e visões do mundo, fronteira de 

etnias, fronteira da história e da historicidade do homem. (MARTINS, 2009, p.49) 

 Como mencionamos ao final da primeira sessão, o avanço da fronteiras 

agrícola nas áreas de colonização da Amazônia Legal agudizou as disputas por 

terras e os conflitos se intensificaram, resultando em perseguições ameaças de 

morte e assassinatos de centenas de pessoas, com especial destaque a indígenas e 

lavradores posseiros. 

No Acervo da CPT encontramos um volume expressivo de denúncias acerca 

de assassinatos de trabalhadores rurais, em uma evidente negação da humanidade 

dos grupos mais vulneráveis. A título de ilustração juntamos o relato que segue 

abaixo evidenciando a articulação entre latifundiários – representantes do capital e o 

agentes do poder publico, fato bastante comum na região (Figura 19). 
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Figura 19 – Relato de articulação latifundiários e agentes do poder público 

 
Fonte: Fundo Diversos CPT -1986 - TA-0408-0003 

 

Ao tratar da ação dos teólogos da libertação estabelecidos no local, Martins 

refere que o latifúndio 

Queria a bênção da Igreja para a sua obra de difusão do “progresso”, o 
progresso predatório, violento e violador da devastação ambiental 
desregrada, do parasitismo dos incentivos fiscais, da incorporação forçada 
ao cenário do chamado progresso de grande número de tribos indígenas 
até desconhecidas, da exploração impiedosa dos trabalhadores, da 
expulsão dos posseiros da terra que ocupavam, habitavam e cultivavam, 
muitas vezes há gerações. [...] era como se o Brasil todo estivesse sendo 
convocado para o último episódio de uma história repetitiva de genocídios e 
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violação de direitos. Nosso passado explodia de repente na cara de todos, 
como o presente lúgubre de uma história trágica. (MARTINS, 2002. p. 51-
52, grifo nosso). 

 

A região vulgarmente conhecida como “Bico de Papaguaio”, ao norte do atual 

estado de Tocantins, fazendo divisa com o extremo nordeste de Mato Grosso (área 

entre os rios Araguaia e Tocantins) é marcada por uma série de conflitos 

basicamente de natureza fundiária, sendo palco da Guerrilha Rural do Araguaia, 

cabendo referir que a mesma viveu um intenso processo de interferência  estatal ao 

longo dos anos 1970 e 1980, o que acabou por opor de um lado os trabalhadores 

rurais da região noroeste do país que chegaram a partir da década de 50 em busca 

de terras devolutas, indígenas que ocupavam a região desde sempre, e de outro os 

fazendeiros e investidores da região centro sul do Brasil, atraídos pelos incentivos 

fiscais oferecidos pelo governo federal como forma de promover a ocupação da 

região.  

Em conseqüência desta re-ocupação, de um lado por grandes empresários, e 

de outro por agricultores familiares à procura de terra se intensifica, provocando uma 

série de conflitos pela posse da terra ao longo das décadas 1970 e 1980 e 1990 

(ESTERCI, 1987). 

Corroborando assertiva anterior identificamos no Jornal Folha de São Paulo a 

seguinte passagem: 

Desde 1970 a região se tornou uma frente pioneira. Nessa época a chegada 
de lavradores começou a ser maciça com apelos do Governo Médici, de 
que a Amazônia era a terra sem homens para os homens sem terra. Mas na 
verdade, a política de incentivos fiscais, deduzidos do dinheiro do povo, 
criou uma concentração de terra nas mãos de poucos - Grifo nosso.71  

 

Durante o período referido, a grilagem, a expropriação violenta das famílias, 

as perseguições e assassinatos dos lavradores foram práticas correntes, acabando 

por viabilizar a criação do CIMI e da CPT, como pastorais sociais da CNBB, no 

sentido de organizar e defender essas populações vulnerabilizadas. Essas duas 

                                                           
 

 

71 Folha de São Paulo, 17/04/1980. Acesso 15/07/2016. 
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organizações, constituem-se como uma marca referência desta resistência, lutando 

pela posse da terra e dos diversos direitos dos indígenas e lavradores da região.72 

Como fonte importante desse tenso e destrutivo encontro entre os agentes do 

capital e as populações tradicionais da região, utilizamos trechos de um documento 

onde D. Pedro Casaldáliga fez uma denúncia de trabalho escravo intitulado 

“Feudalismo e Escravidão no Nordeste de Mato Grosso”, descrendo a situação dos 

trabalhadores da região. Essa denúncia foi incluída na Carta Pastoral73, publicada 

em 1971, que também é identificada como “O Grito da Igreja da Amazônia”, 

documento que circulou fora do Brasil denunciando os desdobramentos sócio-

culturais do projeto desenvolvimentista brasileiro.  

Uma das primeiras referências constantes no documento afirma que: 

Todo o território da Prelazia está situado dentro da área da Amazônia lega, 
a cargo da SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA 
AMAZÔNIA (SUDAM). E nesta opção de território estão localizados a maior 
parte dos empreendimentos agropecuários criados com os incentivos deste 
órgão. Esses empreendimentos latifundiários surgiram graças ao incentivo 
dados pelo Governo, através da SUDAM. É a aprovação oficial e financiada 
de grande latifúndio, com todas as conseqüências que dele advém. Somas 
fabulosas são investidas na região pelas pessoas jurídicas legalmente 
estabelecidas no Brasil, subtraídas ao Imposto de Renda devido. 
(CASALDÁLIGA, 1971) 

 
 

Retiramos desse documento a seguinte passagem, por ser ilustrativa do 

quadro vigente na região e principalmente do desencontro entre os diferentes grupos 

                                                           
 

 

72 O CIMI foi criado por Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduíno - Bispo de Goiás- entre outros, 
no ano de 1972. Três anos depois surgiu a CPT durante o Encontro de Pastoral da Amazônia, 
convocado pela Conferência (CNBB), e realizado em Goiânia (GO). 
73 Carta Pastoral denominada Uma igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a 
marginalização social, de autoria de D. Pedro Casaldáliga. É um importante documento trazido a 
público, no qual foram feitas denuncias muito contundentes acerca da situação de miséria, violência e 
degradação, provocada especialmente pela ‘força do latifúndio’. José de Souza Martins, assim se 
expressou, em 1995, durante a comemoração do vigésimo aniversário da Comissão Pastoral da 
Terra: “Surge um dos mais importantes documentos sociais da história contemporânea do Brasil. 
Refiro-me à carta pastoral de Dom Pedro Casaldáliga. Pela primeira vez na história do Brasil se 
apresenta, num documento público, com uma visão completa e total, o lado perverso do 
funcionamento do capital. Este documento deixou um sinal não só na história da Igreja, mas também 
na história social e política do país. Não foi por acaso que ele atraiu sobre a igreja de São Félix do 
Araguaia toda a ira possível dos representantes desta extrema e tremenda devastação”. MARTINS, 
José de Souza. O significado da criação da Comissão Pastoral da Terra na história social e 
contemporânea do Brasil. In: Comissão Pastoral da Terra, A Luta pela Terra: a CPT 20 anos 
depois. São Paulo: Paulus, 1997. 
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sociais ali presentes, com especial ênfase a perspectiva inferiorizante que pesa 

sobre os sertanejos e indígenas. 

A Maior parte do elemento humano é sertanejo: camponeses nordestinos, 
vindos diretamente do Maranhão, do Pará, do Ceará, do Piauí..., ou 
passando por Goiás. Desbravadores da região, "posseiros". Povo simples e 
duro, retirante como por destino numa forçada e desorientada migração 
anterior, com a rede de dormir nas costas, os muitos filhos, algum cavalo 
magro, e os quatro "trens" de cozinha carregados numa sacola. 
(CASALDÁLIGA, 1971) 

 
O documento descreve as principais etnias indígenas presentes na região. 

Os indígenas constituem uma pequena parte dos moradores. Os Xavante: 
caçadores, fortes, bravos ainda faz poucos anos quando semeavam o terror 
por estas paragens. Receosos. Bastante nobres Os Carajá: pescadores, 
comunicativos, fáceis à amizade, festeiros, artesãos do barro, das penas 
dos pássaros e da palha das palmas; moles e adoentados, particularmente 
agredidos pelos contatos prematuros desonestos com a chamada 
Civilização, por meio do funcionalismo, do turismo e do comércio: com a 
bebida, o fumo, a prostituição e as doenças importadas. Os Tapirapé: 
lavradores, mansos e sensíveis; mui comunitários e de uma delicada 

hospitalidade. (CASALDÁLIGA, 1971) 

 

Na sequência do documento encontramos, nessa fronteira do humano 

constituída pela fronteira do capital, a descrição das populações responsáveis pelo 

reocupação da região, da forma que segue: 

O restante da população está formado por fazendeiros, gerentes e pessoal 
administrativo das fazendas latifundiárias, QUASE SEMPRE SULISTAS 
DISTANTES, como estrangeiros de espírito, um pouco super-homens, 
exploradores da terra, do homem, e da política. (CASALDÁLIGA, 1971) 

 
 

 A Carta Pastoral faz ainda uma análise sociológica sobre os diferentes 

grupos e sua hierarquização, afirmando que: 

Há uma série de degraus na consideração racista das pessoas: Sulista-
sertanejo (nordestino); Branco-Preto; "Cristão"- Índio. O Sulista fala em 
"essa gente", "esse povo", "aqui nunca viram, não sabem nem...", "são 
índios mesmo", etc... O índio não é considerado gente pelo sertanejo. 
Ninguém confia em índio. Expressões sintomáticas: "O governo nos trata 
como carajá". Quando um índio atua, reage, se comporta "normalmente", o 
comentário é: "... que nem gente", " feito gente"... "Fulano tem cabelo bom", 
"sicrano tem cabelo ruim":... o branco é considerado superior e tem cabelo 
liso, logo o cabelo liso é bom, superior; e o cabelo pixaim é ruim, inferior, 

por se negro, considerado raça inferior...". (CASALDÁLIGA, 1971) 

 

Sobre o aliciamento e a escravização de trabalhadores, situação que 

inclusive levou Estado Brasileiro a prestar esclarecimentos na OEA, o documento 

refere que: 

Um sério problema com que se defrontam as empresas Agropecuárias da 
região é o da mão-de-obra. Não conseguem entre os elementos locais esta 
mão-de-obra desejada que, além de ser escassa, já conhece os métodos de 
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tratamento das companhias. Vêem-se obrigadas então a procurá-la fora. E 
os lugares preferidos são o sul de Goiás, inclusive Goiânia, e o Nordeste. O 
método de recrutamento é através de promessas de bons salários, 
excelentes condições de trabalho, assistência médica gratuita, transporte 
gratuito, etc. Quem faz este trabalho, são, geralmente, empreiteiros, muitos 
deles pistoleiros, jagunços e aventureiros que recebem determinada 
importância para executar tal tarefa. 
O peão, fechado na mata por muitos meses, nessas condições de tensão 
desumana, quando vai ou é levado à cidade, gasta, muitas vezes, tudo o 
que recebeu, em bebedeiras, prostituição e é facilmente roubado. 
(CASALDÁLIGA, 1971) 

 

A condição limite, a fronteira do humano e a degradação absoluta do outro, 

como assevera Martins pode ser identificada quando analisamos o conteúdo da 

passagem que segue transcrita, ficando evidente a desumanização provocada pelo 

capital. 

O peão, depois de suportar este tipo de tratamento, perde sua 
personalidade. Vive, sem sentir que está em condições infra-humana. Peão 
já ganhou conotação depreciativa por parte do povo das vilas, como sendo 
pessoa sem direito e sem responsabilidade. Os fazendeiros mesmo 
consideram o peão como raça inferior, com o único dever de servir a eles, 
os "desbravadores". Nada fazem pela promoção humana dessa gente. O 
peão não tem direito à terra, à cultura, à assistência, à família, a nada. É 
incrível a resignação, a apatia e paciência destes homens, que só se explica 
pelo fatalismo sedimentado através de gerações de brasileiros sem pátria, 
dessas massas deserdadas de semiescravos que se sucederam desde as 

Capitanias Hereditárias. (CASALDÁLIGA, 1971, p.15 - grifo nosso) 

 

Corroborando a idéia de fronteira como lócus da degradação do outro na 

região em análise, apresentamos sumariamente um conjunto de pinturas 

muralísticas constantes no altar da Catedral de São Félix do Araguaia-MT, sede da 

Prelazia, bem como em outras Igrejas da referida circunscrição religiosa.  

Essas obras conhecidas como Murais da Libertação, de autoria do padre 

pintor espanhol Maximino Cerezo Barredo, também conhecido como pintor da 

Teologia da Libertação. A produção desse conjunto de obras, tombada como 

patrimônio artístico de Estado de Mato Grosso, demonstra que a instituição Igreja se 

colocou como defensora, além de estimular e viabilizar a organização da população 

local, dos posseiros, indígenas e peões daquela região (SANTOS; ALVES, 2009). 

A temática constante nessas obras de arte são combinações de passagens 

bíblicas com fatos vivenciados na área estudada, evidenciando explicitamente a 

tensão nas diferentes fronteiras ali constituídas. 

As pinturas foram produzidas entre os anos de 1977 e 2001 e são 

apresentadas, cada uma com uma denominação, num total de onze painéis de 
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diferentes tamanhos, espalhados pelos municípios de São Félix do Araguaia, 

Luciara, Santa Terezinha, Ribeirão Cascalheira, Vila Rica, São José do Xingu e 

Querência (SANTOS; ALVES, 2009). 

Na sequência apresentamos a imagem das pinturas muralísticas com as 

suas devidas análises e relações com a fronteira do capital que degrada o humano, 

não vinculado a ele (Figura 20). 

 

Figura 20 - Mural da Libertação - O Reino e Anti-Reino. Na Capela do Morro de 

Areia, em Santa Terezinha, 1989. Maximino Cerezo Barredo. 

 
 

Fonte: CASALDÁLIGA; BARREDO. Murais da Libertação na Prelazia de São Félix do 
Araguaia, Mato Grosso, Brasil. Fotografias: José María Concepción. São Paulo: Edições Loyola, 
2005. p.10 

 
 

O mural O Reino e Anti-Reino, ilustra de forma muito enfática o quão 

contrastivo e conflituoso foi o encontro entre diferentes grupos sociais, com 

diferentes vínculos com a terra. Nesse mural o trator aparece como representante do 

capital, sendo identificado como responsável pelo extermínio da população local. 

Curiosamente o mesmo objeto, qual seja o trator, aparece na Figura 3 de forma 

positivada, dominando a natureza. 
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A imagem no lado direito da mesma o denominado anti reino, o culto ao 

capital, ao dinheiro que na imagem devora as pessoas, assim como o trator já 

referido. No lado oposto, a esquerda da imagem, em cores mais claras, temos o 

reino apresentando a oposição e a resistência ao avanço do capital, identificada por 

homens e mulheres que carregam suas ferramentas de trabalho, (enxadas, foices, 

entre outros) guiados por um Cristo caboclo e descalço com feições muito similares 

às de seu povo, curiosamente a mão da destruição, do anti reino  parece alcançar 

de forma sorrateira esses trabalhadores. 

Casaldáliga criou um poema para essa obra, bastante ilustrativo dos conflitos 

materializados ali: 

Nas trevas da mentira 
A máquina do lucro, 
A fome do poder, 
Os ídolos da Morte. 
Diante deles caem incautos. 
Eles vêm massacrando 
Teus anônimos filhos sem defesa. 
Seu braço imenso tenta 
Captura-nos 
A todos, Pai da Vida. (2005, p. 11 - grifo nosso)  

 
 

A figura que segue (Figura 21) apresentada um conjunto de imagens nas 

quais ganham destaque os trabalhadores rurais, de diferentes etnias, idades e sexo 

a carregar com Cristo a cruz que pode derrubar a cerca, marca do latifúndio na 

região. O contraste/conflito/fricção entre os espaços também ganha relevo visto que 

na direta de quem olha a imagem temos a cerca e a terra nua, com algumas árvores 

sem folhas. No lado oposto não encontramos cercas e sim casas humildes de 

trabalhadores, ao fundo também é possível observarmos uma densa vegetação. 

Corroborando a proposta de oposição intensa entre esses dois mundos, 

constituindo uma fronteira praticamente intransponível, utilizamos apontamentos de 

José de Souza Martins sobre a dicotomia entre terra de trabalho X terra de negócio, 

que orienta a lógica camponesa e a lógica capitalista, sendo essa última marcada 

pela cerca indicativa da propriedade privada, bem como pela possibilidade da não 

utilização da mesma para fins produtivo. 
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Figura 21 - Mural da Libertação – A Páscoa de Cristo e a Páscoa do Povo. Na 

Catedral de São Félix do Araguaia, 1977. Maximino Cerezo Barredo. 

 
Fonte: CASALDÁLIGA; BARREDO. Murais da Libertação na Prelazia de São Félix do 

Araguaia, Mato Grosso, Brasil. Fotografias: José María Concepción. São Paulo: Edições Loyola, 
2005. p.68. 

 

O Mural Amor Maior, trás novamente a figura da cerca derrubada e rompida 

conduzida por Cristo e por mártires latino americanos. O Mural trás a figura do Padre 

João Bosco Burnier, Margarida Alves, Marçal Tupã-i lideranças que morreram 

defendendo os interesses dos indígenas e camponeses oprimidos pelo avanço da 

fronteira do capital. O perfil latino americano do mural evidencia-se pela presença do 

Bispo salvadorenho Dom Romero, assassinado defendendo a população 

camponesa daquele país, o que também permite que possamos identificar essa 

fronteira do capital cuja acumulação ocorre pela expropriação das populações mais 

vulneráveis, como efetivamente uma peculiaridade latina americana (Figura 22). 
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Figura 22 - Mural da Libertação - O Maior Amor. No Santuário dos Mártires da 

Caminhada, em Ribeirão Cascalheira, 1986. Maximino Cerezo Barredo. 

 

Fonte: CASALDÁLIGA; BARREDO. Murais da Libertação na Prelazia de São Félix do 
Araguaia, Mato Grosso, Brasil. Fotografias: José María Concepción. São Paulo: Edições Loyola, 
2005. p.62. 

 

As figuras 20, 21 e 22 acabam por evidenciar um aspecto de suma 

importância que materializa  a fronteira do humano no local  em estudo, qual seja a 

existência das cercas que delimitam e identificam o principal instrumento 

caracterizador da denominada frente pioneira - a propriedade privada - notadamente 

excludente e  no caso em tela descumprindo a função social e ambiental, cujos 

desdobramentos são perceptíveis até os dias atuais. 

Nas três imagens fica evidente a necessidade de romper com as cercas, de 

tal sorte a destruir esse signo representativo da ausência de alteridade que acaba 
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por desumanizar o outro, aqui identificado com os nativos e camponeses 

empobrecidos e identificados com o atraso da região. 

Corroborando o papel sintomático representado pela cerca apresentamos o 

poema de Dom Pedro Casaldáliga denominado Latifúndio, que tem na cerca seu 

principal personagem visto ser ela a garantidora, em última instância do processo de 

desumanização caracterizado pela junção da destruição ambiental, pela morte, pelo 

trabalho e pelos sonhos, salientando a supremacia da frente pioneira que teve e tem 

na lei, seu principal amparo. 

Por onde passei, 
plantei 
a cerca farpada, 
plantei a queimada. 
   
Por onde passei, 
plantei 
a morte matada. 
   
Por onde passei, 
matei 
a tribo calada, 
a roça suada, 
a terra esperada... 
   
Por onde passei, 
tendo tudo em lei, 

eu plantei o nada.(CASALDÁLIGA, 2006, p.12) 
 

 

Por fim, destacamos como uma fonte iconográfica importante, para a 

compreensão do contexto estudado o Mural Na Ceia Ecológica do Reino que como 

bem cabe em obras religiosas, a idéia de que, mesmo diante desses intensos 

conflitos que marcam a degradação dos mais vulneráveis pelo encontro das 

fronteiras do capital, da cultura, da história, da civilização, haverá de chegar um 

tempo em que todos (nós e os outros) partilharemos da mesma mesa, com a ceia 

servida no chão, sobre uma toalha branca onde encontramos banana, pão, vinho, 

chimarrão, água, pó de guaraná, enfim alimentos identificados com os diferentes 

grupos sociais e étnicos da região, evidenciando a possibilidade de confraternização 

e alteridade. Destacamos ainda a inexistência da fronteira materializada pela cerca, 

sinal inequívoco da fricção concebida por Cardoso de Oliveira, 1976 (Figura 23). 

 

 



185 

 

Figura 23 - Mural da Libertação – Na Ceia Ecológica do Reino. Na Igreja de 

Querência, 2001. Maximino Cerezo Barredo 

 
 

Fonte: CASALDÁLIGA; BARREDO. Murais da Libertação na Prelazia de São Félix do 
Araguaia, Mato Grosso, Brasil. Fotografias: José María Concepción. São Paulo: Edições Loyola, 
2005. p.56 

 

 

O poema de Casaldáliga ilustrativo dessa pintura trás todos esses elementos: 

diversidade, cativeiro, esperança, latifúndio e luta. 

Nosso Araguaia querido,  
Praias dos homens-canoas,  
Divisa do Cativeiro,  
Giro da Bandeira Verde,  
Porteira do Latifúndio, 
Banzeiro da Indignação, 
 Guerrilha de Ventanias,  
Mar Vermelho da Esperança,  
Nosso Araguaia querido! (CASALDÁLIGA, 2006, p. 38) 
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6 A CONSTITUIÇÃO DE UM TERRITÓRIO NEGRO: ASSUNÇÃO E RESISTÊNCIA 

QUILOMBOLA EM VÃO GRANDE 

 

Nesse capítulo apresentaremos o Território Quilombola do Vão Grande, 

formado pelas comunidades Morro Redondo, São José do Baixio ou simplesmente 

Baixio e Camarinha localizados no município de Barra do Bugres e a comunidade de 

Vaca Morta e Retiro localizados no município de Porto Estrela, ambas no estado do 

Mato Grosso. Nesse sentido faremos uma apresentação dos municípios nos quais a 

Comunidade está inserida, para na sequência, apresentamos as comunidades com 

os dados sistematizados até o momento. 

 

Figura 24 - Placa indicativa do território do Vão Grande – MT434, Km. 72  

 

Fonte: acervo da autora 

 

Os dados aqui apresentados resultam da consulta realizada nos sites das 

prefeituras municipais, dados do IBGE, bem como dados disponibilizados pela 

Estação Ecológica da Serra das Araras, bem como pesquisa piloto realizada com 

professoras quilombolas das comunidades mencionadas, assim como entrevista 

com a professora. quilombola Maria Helena Tavares Dias, responsável pela 

sistematização de um projeto em fase de implantação, denominado projeto Turismo 

Rural em Comunidades Quilombolas/ Território Vão Grande e Seu Grande Potencial 

Turístico. 
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6.1 QUILOMBOS EM MATO GROSSO 

A região do Vão Grande é reconhecida como uma região histórica de 

comunidades quilombolas o que pode decorrer da configuração geomorfológica da 

região localizada na Faixa do Paraguai. Em estudo realizado por Volpato(1996), a 

mesma apresenta uma série de relatos de viajantes que descrevem em sua 

passagem pelo Mato Grosso a existência desse espaços. 

Encontramos ainda em Relatório da Comissão Rondon escrito nos anos de 

1941-1942: 

 

Este planalto estreita-se na altura da cabeceira do Jaucoara, formando na 
vertente oposta as escarpas onde se acham as cabeceiras do ribeirão 
Salobra Grande, prolongando - se em cordão do lado do Jaucoara e de 
outro lado forma um labirinto de contrafortes ao meio dos quais, se encontra 
o sítio chamado quilombo, nome este devido ao fato de ali terem vivido 
homiziados, protegidos pela inacessibilidade do terreno, muitos cativos 
foragidos (informes obtidos no próprio local) (MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA - PAULA, 1982, p. 42, grifo nosso). 
 

A região da Serra das Araras também era conhecida como Serra dos Quilombos. A 

passagem do mesmo documento antes citado reforça nossa assertiva:  

 
O primeiro desses contrafortes é aquele que separa as águas do Rio 
Cuiabá das do rio Paraguay, atravessado pela linha tronco, adiante de 
Rosário de Oeste, e pelo ramal do rio das Flexas, na Campina e Jacobina. 
Elle se estende de N. E. para o S.O. tomando nomes locais diversos, como: 
Serra da Quitando, da Curupira, das Arras, do Quilombo, da Jacobina etç 
(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - RONDON, 1974, p. 416, grifos nosso). 

 

 
A leitura da passagem indica a existência de quilombos no local objeto de 

nosso estudo o que é corroborado por depoimentos constantes em estudos 

realizados pela investigadora que pertence ao nosso grupo de estudos no Mato 

Grosso, Professora Edilza Carvalho, responsável pela elaboração de um  banco de 

memórias com 5 idosos da comunidade, que referem sobre a liberdade do acesso a 

terra antes da chegada dos fazendeiros ao local, fortalecendo a ideia de terras 

comuns e terras livres. 

Meu pai que abriu aqui, quando meu pai chegou aqui não existia fazendeiro 
no mato grosso, não tinha mesmo, essa estrada que tem aqui que tão 
andando hoje, meu pai que fez, então eu fez dali da bocaina até lá onde fala 
Berge, então eu que abri e pra lá tem outra bocaina que sai atrás da serra 
pra lá meu pai que abriu, mas não existia ninguém, meu pai que abriu, aqui 
as terras era tudo comum (CONSTANTINO 90 anos apud CARVALHO, 
2017 ).  
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Nesse tempo a terra era comum, lá na Camarinha meu pai que 
abriu com meu avô, José Pio Rodrigues e com meu tio Mané Legário que é 
irmão do pai da minha mãe, com Tomé dos Santos que é tudo irmandade. 
Eles que abriram esse trieiro até chegar pros lados de Cárceres (ANA, 104 
anos apud CARVALHO, 2017) 

 

No mesmo contexto Carvalho nos apresenta a sequência do depoimento do 

Sr, Constantino referindo à ausência de cercas: 

Quando meu pai abriu aqui, Cuiabá [capital do Mato Grosso] era uns 
barracãozinhos de palha. Não tinha fazendeiro no Mato Grosso. Então ai 
nesse tempo era comum não tinha cerca, não tinha nada de cerca em parte 
nenhum. Ai era tudo comum depois que os fazendeiros chegaram, 
trouxeram as cercas (CONSTANTINO, 90 anos). 

 

O contexto dos relatos acima transcritos evidencia um tempo onde não 

identificávamos o conflito pela terra na região, elemento esse presente no cotidiano 

das comunidades, sendo extensivo não somente as terras mas também  e de forma 

muito intensa aos recursos hídricos existentes na região, daí a pertinência de 

referirmos ao hidroagronegócio, como a principal ameaça a terrritorialização 

quilombola não Vão Grande. 

Feitas essas breves considerações passamos a descrever os municípios 

onde o Complexo está inserido. 

 

6.2 MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA 

O Município de Porto Estrela compreende uma área de 2.065,24 Km² na 

região sudoeste do Estado do Mato Grosso, tendo como limites os municípios de 

Cáceres, Barra do Bugres, Rosário Oeste e Nossa Senhora do Livramento. De 

acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010, o município tem 3.649 

habitantes (IBGE, 2013). O referido município foi emancipado de Barra do Bugres no 

ano de 1991. 

Os primeiros habitantes da região de Porto Estrela exploravam a poaia, planta 

com propriedades medicinais (sendo sua raiz utilizada para o tratamento de 

amebíase, infecções intestinais, tosse convulsiva e bronquite), que por muitos anos 

foi a atividade econômica dominante, comercializada com os barqueiros que 

trafegavam pelo Rio Paraguai. A borracha também atraiu aventureiros para a região, 

após ter se espalhado a noticia de que havia muitas seringueiras. Nos anos de 1920 

a madeira de lei que era encontrada, como araputanga (mogno), ipê, jatobá e cedro, 

também foram muito exploradas (IBGE, 2017). 
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Com uma esperança de vida de 66,3 anos e com 38,3% dos adultos 

analfabetos, o Índice de Desenvolvimento Humano Médio - IDHM, no período de 

1991 a 2000, passou de 0,531 para 0,654, demonstrando um avanço positivo no 

desenvolvimento social e econômico da população. Mesmo assim, o município 

ocupa a 126º posição entre os 141 municípios do Estado do Mato Grosso e a 3694º 

posição no ranking nacional. A educação teve um avanço de 37,5% neste mesmo 

período, é o mais alto dos três sub-índices usados para o calculo do IDHM; a renda 

evoluiu 17,6% e a longevidade 5,1% (SEPLAN/MT, 2017). 

As atividades econômicas com maior destaque no município de Porto Estrela 

atualmente estão ligadas a administração pública (41,3%), agropecuária (32,4%), 

serviços (18,2%), comércio e construção civil (ambos com 4%) (SEPLAN/MT, 2013). 

Devido à implementação do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços 

(ICMS) Ecológico no Estado de Mato Grosso, via Lei Complementar Nº 73, de 07 de 

dezembro de 2000, que teve seu artigo 8º regulamentado pelo Decreto Estadual Nº 

2.758, de 16/07/2001, a área da Estação Ecológica da Serra das Araras contribui, 

anualmente, em média, com 35% do ICMS total recebido por Porto Estrela. De 2002 

a 2009, foram repassados um total de quase de 4,6 milhões de reais (SEMA/MT, 

2013). 

 

6.3 MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES 

O Município de Barra do Bugres compreende uma área de 6.060,201Km² na 

região sudoeste do Estado do Mato Grosso, tendo como limites os municípios de 

Alto Paraguai, Cáceres, Denise, Lambari D’Oeste, Nova Olímpia, Porto Estrela, 

Rosário Oeste, Salto do Céu e Tangará da Serra. 

De acordo com os dados do censo demográfico de 2010, o município tinha 

em 2010 31.793 habitantes e população estimada, em 2013, de 33.022 (IBGE, 

2013). 

Antigo distrito de Cáceres, a história do povoamento de Barra do Bugres 

está intimamente ligado àquele município, que teve início com as penetrações 

levadas a efeito no Rio Paraguai pelas primeiras bandeiras que subiram o grande rio 

até suas cabeceiras (IBGE, 2017) e posteriormente, a fundação de Vila Maria, que 
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iniciou efetivamente o povoado da extensa zona que compreendia aquela parte da 

capitania de Mato Grosso e Cuiabá (BRASIL, 2010b). 

O município de Barra do Bugres tem sua fundação ligada aos ciclos 

econômicos do estado no final do século XIX e começo do século XX, que iniciou-se 

com o ciclo da exploração vegetal, com os principais produtos a poaia, a borracha e 

o cedro (BARRA DO BUGRES, 2017). 

A partir do ano de 1878, Barra do Rio Bugres, como era chamada na época, 

começou a receber os primeiros moradores procedentes de Cuiabá, que vieram em 

busca do produto. Em decorrência das citadas atividades econômicas a formação 

populacional do município é marcada por uma diversidade étnica, composta de 

descentes quilombolas, indígenas, migrantes do sul, sudeste e nordeste do país, 

além dos mato-grossenses da região da denominada baixada cuiabana.74  

A qualidade de vida neste município tem melhorado ao se analisar a 

evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) que era de 0,505 

no ano de 2000 e passou para 0,693, em 2010. Neste período a dimensão que mais 

cresceu em termos absolutos foi a educação (com crescimento de 0,225), seguida 

por longevidade e por renda.  

Entre 1991 e 2010 Barra do Bugres teve um incremento no seu IDHM de 

71,53%, acima das médias de crescimento nacional (47,46%) e estadual (61,47%). 

O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município 

e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 48,49% entre 1991 e 2010 

(CNM, 2014). No ano de 2010, Barra do Bugres ocupava a 2105ª posição, em 

relação aos 5.565 municípios do Brasil e a 55ª em relação aos 141 outros municípios 

de Mato Grosso (ADH-CNM, 2013). 

A economia do município gira principalmente em torno do agronegócio e 

mais especificamente da indústria sucroalcooleira e bovinocultura de corte. Barra do 

Bugres conta com uma usina de álcool, biodiesel e açúcar. Além destas, sua 

economia também é apoiada por uma variedade de outras atividades produtivas 

(frigorífico, indústria de ração animal, indústria de madeira, indústria moveleira 
                                                           
 

 

74 Site da prefeitura Municipal. 
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indústria de cerâmica - tijolos, lajotas e telhas); dentre outras atividades no 

segmento de serviços (BARRA DO BUGRES, 2017). 

Além da existência de comunidades tradicionais de origem quilombola -

comunidades da região do Vão Grande – objeto de nosso estudo, encontramos no 

município populações de origem indígena, que ocupam a denominada Terra 

Indígena Umutina75, com uma área de 28.120 hectares entre o rio Paraguai e rio dos 

Bugres abrangendo também terras do Município de Alto Paraguai. Está a 150km da 

Capital Cuiabá e a apenas 12km da área urbana de Barra do Bugres. O acesso ao 

local exige trechos de rodovia e barco.  

Ainda no município de Barra do Bugres encontramos assentamentos de 

reforma agrária, estruturados tanto pela ação do MST - assentamento Antônio 

Conselheiro (um dos maiores da América Latina, tendo aproximadamente 990 

famílias)76, como por outras modalidades de assentamentos organizado a  partir de 

financiamentos, com especial destaque ao Banco da Terra. 

Mesmo com a diversificação na base econômica do município ainda há 

muito a superar com relação à diminuição das desigualdades socioeconômicas. 

Conforme os dados do Censo 2010 do IBGE, organizados pelo grupo Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) que acompanha as mudanças ocorridas na 

                                                           
 

 

75 Os Umutinas são oriundos das etnias Paresi, Umutina, Nambikwara, Kayabi, Terena e Irantxe.São 
da família linguística Bororo. Viviam antigamente na margem direita do rio Paraguai, 
aproximadamente entre os rios Sepotuba e Bugres. Sua área de domínio, entretanto, estendia-se até 
o rio Cuiabá. Com a chegada dos não-índios os Umutina deixaram a região do Sepotuba e migraram 
mais para o norte, passando a viver às margens do rio Bugres, por eles denominado “Helatinó-pó-
pare”, afluente do alto Paraguai. Estão distribuídos em duas aldeias, uma de nome ‘Umutina’, onde 
vive a maioria de sua população, aproximadamente 450 pessoas, e a outra, mais recente, é chamada 
de ‘Balotiponé’, onde vivem aproximadamente 40 pessoas, divididas em cinco famílias. As duas 
aldeias estão localizadas dentro da terra indígena acima mencionada, que se encontra homologada  
pelo Decreto 98.144 de 1989, totalizando um pouco mais que 28 mil há, em uma ilha entre os rios 
Paraguai e dos Bugres. FONTE: https://pib.socioambiental.org/pt/povo/umutina/2022. 
76 O assentamento Antonio Conselheiro está organizado em 36 agrovilas, que se subdividem em 
aproximadamente 25 lotes cada, devido ao formato de sol das agrovilas todos os lotes fazem fronteira 
com a área social, destinada à construção da coletividade. Além destas agrovilas o assentamento 
ainda abriga duas comunidades de lotes denominados de Serra dos Palmares (localizada no 
município de Tangará da Serra) e Comunidade Jatobá (localizada nos município de Nova Olímpia e 
Barra do Bugre), onde os lotes possuem o formato de quadrado. Totalizando 37.600 hectares de terra 
distribuídos entre 1050 famílias, o que o caracteriza com o segundo maior Assentamento da América 
Latina. O assentamento resulta da  desapropriação da Fazenda Tapirapuã, realizada no inicio do 
anos de 1990, estando localizado  a aproximadamente 30 km do município de tangará da Serra, 
abrangendo também os municípios de Barra do Bugres e Nova Olímpia-MT. 
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estrutura social e no alcance dos índices mínimos de qualidade dos serviços de 

interesse público nos municípios brasileiros, em 2010, 7,7% da população de Barra 

do Bugres (2.448 pessoas) estava entre a linha da indigência e a linha da pobreza; e 

8,2% (2.607 pessoas) abaixo da linha da indigência (ODM, 2016). 

No município, em 2015, 22,6% das crianças de 7 a 14 anos não estavam 

cursando o ensino fundamental. A taxa de conclusão, entre jovens de 15 a 17 anos, 

era de 49,8% e a distorção idade-série eleva-se à medida que se avança nos níveis 

de ensino. Entre educandos do ensino fundamental, estão com idade superior à 

recomendada nos anos iniciais, 9,2% e nos anos finais, 20,9% chegando a 34,9% de 

defasagem entre os que alcançam o ensino médio (IBGE, 2013). De acordo com a 

avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2011, Barra 

do Bugres ficou 10 % acima da média nacional com a nota de 4,9 (IDEB, 2015). 

Quanto à educação superior, vale destaque para a existência no município 

desde o ano de 2001 do Projeto de Formação de Professores Indígenas - 3º Grau 

Indígena. O programa é desenvolvido no município de Barra do Bugres pela 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), e é fruto das lutas dos povos 

indígenas das entidades ligadas à temática e de parte do corpo de educadores da 

universidade. 

 

6.4 TERRITÓRIO QUILOMBOLA DO VÃO GRANDE: DESCRIÇÃO 

GEOMORFOLÓGICA 

Os dados geomorfológicos referentes ao Território Quilombola do Vão 

Grande, resultam de informações fornecidas para a Fundação Palmares, quando da 

solicitação da Certificação, cabendo destacar alguns desses dados foram 

disponibilizado pela equipe técnica da Estação Ecológica da Serra das Araras, que é 

uma Unidade de Conservação lindeira a comunidade, cabendo esclarecer que uma 

parcela da área da UC está sob litígio, sendo postulada como área quilombola, por 

um conjunto de comunidades vizinhas ao Vão Grande. 

Na seqüência apresentamos dois mapas localizando a área em estudo no 

território brasileiro, salientando que a mesma encontra-se na denominada área de 

fronteira (Figura 25). 
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Na Figura 26 apresentamos um mapa identificando os biomas brasileiros, no 

qual a área em estudo está localizada na transição do bioma cerrado, amazônico e 

pantanal. 

Figura 25 - Região de fronteira entre os países Brasil e países limítrofes, com 

destaque para o estado do Mato Grosso e  a localização do Território do Vão 

Grande. 

 

Fonte: adaptado do acervo da ESEC da Serra das Araras. 
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Figura 26 - Distribuição dos biomas brasileiros e o Território do Vão Grande. 

 

Fonte: adaptado do acervo da ESEC da Serra das Araras 

 

Além dessa especificidade cabe destacar que a mesma diferencia-se das 

demais áreas do entorno por se encontrar fisicamente isolada e apresentar relevos e 

altitudes bem diferenciados das regiões adjacentes, faz parte da unidade 

geomorfológica Província Serrana, formada por um corredor de serras paralelas, de 

400 km de comprimento por 40 km de largura, em formato de arco com concavidade 

voltada para SE, com duas direções predominantes: NE-SW no trecho em que 

separa as depressões do Alto Paraguai e Cuiabana; e E-W no segmento que separa 

as depressões Cuiabana e Interplanáltica de Paranatinga (ROSS, 1991). 
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Na seqüência apresentamos o mapa litológico da região (Figura 27). 

 

Figura 27 - Mapa Litológico e projeções estruturais da Faixa Paraguai 

 

Fonte: Revista Brasileira de Geociências, Volume 23,1993, p.22 – no material não encontramos a 

autoria do mapa, utilizado no texto de ROSS. 

 

O Território Quilombola do Vão Grande localiza-se em uma área serrana que 

serve de divisor de águas entre as bacias dos rios Cuiabá e Paraguai, participantes 
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da bacia hidrográfica do Paraná, e dos rios Arinos e Teles Pires, pertencentes à 

bacia hidrográfica do Amazonas. 

Esse corredor de serras paralelas caracteriza-se por extenso terreno de 

relevos residuais, remanescentes de fases erosivas do Pré-Cretáceo e do 

Cenozóico. Estes relevos serranos resultaram inicialmente da atividade orogenética 

que se processou no Pré-Cambriano Superior, a partir de bacia geossinclinal e da 

geração dos cinturões orogenéticos do Ciclo Brasiliano. Deste processo, resultou o 

Geossinclíneo Paraguai-Araguaia de grande extensão. As serras residuais, 

sustentadas por arenitos e secundariamente por calcários, fazem parte deste 

extenso geossinclíneo (ROSS, 1991). 

A região de estudo possui tipos climáticos marcantemente continentais, em 

vista da grande distância em relação ao oceano Atlântico (cerca de 1.500km). Na 

classificação de Köppen, predomina o tipo climático Aw, do sub-tipo megatérmico, 

correspondente a clima quente, úmido e chuvoso no verão e seco no inverno, sendo 

que as variações resultam da influencia do relevo. No Mato Grosso vigoram desde 

climas úmidos com temperaturas moderadas, nos relevos elevados das chapadas 

dos Guimarães, Parecis e Província Serrana, até climas quentes e poucos 

chuvosos, na depressão do Alto Paraguai e Pantanais, cabendo destacar que não 

dispomos de dados precisos sobre a região, visto que o que temos de mais próximo 

são os dados de Cuiabá, que será tomado como padrão, em conformidade as 

orientações disponibilizadas pela Estação Ecológica da Serra das Araras.  

No que tange a pluviosidade informamos que a incidência de chuvas no 

Mato Grosso é bastante diversificada o que se deve a altitude e da localização de 

cada região frente à circulação atmosférica. De modo geral, os totais pluviométricos 

decrescem de norte para sul. Os maiores totais incidem no “Nortão”, em domínio 

amazônico, onde atingem 2.700mm anuais. Diminuem gradualmente em direção ao 

Pantanal, onde variam entre 1.200 e 800 mm anuais. A mesma variação é 

observada de oeste para leste, onde os totais anuais decrescem de 2.000 para 

1.500mm anuais. A distribuição sazonal evidencia o caráter tropical do clima, 

sobretudo na porção meridional, onde 70% das chuvas se concentram no verão e 

outono. O período seco diminui progressivamente na metade norte, resumindo-se a 

dois meses (junho e julho) no extremo noroeste do Mato Grosso (NIMER, E. & 

BRANDÃO, A.M.P.M. 1989). 
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A variação da temperatura na região próxima a Estação Ecológica da Serra 

das Araras decorre da ação de fatores geográficos (continentalidade, latitude e 

relevo) sobre a dinâmica atmosférica. A distância da costa brasileira impede a ação 

moderadora do oceano, condicionando temperaturas elevadas e grandes amplitudes 

térmicas anuais, a temperatura média anual é de 25,6ºC 27,0ºC. 

Hidrograficamente a região está localizada na Bacia Platina que abrange 

cinco países, Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. Seus principais rios são 

o Paraná, Paraguai e Uruguai (MELLO, 2007). 

O Rio Paraguai tem suas nascentes no planalto dos Parecis no Estado do 

Mato Grosso, cruzando a cidade de Barra do Bugres, correndo para o sul até sua 

confluência com o rio Paraná na altura da cidade de Corrientes, na Argentina. A 

região em estudo está localizada na região do Alto Paraguai, que é uma bacia 

transfronteriça com extensão total de aproximadamente 620.000 km², dividida entre 

o Brasil, com 60% do território, a Bolívia e o Paraguai, cada um com cerca de 20% 

do território da bacia (MELLO, 2007). 

Na região de Barra do Bugres e municípios lindeiros encontramos a sub-

bacia Paraguai/Jauquara, é uma das unidades que forma a Bacia Hidrográfica do 

Alto Paraguai, localiza-se no sudoeste do Estado de Mato-Grosso. 

A principal micro-bacia da área em estudo é a do Saloba, uma das nove 

bacias que compõem a Bacia do Paraguai/Jauquara. Localizada na margem 

esquerda do Paraguai seu rio principal é o Salobro, que tem como afluentes: Cajurú, 

Camarinha, Córrego Velho, Fundo, Miranda, Pacova do Eugênio, Pedro, Quilombo, 

Ribeirão, Salobinha e Três Ribeirões, dentre outros (IBGE, 1997). 

No que diz respeito ao relevo da região, destacamos que a Província 

Serrana é formada pelas formações Diamantino, Raizama e Arraias. Suas litologias 

principais são folhelhos, siltitos, argilitos, arenitos, ascóseos, calcários, dolomitos e 

margas dispostos em uma estruturação de sequência dobrada e falhada com relevo 

em cristas paralelas. Dentre os potenciais econômicos que se têm na região estão o 

calcário, dolomito e metais básicos. 

Pesquisas pedológicas realizadas pelo curso de Agronomia da UNEMAT- 

Tangará da Serra, evidenciam que as classes de solo de maior representatividade 

na região são Latossolos e Areias Quartzosas, com horizonte A moderado, caráter 
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álico ou distrófico e textura bastante variável, sendo essa informação prestada pelo 

docente José Roberto Rambo (Diário de Campo, maio, 2017). 

A região, em razão de sua formação geomorfológica apresenta um conjunto 

expressivo de cavernas, apontando um potencial espeleológico significativo. Essas 

cavernas permeiam o imaginário da população local, inclusive uma delas dá nome a 

uma das comunidades que compõe o território do Vão Grande, tendo servido de 

refúgio para populações que habitavam a região desde tempos imemoriais. 

A região da Província Serrana é considerada por Arruda et al.(2008) como 

uma ecorregião do bioma Cerrado botanicamente desconhecida, isto porque não 

existem muitas coletas realizadas nesta ecorregião e as existentes, na maioria dos 

casos, são de plantas com ampla distribuição no bioma. 

 Informações disponibilizadas pelo responsável pela Estação Ecológica da 

Serra das Araras, biólogo Marcelo L. F. de Andrade, esclarecem que na região é 

possível encontramos registros de inscrições e pinturas rupestres ainda não 

catalogadas ou datadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), mas que são indicativos de uma ocupação bastante remota (Diário de 

Campo, maio, 2017). 

 São denominadas de comunidades “morroquianas” aquelas que vivem ou 

viveram na Província Serrana (morraria), como as residentes na Serra das Araras, 

formadas predominantemente por negros e indígenas que ocupavam a região entre 

os vales denominada de bocaína, sendo as mesmas historicamente vítimas de 

disputas fundiárias, prioritariamente pós década de 1950 com o processo de 

reocupação da região (Diário de Campo, maio, 2017). 

 

6.5 ASPECTOS SÓCIO HISTÓRICOS DO TERRITÓRIO QUILOMBOLA DO VÃO 

GRANDE 

A comunidade Vão Grande, ou também denominada de Território 

Quilombola Vão Grande, como dito anteriormente, é formada por cinco 

comunidades, localizando-se a aproximadamente 75 km da cidade de Barra do 

Bugres. 
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Estudos realizados por Silva (2014) e Dias (2016), bem como informações 

contidas nos relatórios enviados à Fundação Palmares, informam que, como ocorreu 

com outras comunidades quilombolas, os vínculos existentes entre as populações 

residentes na região, decorrem de parentesco das mesmas com os primeiros 

habitantes daquela área. Silva chega a referir que 90% dos moradores possuem 

vínculos diretos com esses moradores asseverando que a região é resultante de 

sesmarias, e que a ocupação por essas populações ocorreu na segunda metade do 

século XIX (SILVA, 2014, p.59). 

As cinco comunidades referidas foram reconhecidas como Comunidades 

Quilombolas, entre os anos de 2005 e 2010, pela Fundação Palmares, cabendo 

esclarecer que no seu entorno encontramos um conjunto expressivo de outras 

comunidades negras em processo de solicitação de certificação como comunidades 

remanescentes de quilombolas. 

Todas essas comunidades estão localizadas em áreas cercadas por serras 

do complexo da Serra das Araras, cabendo esclarecer que o rio Jauquara passa por 

todas elas, constituindo uma importante fonte de abastecimento. 

 

6.6 COMUNIDADE DA VACA MORTA 

 A comunidade Vaca Morta, faz parte do complexo denominado Território 

Quilombola do Vão Grande, localizada no município de Porto Estrela, ainda que 

tenha uma maior ligação com o município de Barra do Bugres e com as outras 

comunidades do Vão Grande. A mesma leva esse nome em razão de supostamente 

ter sido encontrada uma vaca morta no local onde era captada a água para 

consumo, um local bastante íngreme e pedregoso, na região próxima onde se 

encontra a Igreja da comunidade. 

Fomos informados que de todas as comunidades do complexo, a Vaca morta 

é a mais estruturada de todas, tendo sido contemplada com recursos a fundo 

perdido para construção de casas. 

A comunidade foi certificada como uma comunidade remanescente de 

quilombolas no dia 30 de setembro de 2005, através do Processo nº 

01420.001.808.2007-49, sendo que a Portaria da Fundação Cultural Palmares nº 06, 
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datada de 01 de março de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 04 de 

março de 2004, estando as famílias distribuídas entre a comunidade vaca morta e 

retiro.  

Em estudos consultados encontramos que em 2010 existiam 35 famílias 

nessa comunidade, porém dados disponibilizados Estação Ecológica da Serra das 

Araras indicam que esse número já teria atingido 50 famílias. De outra sorte em 

estudo de Silva (2014, p.59) tomando como base dados disponibilizados pela escola 

local, indicam existir 15 famílias. 

 Os dados obtidos até o momento, pelo relato de pessoas que residem no 

local, asseguram que a base da economia da comunidade é a agricultura para o 

auto consumo, principalmente as culturas de mandioca, cana de açúcar, milho, feijão 

e arroz realizada nas áreas de solo mais férteis nas proximidades do rio Jauquara e 

bocainas da região, havendo ainda a criação de gado, assim como porcos e 

galinhas (Diário de Campo, maio, 2017). 

Os moradores locais informam que a partir da década de 1980 sofriam 

frequentes pressões para vender suas terras para paulistas e sulistas que ocuparam 

a região, o que levou a constituição de uma associação para a defesa dos interesses 

dessa população. 

A comunidade Vaca Morta passou no ano de 1998 por um processo de 

regularização fundiária, recebendo ainda certificação da Fundação Palmares, 

momento em que foi criado um Projeto de Assentamento pelo INCRA, integrado-a 

ao denominado Assentamento Vão Grande. A comunidade contava Escola Municipal 

Leopoldino José da Silva (Figura  28  e  29), que recebia crianças da 1ª a 5ª série 

tendo fechado em 2014. 
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Figura 28 - Fachada da Escola Municipal Leopoldino José da Silva 

 

Fonte: Acervo do CEFAPRO-TGS 

 

Figura 29 - Escola Municipal Leopoldino José da Silva 

 

Fonte: Acervo: CEFAPRO- TGS 
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As informações prestadas pela profª. Maria Helena Dias denotam que uma 

das maiores dificuldades da comunidade resulta de sua localização no limite entre 

os municípios de Barra do Bugres e Porto Estrela, visto que os dois municípios 

negligenciam os serviços públicos, havendo queixas constante  no que tange ao 

acesso ao local em épocas de chuvas quando a ponte do rio Jauquara costuma ser 

danificada.  Mais recentemente os moradores temem a possibilidade de instalação 

de Centrais Hidrelétricas no vale do rio Jauquara. (Diário de Campo, maio, 2017). 

 

Figura 30 -  Certidão de Auto-Reconhecimento 

 
             Fonte: Acervo: Maria Helena Dias 
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6.7.COMUNIDADE RETIRO  

Localizada no município de Barra do Bugres, a comunidade Retiro é 

interligada com a comunidade Vaca Morta. As informações prestadas pela profª. 

Maria Helena, dão conta que ambas foram certificadas em um mesmo documento. 

Cabendo esclarecer que inicialmente ambas faziam parte de um mesmo núcleo 

residencial. Na região da comunidade Vaca Morta encontra-se um centro 

comunitário mais organizado  (Diário de Campo, maio, 2017). 

 

6.8  COMUNIDADE CAMARINHA 

Essa comunidade está localizada no município de Barra do Bugres. Seu 

nome decorre de uma gruta/caverna, cujo registro pormenorizado encontramos em 

documentos da Comissão Rondon datados da década de 1940. 

Utilizamos esse relato, retirado do trabalho de Silva, evidenciando a temática 

das reservas de calcário que voltam a ser objeto de prospecção na referida área 

(Diário de Campo, maio, 2017). 

[...] cordão de serra que acabamos de atravessar, vê-se outro cordão mais 
alto no qual se destaca imponente platô, bem na frente do primeiro 
boqueirão, obrigando o rio a desviar-se para a direita. Esse cordão tem o 
nome de SERRA DA CAMARINHA. [...] A estreita faixa de terreno [...] é 
coberto de farta vegetação onde abundam madeiras de lei e o babaçu 
impera senhor absoluto. [...] Nesse vale existem muitos mármores branco. O 
Grande platô a que já me referi é a cúpola de uma grande caverna calcária 
de tais dimensões que não tenho receio de afirmar seja uma das maiores do 
Brasil. É a casa de pedra, [...] a pequena parte da caverna, que percorri a 
luz de lanterna elétrica e candeia de sebo, tem três pavimentos e podem 
abrigar umas três mil pessoas. A escuridão, o frio e o silêncio predominam 
naquele misterioso palácio subterrâneo. (SILVA, 2014, p.62).  

 

A área da comunidade camarinha não é continua, uma vez que a mesma 

esta dividida em um vértice que tem ao centro uma propriedade particular o que faz 

com que as famílias residentes na comunidade, que pelos dados disponibilizados 

por Silva totalizavam 11 famílias, necessitem cruzar pelo interior da fazenda, 

passando pelo meio de rebanhos de gado, para acessar o outro extremo. Essa 

configuração espacial é alvo de controvérsias, pois esse transito nem sempre é bem 

visto, não sendo incomum encontrarem  porteiras fechadas (SILVA, 2014, p.62). 

A população da comunidade dedica-se a agricultura e pecuária para o auto 

consumo, produzindo, para a comercialização, bananas que são vendidas para 
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atravessadores da cidade de Cuiabá. Cabendo destacar que mensalmente a 

comunidade comercializa a produção de banana no município de Barra do Bugres, 

ainda que a dificuldade para escoar a produção seja significativa pelo estado das 

estradas que ligam a comunidade a cidade 

Foi-nos disponibilizado, em contato com moradores da comunidade o 

registro de nascimento da matriarca da comunidade (Figura 30), Sra. Serafina Maria 

da Cruz, nascida na região. Este registro foi lavrado em 1974, por ordem judicial, 

contando o nascimento como 03 e maio de 1868 em Camarinha, Bauxi. 

 

Figura 31 - Certidão de nascimento de Serafina Maria da Cruz 

 
Fonte: Acervo: Maria Helena Dias 
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 Essa dada coincide com a origem do povoamento da região feito por 

populações brancas com seus escravos, que segundo registros orais dos moradores 

da região teria ocorrido fugas de escravos que se estabeleceram na área 

reconhecida como remanescente de quilombolas. 

As casas da comunidade ainda são construídas de barro e de palha (Figura 

32), não havendo infra-estrutura básica disponível para a população ali residente. 

 

Figura 32 - Casas de barro e palha típicas da comunidade 

 
Fonte: Acervo: Maria Helena Dias. 

 

6.9 COMUNIDADE MORRO REDONDO 

A Comunidade Morro Redondo foi certificada pela Fundação Palmares no dia 

24.04.2010, localizada no mesmo vale da Comunidade Camarinha. O nome da 

comunidade está relacionado a um morro com essa forma existente no local (Figura 

33).  
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Figura 33 - Certidão Fundação Palmares – Morro Alto 

 

Fonte: Acervo: Maria Helena Dias 

 

A comunidade Morro Redondo possuía no ano de 2010, 30 famílias (BRASIL, 

2010b). Porém atualmente residem no local 12 famílias conforme denota-se do 

estudo de Dias (2016), descendendo na sua quase totalidade da Sra. Serafina Maria 
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da Cruz, nascida na região em 03 e maio de 1868, sendo importante informar sobre 

as duas outras famílias dos primeiros habitantes da área:  Família Maciel-Bento e 

Família Silva (Diário de Campo, maio, 2017). 

As informações disponibilizadas quando da visita de campo, asseveram que a 

comunidade está cercada de fazendas que se ocupam basicamente da criação de 

gado (Diário de Campo, maio, 2017), (Figuras 34 e 35). 

 

Figura 34 - Placas indicativa das comunidades Baixios, Morro Redondo e Gruta 

Camarinha 

 

Fonte: Acervo da autora 
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Figura 35 - Placas indicativa das comunidades Baixios, Morro Redondo e Gruta 

Camarinha 

 

Fonte: Acervo da autora 

6.10 COMUNIDADE DO SÃO JOSÉ DO BAIXIO OU BAIXIO. 

A Comunidade de Baixio é composta por 19 famílias (SILVA, 2014), tem como 

característica a relação de parentesco, pois 90% das famílias são compostas por 

filhos, filhas, netos e bisnetos de José Mariano Bento e Maria Eulália. A mesma 

recebeu certificação da Fundação Palmares em agosto de 2005, conforme denota-

se da imagem que segue (Figura 36), imagem esta disponibilizada profª Maria 

Helena Dias. 
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Figura 36 - Certidão expedida pela Fundação Palmares. 

 
Fonte: Acervo: Maria Helena Dias 

Na Comunidade do Baixio encontramos um numero expressivo de ‘lotes’ com 

placas de identificação do proprietário (Figura 37), sendo as mesmas aparentemente 

padrão. Quando perguntamos a Maria Helena sobre essas placas a mesma disse as 

mesmas foram colocadas pela Associação de moradores quando da solicitação da 

Certificação para a Fundação Cultural Palmares (Diário de Campo, maio, 2017). 
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Figura 37 - Placa identificativa do proprietário 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Na comunidade do Baixio encontramos a Escola Estadual José Mariano 

Bento (Figura 38, 39, 40, 41, 42 e 43), na qual trabalha a professora Maria Helena. A 

escola é a quarta escola quilombola do Estado do Mato Grosso tendo sido fundada 

no ano de 2010, atendendo atualmente cerca de 100 educandos, é a única escola 

do território que oferece toda a educação básica.77 

O nome da escola é uma homenagem a José Mariano Bento é uma 

homenagem ao patriarca da Comunidade Quilombola de Baixio. (Diário de Campo, 

maio, 2017). 

 A escola conta com 10 turmas nos três turnos assim distribuídos: 1ª e 2ª 

Fases do II Ciclo e 1ª, 2ª e 3ª Fases do I Ciclo no Turno Matutino, Ensino 

Fundamental: 3ª Fase do II Ciclo, 1ª, 2ª e 3ª Fases do III Ciclo e Ensino Médio no 

Turno Vespertino, e I e II Segmento da EJA no Turno Noturno (Diário de Campo, 

maio, 2017). 

                                                           
 

 

77 Criada pelo Decreto de Criação nº 2378 de 22/02/ 2010, publicado no Diário Oficial em 22/02/2010. 
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Informações prestadas pela depoente Maria Helena, bem como pelo Centro 

de Formação de Professores - CEFAPRO de Tangara da Serra, evidenciam que a 

escola constitui-se em um importante espaço de articulação da comunidade local 

(Diário de Campo, maio, 2017). 

 

Figuras 38 a 43 - Mosaico de fotos da Escola Estadual José Mariano Bento 

 

Fonte: Acervo da autora 

 As comunidades quilombolas que compõe o território do Vão Grande, 

segundo informações prestadas por técnicos da EMPAER do município de Barra do 

Bugres, em contato preliminar realizado no mês de fevereiro, apresentam 
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indicadores socioeconômicos bastante aquém, daqueles que predominam no 

município, sendo consideradas prioritárias no que tange ao atendimento. Tais 

informações foram disponibilizadas tomando como referência o Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável do Território de Identidade do Alto Paraguai 

realizado no segundo semestre de 201078. 

Os contatos preliminares realizados com a Profª Maria Helena apontam 

importantes iniciativas comunitárias no sentido de melhorar as condições de vida da 

população local, com especial destaque a iniciativa protagonizada pela depoente no 

sentido fomentar o turismo rural (Diário de Campo, maio-agosto, 2017). 

Nesse sentido a mesma apresentou para a Prefeitura Municipal de Barra do 

Bugres projeto denominado Turismo Rural em Comunidades Quilombolas/ Território 

Vão Grande e Seu Grande Potencial Turístico. O grupo gestor do projeto e 

constituído por moradores da comunidade, que são responsáveis pela recepção e 

acompanhamento de visitantes na região. 

 Essa iniciativa decorre do interesse da depoente pelo tema, buscando 

alternativas econômicas que utilizassem do potencial cênico da região, 

desconhecido da maioria da população de fora da comunidade, nesse sentido 

alguns membros da comunidade realizaram curso ofertado pelo SENAR sobre 

turismo rural. 

Tal medida inegavelmente viabiliza a apropriação simbólica do território,  

prioritariamente na forma apresentada que pressupõe uma gestão comunitária da 

atividade, valorizando saberes e práticas locais. 

 No final de 2012 a depoente acompanhou visita de representante da 

Secretaria Estadual do Turismo, no sentido de apresentar a rota localizada na 

comunidade do Baixio. 

Na sequência apresentamos um conjunto de imagens que são do acervo da 

depoente e que registram a referida visita, destacando que essas imagens também 

estão disponíveis no site turismoruralmt.(Figuras 44, 45, 46, 47 e 48).  

                                                           
 

 

78 Disponível em  sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_qua_territorio163.pdf. 
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Figura 44 - Profº Maria Helena e Sr. Geraldo representando a SEDTUR 

 

Fonte: Acervo de Maria Helena Dias 

 

Figura 45 - Casas de adobe da comunidade Baixios 

 
Fonte: Acervo de Maria Helena Dias 
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Figura 46 - Equipe gestora do projeto e representante da SEDTUR 

 
Fonte: Acervo de Maria Helena Dias 

 

Figura 47 - Grupo de Siriri  Flor da Serra, formado por educandos da escola 

 
Fonte: Acervo de Maria Helena Dias 
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Figura 48 - Grupo de Siriri Flor da Serra formado por educandos da escola. 

 
Fonte: Acervo de Maria Helena Dias 

  

A análise preliminar dessa proposta evidencia a importância do denominado 

Turismo Rural Comunitário (TRC), capaz de gerar renda e trabalho para populações 

vulneráveis, bem como potencializar o consumo por parte dos visitantes de bens 

materiais e imateriais (gastronomia, artesanato, lazer, folclore, ecoturismo, etc.). 

Nesse sentido o grupo está potencializando os denominados serviços 

culturais, representados pela manutenção e fortalecimento dos saberes tradicionais 

com destaque ao modo de vida das comunidades, o denominado turismo 

contemplativo, o trabalho educativo no que tange a educação ambiental escolar e 

não escolar, entre outras ações. 

Em relação  a atividade proposta pela depoente, a mesma esclareceu que  

em um primeiro momento poucas pessoas, com exceção aos diretamente 

envolvidos, identificavam a importância da mesma. Informando, no entanto que sua 

idéia foi encampada pela prefeitura municipal de Barra do Bugres fomentando 

atividade turística ao apresentar a comunidade do Baixio (Figura 49). 
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Figura 49 - Cartaz do Circuito dos Quilombos 

 

Fonte: Acervo de Maria Helena Dias 
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7 CONFLITOS EXISTENTES NA ÁREA DE ESTUDO os agentes em disputa 

 

Ainda acerca do Território Quilombola do Vão Grande devemos destacar que 

os contatos realizados quando da visita técnica de maio e de agosto de 2017, bem 

como da pesquisa documental realizada nas agencias governamentais referidas no 

capítulo 1, apontam um conjunto de conflitos, de diferentes naturezas presentes 

naquele contexto.   

Conseguimos sistematizar um conjunto de quatro modalidades de conflitos , a 

saber: conflitos territoriais com os grandes proprietários; conflitos resultantes da 

construção de uma PCH no rio Jauquara; conflitos resultantes da exploração de 

calcário para agricultura e conflitos territoriais com a Estação Ecológica da Serra das 

Araras. 

Destacamos como maior conflito, as crescentes pressões sofridas pela 

população quilombola residente no território, decorrentes da ação dos grandes 

fazendeiros lindeiros das comunidades, que ocupam-se basicamente da produção 

de gado,  estabelecidos na região pós década de 1970, adquirindo inúmeras áreas 

de terra, o que fragilizou a comunidade, visto que pela configuração do território 

quilombola os contatos entre os diferentes povoamentos pressupõe a passagem 

pelo interior das fazendas, todas elas cercadas, o que implica em um conjunto de 

dificuldades. 

Outra questão que vem causando preocupação aos quilombolas diz respeito 

ao isolamento dos denominados ‘olhos dágua’ ou ‘minas dágua’ que acabaram 

isoladas por essas fazendas dificultando o abastecimento da população quilombola. 

Cumpre salientar que em relato da professora Maria Helena a mesma menciona que 

muitas dessas minas acabaram por secar, pelo descuido ou até ação proposital dos 

fazendeiros no sentido de deixar o gado solto, provocando o pisoteio e o 

comprometimento das minas, havendo casos ainda de fazendeiros que gradearam 

suas terras comprometendo essas minas (Diário de Campo, maio e agosto de 2017). 

Nesse sentido estamos diante de um conflito pelo uso dos recursos hídricos 

historicamente utilizados pela comunidade. 

Dados constantes no INCRA evidenciam que praticamente  toda a área objeto 

da demanda pela  processo de Identificação, Reconhecimento, Delimitação, 



224 

 

Demarcação, Desintrusão, Titulação e Registro consta no cadastro do INCRA como 

certificada quando o Incra emite certificado decorrente de projeto de assentamento 

ou registrada quando decorrente de título de propriedade devidamente registrado em 

cartório de registro de imóveis, o que evidencia a dificuldade da demarcação e da 

eventual desintrusão desses ocupantes atuais quando do  reconhecimento. 

 

Figura 50 - Conflitos de Terra no Complexo do Vão Grande e no entorno 
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Fonte: Ver ficha na própria figura. 

Identificou-se ainda pela fala da depoente a preocupação com a construção 

de Pequenas Centrais Hidrelétricas no rio Jauquara que corta todas as 

comunidades, visto que o estado do Mato Grosso é identificado como o Segundo 

maior estado com potencial hidrelétrico no País, só perdendo para o Estado do Pará 

(Diário de Campo, maio e agosto de 2017). 

A região alvo de nosso estudo vem sendo objeto de pesquisas e 

mapeamentos para a identificação do seu potencial hídrico, informações 

disponibilizadas pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração – 

SCG da ANEEL, já colocam esse rio no curso da Serra das Araras como “disponível” 

para receber empreendimento para a construção de PCH’s, sendo seu potencial 

hídrico de 9,4 MW (Figura 51). 
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Figura 51 - Inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas, estudos de 

viabilidade e projeto básico de usinas hidrelétricas (UHEs) e de pequenas centrais 

hidrelétricas (PCHs). 

 

Fonte: Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração – SCG da ANEEL, 2016, p.7 
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Documento disponibilizado pelo gestor da unidade de conservação, Estação 

Ecológica Serra das Araras, assinala esse conflito: 

 

Recentemente outros importantes eventos entraram na cena dos conflitos 
envolvendo a continuidade da existência destas comunidades, como por 
exemplo a presença nas comunidades de representantes das empresas 
hidrelétricas. Os estudos de viabilidade energética para a construção de 
Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) foram realizados e esta é uma 
possibilidade. Caso seja construído, o barramento pode isolar as 
comunidades em épocas de grandes chuvas, além da perda de mais uma 
parte de seu território com o alagamento previsto. (ESEC- Serra das Araras, 
2014, p.42) 

 

A seguir o mapa (Figura 52) aponta os conflitos pelos recursos hídricos que 

envolvem a comunidade principalmente pelas nascentes dos rios que abastecem a  

que estão na EESA e pela instalação de uma PCH. 
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Figura 52 - Mapa dos conflitos hídricos. Nascentes dos rios na EESA e Projeto de 
PCH 

 
Fonte: Ver ficha na própria figura. 
 
 

Nesse contexto além do conflito pelo uso da água entre as comunidades 

quilombolas, os fazendeiros e os empreendimentos hidrelétricos, foi-nos apontado 

disputas, veladas, mas presentes, entre as comunidades e a Estação Ecológica da 
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Serra das Araras, Unidade de Conservação Federal da categoria de proteção 

integral, criada pelo Decreto  nº 87.222, de 31 de maio de 1982 (Figura 53). 

 

Figura 53 - Ficha técnica da Estação Ecológica. 

 

Fonte: ICMBIO 

 

Os conflitos ocorrem basicamente em razão da Unidade de Conservação, ao 

isolar o perímetro de sua área, ter criado outras barreiras a circulação da 

comunidade quilombola, que antes da criação da EESA ocupava livremente a 

região. Salientamos que todas as comunidades quilombolas que circundam a 

Unidade de conservação são convidadas a participarem das atividades de natureza 

comunitária que ocorrem no local, segundo relato do analista ambiental responsável 

pela mesma, Marcelo Andrade, algumas dessas comunidades, vizinhas da que 
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estudamos, fazem parte do Conselho Consultivo da unidade.Para algumas delas o 

abastecimento de água resulta da captação que é feita no interior da EESA da Serra 

das Araras. 

Em conversa com o gestor da unidade de conservação o mesmo assinala que 

muitos moradores do entorno apresentam uma postura contraditória em relação a 

Unidade, visto que identificam a importância da mesma, ao mesmo tempo que  

ressentem-se a forte fiscalização no local,  que  na sua perspectiva atinge 

principalmente as populações mais próximas, que são  multadas por infrações 

ambientais, não podendo mais realizar atividades e manejos (uso do fogo nos 

roçados) que eram feitos antes da criação da Unidade, forçando-os a  adquirir 

alimentos que antes produziam, provocando mudanças em seu modo de vida, 

obrigando muitos deles a trabalhar para os fazendeiros, como sinalizou profª Maria 

Helena Dias. (Diário de Campo, maio/agosto 2017). 

Outro conflito entre a Unidade e moradores do entorno, diz respeito a 

processos, ainda em trâmite, de reconhecimento de comunidades rurais negras 

como comunidades quilombolas, em áreas que hoje pertencem a Estação Ecológica 

da Serra das Araras, que em caso de reconhecimento poderá demandar a 

desafetação79 de área pertencente a Unidade, em razão da justaposição da área 

com territórios quilombolas. 

O gestor da unidade, quando questionado sobre essa relação entre  a mesma 

e as comunidades do entorno, referiu também que a  EESA da Serra das Araras 

contrata um número expressivo de moradores que trabalham como brigadistas no 

combate a incêndios florestais, uma vez que os mesmos trabalham por um período 

de seis meses na Unidade de Conservação, o que é visto como positivo (Diário de 

Campo, maio-agosto, 2017). 

Na conversa com a depoente Maria Helena, a mesma informou ainda que a 

área do Vão Grande, assim como toda a Serra das Araras é alvo freqüente de 

exploração madeireira irregular (Diário de Campo, maio-agosto, 2017). 

                                                           
 

 

79 Desafetação é a denominação técnica do instituto agrário que viabiliza mutações nas finalidades ou 
destinações do bem público. 
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Cabe destacar que a região em estudo, desde muito80, é um importante 

centro de extrativismo tanto de madeira quanto de plantas medicinais, havendo 

discussões no sentido da criação de uma reserva extrativista no território do Vão 

Grande. 

Em conversa com o gestor da Unidade de Conservação o mesmo sinalizou 

acerca do potencial mineralógico de extração de calcário das regiões no entorno da 

Estação Ecológica da Serra das Araras, como uma variável que já produz impacto 

na unidade e que poderá, de forma mais intensiva, impactar as comunidades do 

entorno, como é o caso do Território Quilombola do Vão Grande. 81 

Tal situação decorre dos estudos e da exploração dos chamados “morros” de 

formação de calcário e dolomito com grande potencial de exploração econômica, já 

ocorrendo uma exploração comercial intensa na região de Bauxi, Tangará da Serra, 

Barra do Bugres, Porto Estrela, etc., havendo ainda um conjunto de processos em 

apreciação para o licenciamento ambiental de novos empreendimentos pela 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Diário de Campo, maio-agosto, 2017). 

Dados disponibilizados pela geóloga de Tangará da Serra, Mariana de 

Assunção Rodrigues (CREA-MT nº 033131), mestra em geociências pela UFMT, 

indicam que na região encontra-se a Formação/Grupo das Araras, que é uma 

compartimentação geológica da Faixa Paraguai, sendo uma importante reserva de 

                                                           
 

 

80 OLIVEIRA, Carlos Edinei de. Famílias e natureza: as relações entre famílias e ambiente na 
construção da colonização de Tangará da Serra – MT. Cuiabá, 2002. Dissertação (Mestrado em 
História) Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Mato Grosso. 
81 Acerca dessa questão referimos informação constante em estudo datado de 2008, denominado  
Avaliação de Rochas Calcárias e Fosfatadas para Insumos Agrícolas do Estado de Mato Grosso que 
afirma que “As primeiras referências sobre os Calcários Araras encontram-se nos relatos de viagem 
do conde Francis de Castelnau datados de 1850. Coube a Evans (1894) denominá-los Araras 
Limestone, quando estudava a falda norte da Serra das Araras, entre os povoados de Araras, hoje 
Bauxi, e Barra do Bugres. Oliveira & Leonardos (1943) propuseram o termo Série Corumbá em 
substituição à Série Bodoquena de Lisboa (1915, apud Barros et al. 1982) e englobaram na mesma o 
denominado Calcário Araras de Evans (1894) e o Calcário da Guia. Almeida (1964) e Hennies (1966) 
denominaram as rochas carbonáticas situadas a norte-noroeste de Cuiabá de Grupo Araras, 
composto, da base para o topo, pelas formações Guia e Nobres, respectivamente pelito-carbonática e 
dolomítica (2008, p. 27). 
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calcário de grande valor comercial (Figura 54), principalmente em razão da demanda 

da agricultura na região centro oeste do Brasil. 82 

A mesma informa ainda acerca da instalação de empresas de mineração de 

calcário e de produção de equipamentos para essa exploração nos municípios de 

Barra do Bugres e Porto Estrela. (Diário de Campo, maio-agosto, 2017). 

 

Figura 54 - Serra das Araras – extração de calcário, vista da MT 246. 

 

Fonte: Acervo: geóloga Mariana de Assunção Rodrigues 

 
 

Nos cadastros do CPRM e DNPM os pontos quando da busca dos depósitos 

naturais de minérios e vetores de limites de processos de pesquisa e autorização 

para lavra de recursos minerais encontramos inúmeros processos no entorno da 

                                                           
 

 

82 Estudo indicado pela referida profissional acerca da temática  é de autoria do geólogo Ricardo 
Gallart de Menezes do Departamento de Recursos Minerais – DEREM, datado de 2005, intitulado 
“Projeto Avaliação de Rochas Calcárias e Fosfatadas Para Insumos Agrícolas do Estado de Mato 
Grosso - CPRM/METAMAT - FAIXA CARBONÁTICA ARARAS – ZONA CRATÔNICA RELATÓRIO 
DA 1ª FASE DE CAMPO. O relatório na sua introdução informa tratar-se da apresentação de dados 
preliminares  que referem-se à 1ª etapa de campo do Projeto decorrente de parceria entre o Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM) e o governo do estado de Mato Grosso. O foco principal do trabalho 
consistiu um segmento calcário da Formação Araras, Grupo Alto Paraguai, de idade neoproterozóica, 
cartografado a oeste da cidade de Cáceres, conforme a base geológica ao milionésimo do Projeto 
Geologia e Recursos Minerais do Estado do Mato Grosso (CPRM, 2004), e onde se localizam 
algumas minas do estado voltadas à exploração das rochas carbonáticas para corretivo de 
solos.(2005, p.3)   Outro trabalho importante sobre essa temática data de 2008,  Avaliação de Rochas 
Calcárias e Fosfatadas para Insumos Agrícolas do Estado de Mato Grosso, resultando de uma 
parceria entre O Ministério de Minas e Energia, através da CPRM - Serviço Geológico do Brasil e o 
Governo do Estado do Mato Grosso, com a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e 
Energia e a Companhia Matogrossense de Mineração – METEMAT. 
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área do Vão Grande que imaginamos originariamente comporem o território 

quilombola, e que estão em processo de concessão para exploração.  

A título de ilustração apresentamos dois desses empreendimentos para dar 

ao leitor uma idéia de como tais processos aparecem no banco de dados do CPRM 

e DNPM, sendo dois deles do tipo autorização de pesquisa e outro concessão de 

lavra e os três referente a exploração de calcário dois destinados a corretivo do solo 

e outro com o uso não informado (Figuras 55, 56 e 57). 

Figura 55 - Processo  DNPM – Calcário Estrela 

 

Fonte – DNPM 
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Figura 56 - Processo  DNPM – Mineração Itaipú 

 

Fonte – DNPM 

Figura 57 - Processo  DNPM – Mineração Xambioá 

 

Fonte – DNPM 

 

Abaixo apresentamos o mapa (Figura 58) das atividades de mineração 

desenvolvidas nas proximidades da área de estudo, cabendo informar que em 

relatos orais já há uma manifesta preocupação com a contaminação decorrente do 
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rejeito dessa atividade que esta sendo lançada nos cursos d’agua e que impactará  

nossa área de estudo que também é sabidamente uma área de reserva de calcário, 

como informou a geóloga Mariana Rodrigues, que é própria da compartimentação 

geológica Faixa do Paraguai conforme já consta no estudo referido anteriormente. 

 



236 

 

Figura 58 - Mapa de conflitos recursos minerais 

 
Fonte: Ver ficha na própria figura. 
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Na sequência (Figura 59) apresentamos o mapa síntese desses principais conflitos 

acima descritos. 

 

Figura 59 - Mapa síntese conflitos no território do Vão Grande 

 

Fonte: Ver ficha na própria figura. 
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Um conflito ambiental importante presente nas comunidades tanto com 

agentes internos quanto externos, diz respeito ao crescente comprometimento da 

vegetação nativa que vem sendo substituída principalmente por pastagens e 

culturas agrícolas com especial destaque a produção de algodão. 

Pelo exposto é possível identificarmos a expressiva vulnerabilidade da 

comunidade quilombola do território do Vão Grande, cujo território que se encontra 

cada vez mais restrito, sendo disputado por diferentes grupos, com espacial 

destaque a grandes proprietários, mineradores, bem como interesses relacionados a 

investidores do setor hidrelétrico, em uma correlação de força absolutamente 

desigual, fato que é agravado pela desinformação e pelas exigências processuais 

típicas do processo de Identificação, Reconhecimento, Delimitação, Demarcação, 

Desintrusão, Titulação e Registro de Terras Quilombolas, como veremos no capítulo 

que segue. 
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8  DEPOIS DA IDENTIDADE O DIREITO: O DIFÍCIL CAMINHO DA 

REGULARIZAÇÃO 

 

Trabalhar com fontes legislativas e com processos, sejam eles de natureza 

administrativa ou judicial demandam um conjunto de cuidados, pois é possível deles 

extrair diferentes análises sobres os grupos ali representados. Como elemento 

comum destacamos o fato de trabalharmos com a palavra escrita e com a 

construções de discursos dos diferentes sujeitos, com especial destaque ao poder 

público, no caso em tela ao INCRA ator responsável pela demarcação, regularização 

e titulação das terras quilombolas no Brasil. 

Nesse sentido devemos referir que trata-se de uma pesquisa do tipo 

documental, visto que os processos são tratados como documentos socio-históricos-

jurídícos, de caráter público que possibilitam duas grandes  questões de natureza 

metodológica, qual seja: a questão referente ao poder, visto que é o Estado e seus 

agentes que produzem a versão contida nos processos e a segunda dela 

relacionada a narrativa sobre os acontecimentos contidas nos processos, narrativas 

essas muitas vezes distantes do contextos de enunciação dos próprios sujeitos que 

produzem a mesma, no caso em tela, das populações quilombolas. 

No caso em análise a opção pela  descrição detalhada dos processos decorre 

basicamente da descoberta tardia – pós qualificação - do desconhecimento absoluto 

desses processos, das comunidades  do Território Quilombola do Vão Grande, que 

mesmo questionadas inúmeras vezes sobre os processos, sobre as certidões da 

Fundação Palmares, sobre dados que efetivamente pudessem permitir uma 

cartografia social, tais como perímetro, área demandada, relatório/laudo 

antropológico, não eram capazes de responder de forma adequada. 

Nesse contexto passamos a diligenciar junto ao INCRA sobre os processos 

de regularização fundiária. Nosso propósito era acessar os RTDI e principalmente os 

relatórios antropológicos, para com base neles dar início em um processo de 

cartografia social pela auto-cartografia da Comunidade Quilombola do Vão Grande 

tendo como ponto de partida a comunidade escolar. 
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Localizamos os processos pelo sistema eletrônico do INCRA, no início de 

2018 e verificamos que, na informação, que não está mais disponível contava como 

último movimento elaboração de RTID. Contatamos com uma ex aluna residente em 

Cuiabá, outorgando-lhe autorização, para diligenciar, junto àquele órgão no sentido 

de obter cópia do Laudo Antropológico e das peças já elaboradas do RTID, das 

comunidades que compõe o Território do Vão Grande.  

A mesma realizou inúmeras diligências junto ao INCRA não conseguindo 

localizar os processos, obtendo informações que os mesmos estavam indisponíveis, 

em diferentes momentos. 

Somente no mês de agosto de 2018, após localizarmos, através de contatos 

com colegas da UFMT, uma antiga antropóloga do INCRA que trabalhou em um dos 

processos e que hoje encontra-se na FUNAI em Brasília, é que a mesma 

disponibilizou-nos o contato do responsável pelas questões quilombolas do INCRA-

MT, Sr. Ivo Schroeder que informou conhecer os processos mas esclareceu que os 

mesmos não estavam cadastrados na base de dados informatizada do INCRA, o 

que seria providenciado nos meses seguintes, caso houvesse pessoal disponível 

para isso. 

Na oportunidade protocolei, através do INCRA – RS, na regional Porto Alegre, 

um pedido de vistas e de informações gerais sobre os processos mencionados, 

reiterando manifestação telefônica feita ao servidor Ivo, que já  na ocasião franqueou 

o acesso aos processos físicos, informando que os mesmos formalmente  “não 

haviam andado”, não havendo  nem mesmo laudo antropológico, nem tão pouco 

previsão de realização do mesmo, o que era condição para a elaboração do RTID. 

Na oportunidade uma ex aluna foi autorizada a fazer cópias de todos os 

processos envolvendo as quatro comunidades que formam o Território do Vão 
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Grande. A partir de dezembro de 2018, parte desses processos encontram-se 

disponíveis digitalmente83 através do sistema eletrônico de informações – SEI. 

Feitas essas considerações de ordem prática sobre material que vamos tratar, 

assim como as condições de acesso desse material passamos a descrever as 

informações contidas no mesmo que nos auxiliam a compreender a constituição da 

identidade quilombola daquela comunidade, bem como seu processo de 

territorialização, no que tange a assunção quilombola de uma comunidade 

camponesa negra para uma comunidade quilombola. 

As diferentes comunidades que formam o Território Quilombola do Vão 

Grande, tiveram sua solicitação de Identificação, Reconhecimento, Delimitação, 

Demarcação, Desintrusão, Titulação e Registro84 provocada por diferentes atores, 

com especial destaque a atuação do Conselho Estadual dos Direitos do Negro 

vinculado a Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania do Governo do 

Estado de Mato Grosso que demandou o INCRA e a Fundação Palmares em 

inúmeras questões que envolvem as ações antes referidas respondendo as 

pressões do movimento negro bastante articulada no Estado do Mato Grosso. A 

título de ilustração juntamos a solicitação para regularização da Comunidade do 

Baixio feita pelo Conselho Estadual dos Direitos do Negro, informando que a 

solicitação da comunidade Vaca Morta ocorreu com o mesmo procedimento e teor 

em processo próprio. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

83 A qualidade da digitalização do INCRA é bastante baixa, exatamente pela sua disponibilidade 
pública, resultando daí a baixa qualidade de alguns documentos acostados aqui. 
84 Nome técnico dado à ação  que tramita junto ao INCRA. 
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Figura 60 - Solicitação de abertura de Processo nº54240.005263/2005-24- 

INCRA-MT 

 
Fonte: Processo nº54240.005263/2005-24- INCRA-MT 
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Da mesma forma achamos pertinente juntar solicitação feita pelo Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais do Município de Barra do Bugres- MT, também 

envolvendo comunidades lindeiras ao território do Vão Grande-MT. 

 

Figura 61 - Solicitação de abertura do Processo nº. 54240.002147/2007-15 – 

INCRA-MT 

 

Fonte: Processo nº54240.005263/2005-24- INCRA-MT 
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O fundamento legal contido nos pedido  é o  Decreto nº 4887, de 20 de 

novembro de 2003, que Regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, combinado com a Instrução Normativa N.° 

20 de 19 de setembro de 2005, que Regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das 

terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que tratam 

o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

Federal de 1988 e o Decreto no 4.887, de 20 de novembro de 2003. 

O Estado do Mato Grosso em razão dos conflitos fundiários decorrentes da 

reocupação provocada pela frente de expansão principalmente pós década de 1970, 

através da pecuária e da agricultura de precisão, e seu impacto em terras ocupadas 

por populações tradicionais (camponeses, indígenas e quilombolas), caracteriza-se 

por ser uma região se acentuados conflitos fundiários, local de encontros de frentes 

pioneiras e frentes de expansão, nas palavras de José de Souza Martins. Nesse 

contexto os conflitos decorrentes da regulamentação das terras quilombolas são 

bastante acirrados, notabilizando-se no denominado Quilombo Mata Cavalo85, 

localizado no município de Nossa Senhora do Livramento, naquele Estado.  

Os conflitos e tensionamentos são tão expressivos que fez-se necessário a 

constituição no INCRA- MT de uma  Comissão específica86 para  implementar ações 

                                                           
 

 

85 A comunidade Quilombola de Mata Cavalo está situada no município de Nossa Senhora do 
Livramento/MT, próximo ao município de Cuiabá. Possui um território de 14.700 hectares de 
extensão, e cerca de 400 famílias vivem no local. Para maiores aprofundamentos indicamos a tese de 
Silvanio  Paulo de Barcelos: QUILOMBO MATA CAVALO: Terra, conflito e os caminhos da 
identidade negra , defendida na UFMT no ano de 2016; 
86 Essa comissão foi criada através da O.S./INCRA/N.° 294 /05/SR-13/G/MT, tendo a seguinte 
constituição:  
1 - Constituir uma Comissão composta pelos servidores: Oromar Ferreira de Sousa - Contador, Alécio 
Epifanio Soares - Engenheiro Agrônomo, Janice Muniz de Melo – Procuradora Federal, Gilson Álvaro 
Machado - Topógrafo, Antônio Jorge de Souza - Topógrafo. Edjorge dos Santos - Técnico Agrícola. 
Divina de Oliveira Santos - Assistente Social, Jamil Benedito Guimarães – assistente de 
Administração, Fátima Muz2i - Assistente de administração, Edson Carneiro Geraldes - Técnico 
Agrícola, Nilson Santos de Moraes - Técnico Agrícola. Gessé de Oliveira - topógrafo. Edna Gabe 
Américo - técnica agrícola. Maria Aparecida Gazarini Costa - Assistente Social. Maria Aparecida 
Guimarães Lucas - Assistente de Administração, Max Antunes da Silva - assistente de administração 
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efetivas que versassem sobre terras quilombolas, ainda que  objetivamente pouca 

efetividade tal comissão tenha tido. 

O documento que necessariamente acompanha o pedido de solicitação de 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e 

registro das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de 

que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição Federal de 1988, é a certidão de auto reconhecimento, expedida pela 

Diretoria de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Cultural Palmares, 

vinculada ao Ministério da Cultura. 

Cabe esclarecer que a certidão de auto reconhecimento decorre de iniciativa 

da própria comunidade.  

Manuseando o acervo do INCRA-MT no acervo quilombola encontramos um 

relatório de atividades datado do ano de 2007, cujo extrato, foi utilizado pela 

procurado do INCRA-MT Janice Muniz de Melo – coordenadora do Programa de 

Regularização dos Quilombos do Estado, para solicitar à Fundação Palmares o 

Registro e a expedição de certidão da comunidade do Baixio no Município de Barra 

dos Bugres, dentre outras comunidades no Estado do Mato Grosso. Ainda que não 

tenhamos encontrado uma ligação direta entre tal relatório em a Comissão referida 

anteriormente acreditamos tratar-se de um desdobramento do trabalho da mesma 

ainda que com diferentes componentes como passamos a expor. 

No período de 06/12/2007 e 14/12/2007 a equipe do INCRA formada pelos 

servidores Renata Bortoletto Silva87, Simone Giarnotti88 e Nelson Juvenal da Silva 

Filho89 visitaram as comunidades de remanescentes de quilombolas no município de 

Barra do Bugres-MT, com o propósito, constante no relatório, de  conhecer as 

                                                                                                                                                                                     
 

 

e José Ramos da Silva - Topográfico, para executar os trabalhos de identificação, reconhecimento, 
levantamentos avaliação de benfeitorias, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas 
por remanescente das comunidades dos Quilombos. Localizados no Estado de Mato Grosso. 2-  
Designar o servidor Oromar Ferreira de Sonsa. Contador, para coordenador os trabalhos da 
comissão notadamente no que concerne ao apoio administrativo; 3 - Determinar a Procuradora 
Federal, Janice Muniz de Melo, como substituta da referida comissão. 
87 Antropóloga do INCRA- MT. 
88 Antropóloga do  INCRA- MT. 
89 Técnico em reforma e desenvolvimento agrário INCRA – MT. 
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situação em que se encontram as comunidades daquele município, a fim de 

estabelecer “ações operacionais para o ano de 2009”. No documento encontramos 

ainda que a comunidade da Voltinha, lindeira ao território do Vão Grande, demandou 

averiguação de um conflito de terras ali existente. (INCRA, 2007, p.1) 

No relatório conta ainda que: 

Durante essas visitas procuramos fazer reuniões em que estivesse presente 
a maioria das famílias, ou pelo menos que essas estivessem representadas 
por algum de seus membros. Nossa preocupação inicial era trazer 
informações acerca dos procedimentos de regularização de territórios 
quilombolas, bem como colher dados sobre a situação fundiária, dentre 
outros dados iniciais que nos fornecessem um panorama geral da situação 
das comunidades com processo de regularização no INCRA. Para tanto, 
aplicamos um questionário que se encontra organizado em pastas 
referentes a cada um dos municípios visitados, onde também estará este 
relatório completo, bem como os relatórios referentes aos dados históricos 
obtidos em bibliotecas e arquivo; das cidades, além do material bibliográfico 
coletado pela servidora Simone Gianotti. A descrição apresentada a seguir 
foi feita com base nos dados contidos nesses questionários. (INCRA, 2007, 
p.1) 

 

O nosso local de estudo aparece com a denominação de Complexo Vão 

Grande, sendo referido como um conjunto de quatro comunidades: Camarinha 

(Coordenadas 5024869 E — 8.339.453 N), Baixio (Coordenadas UTM 505.510 E - 

8.307.777 N), Morro Redondo (Coordenadas UTM 505.510 E - 8.307.777 N) e Vaca 

Morta (Coordenadas UTM 500.255 E - 8.306.061 N). 

 Conforme dados iniciais coletados em campo, essas comunidades leriam 

urna origem familiar comum, além de estarem relacionadas entre si por visitas, 

torneios de futebol etc., além de compartilharem um mesmo cemitério (INCRA, 2007, 

p.4) 

No documento encontramos uma configuração de parentesco pouco legível 

para as referidas comunidades. Nesse sentido utilizaremos material já sistematizado 

por Carvalho (2016) apontando a referida rede familiar com base nos relatos orais  

de idosos, constantes em sua investigação de mestrado. Carvalho (2016) apresenta 

quatro linhagens originárias das famílias que ocupam o Território Quilombola do Vão 

Grande (Figuras 62,63, 64 e 65). 

O casal Silva Velho e Celidônia, segundo estudos de  Carvalho  está presente 

no imaginário coletivo dos moradores da região como o primeiro  casal a se 

estabelecer na região, havendo relatos que possa tratar-se de um bandeirante que 
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teria passado pela região e teria tido três filhos: Anacleto; Francisco e Jose Cana 

Barros. 

Figura 62 – Linhagem de Família 

 

           Fonte: Carvalho, 2016. 
 
 
 
 

A descendência de José Cana Barros teve, no casamento de seu filho Sabino 

Maciel com Serafina Maria, de quem tem-se um registro de nascimento, os principais 

habitantes da comunidade do Baixio. 

 

Figura 63 – Linhagem de Família 

 

Fonte: Carvalho, 2016. 
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Na comunidade Camarinha predominam os descendentes do casal Manuel 

Veríssimo e Ana Paes Rodrigues, cuja filha Sabina casou-se com Pedro, filho de 

Sabino  Maciel e Serafina Maria. 

 

Figura 64 – Linhagem de Família 

 
Fonte: Carvalho, 2016. 
 

 
Figura 65 – Linhagem de Família 

 
Fonte: Carvalho, 2016. 
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No relato colhido pelos técnicos do INCRA encontramos a definição que 

segue: 

Como se vê, Baixio. Camarinha e Morro Redondo são comunidades 
formadas por descendentes de dois casais. Sr. Sabino é filho de José 
Canabarro que, segundo dizem, foi um dos primeiros ocupantes conhecidos 
do local. Ele era encarregado de “tomar conta do gado" de uma pessoa que 
conhecem apenas come Silva Campos que teria aberto a região à época 
"ainda um sertão". Esse homem era proveniente da região de Rosário Oeste 
(Rio Manso) e veio para o Vão Grande para "criar sua gerência”. A área 
designada para que José Canabarro cuidasse do gado teria como limites o 
que é conhecido como Aguassu Grande e se estendia até o fim do rio 
Jauquara. Em um lugar chamado Praia Grande. Nesse local casou-se e 
constituiu sua família. Um de seus filhos, Sabino Bento Maciel casou-se 
com Maria Serafina da Cruz, que teria morrido no ano de 1976, aos 115 
anos de idade', o que indica que a ocupação pela família de José Canabarro 
no local remonta ao inicio do século XIX, ou seja, algo em torno de 200 
anos. (INCRA, 2007, p.6) 

 

O documento segue referindo que: 
 

Outro casal do qual descende parte dos membros dessas comunidades é 
formado por Manoel Veríssimo de Lima e Ana Paes Rodrigues. Sua filha, 
Maria Eulália, casou-se com um dos filhos de Sabino. José Mariano Bento. 
O que hoje conhecemos por Baixio concentra a maior parte dos filhos deles, 
suas esposas, filhos e netos. Já uma outra filha de Manoel e Ana Paes. 
Sabina, casou-se com outro filho de Sabino. Pedro Verônico Maciel. Eles 
permaneceram no mesmo local onde estavam os pais de Sabina, na 
Carnarinha. Os descendentes desse casal, bem corno de Balbino, irmão de 
Sabina constituem os moradores atuais do local. Como se vê pelo diagrama 
de parentesco já apresentado. a Comunidade de Morro Redondo é formada 
pelos descendentes de um outro filho de Sabino e Serafina Manoel. Lá 
encontramos também os descendentes de Nosberta, filha de Ana Paes e 
Manoel Rodrigues. Feita esta contextualização mais geral acerca da 
formação das comunidades em termos de sua ascendência genealógica, 
passamos a seguir para uma descrição dos dados relativos à sua 
configuração atual. (INCRA, 2007, p.6) 

 

No documento encontramos ainda a comunidade do Baixio tem uma parcela 

significativa das famílias ali estabelecidas como participantes de um projeto de 

assentamento – PA da INTERMAT.  

 

Essas terras somam um total de 192 hectares divididos em 17 lotes já 
demarcados que em alguns casos abriga mais de uma família em geral 
filhos já casados que não têm terras para se estabelecerem, sem contar 
aqueles, a maioria ao que parece, que acabaram mudando se para as 
cidades da região. (INCRA, 2007, p.6) 

 

A leitura de paisagem, assim como a observação direta que realizamos 

evidencia que das comunidades que formam o Território do Vão Grande o Baixio é a 

mais organizada delas, contando com escola de educação básica que atende às 



252 

 

comunidades do entorno, assim como unidade de saúde básica construída, mas 

ainda não inaugurada. O relatório informa que a energia elétrica foi recebida pelo 

projeto do governo federal Luz Para Todos, referindo ainda, o que foi ratificado por 

informação prestada pela escola, que parte significativa da comunidade é 

beneficiária de algum programa social, com especial destaque para o Bolsa Família. 

No relatório encontramos referência ainda a uma reunião com moradores da 

comunidade no sentido da apresentação do programa Brasil Quilombola, bem como 

sua distinção com um programa de assentamento, com especial destaque a questão 

da titulação individual ou coletiva, questão essa que perpassa importantes 

discussões sobre a regularização de terras quilombolas.  

No documento encontramos a passagem que passamos a descrever: 

Os principais questionamentos giraram em torno das implicações da 
titulação do território quilombola ser feito em nome da associação e não de 
indivíduos, quando então pudemos destacar que a idéia da titulação coletiva 
está relacionada à tentativa de preservar formas coletivas de apropriação do 
espaço, tal corno se verificava em Baixio, onde os moradores do local 
estavam ligados por relações de parentesco e onde não se verificava a 
inserção de famílias de fora. (INCRA, 2007, p.7) 

 

O relatório segue referindo: 

As preocupações estavam ligadas também ao que lhes aconteceria pelo 
fato de terem tido acesso a uma série de programas do INCRA, corno 
CUSTEIO e PRONAF A, dentre outros, bem corno em relação a 
empréstimos que as famílias têm no Banco do Brasil e que se estendem até 
2012. Procuramos esclarecer que em relação aos quilombos os programas 
sociais estavam distribuídos pelos ministérios e o INCRA têm a 
responsabilidade especifica na regularização dos territórios quilombolas. 
(INCRA, 2007, p.7) 

 
 

Como é possível verificar a população do Baixio pode ser caracterizada 

classicamente como camponesa negra, acessando inclusive créditos específicos 

para esse grupo como é o caso do PRONAF, incluindo-se no que  denominamos de 

assunção quilombola, com toda a sua complexidade, prioritariamente no que tange a 

questão identitária. 

Os relatos da comissão cujos trechos transcrevemos acima, subsidiaram a 

solicitação de Certidão da Comunidade Vaca Morta, feita diretamente pela 

procuradora à Fundação Palmares, sendo essa a última das solicitações das 



253 

 

comunidades que constituem o complexo do Território do Vão Grande, cujo 

processo ainda não está indisponível, eletronicamente.  

Analisando os processos encontramos no ano de 2008, ofício nº 1251- 2008, 

expedido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra do Bugres- MT, dirigido 

ao Superintendente Regional do INCRA-MT SR/13, em parceria com a Associação 

de Pequenos Produtores Rurais de São José do Baixios informar na áreas ocupadas 

por famílias quilombolas estavam sendo feitos estudos/levantamentos para 

construções de hidrelétricas na região do Rio Jauquara, esclarecendo que isso 

afetaria  as famílias ali residentes. 

 No dia 25 de julho de 2018, o INCRA intima a ANEEL, sobre a questão, vindo 

ao processo uma resposta do Grupo Linear Participação, apresentando autorização 

para, 

[...] realizar Estudos de Inventário Hidrelétrico com vistas à implantação de 
Pequenas Centrais Hidrelétricas no Rio Jauquara, localizado nos Municípios 
de Barra do Bugres, Porto Estrela, Nossa Senhora do Livramento, Rosário 
Oeste e Alto Paraguai, Estado do Mato Grosso, na  bacia do Rio Jauquara, 
localizada na região centro-oeste do Estado de Mato Grosso, está inserida 
nas coordenadas: 15147'59"s e 5712'211"W nascente e 1500613"S e 
57°05'46'W foz, fazendo parte da sub-bacia do Rio Paraguai. (processo 
nº54240005263/2005-24, 2005, p.  34) 

 

O documento segue informando que tal autorização da ANEEL permite ainda, 

Considerando que as terras fazem divisa com o Rio Jauquara e que as 
águas são de Domínio Público, conforme disposto no Art. 20 da 
Constituição Federal, venho por meio deste, solicitar liberação para transitar 
em sua propriedade, podendo para tanto promover a abertura de pequenos 
acessos até o rio, bem como a melhoria dos acessos já existentes (se 
necessário) e a instalação de equipamentos diversos. (processo nº 
nº54240005263/2005-24, 2005, p. 34) 

 
 

A leitura do teor do documento evidencia a fragilidade da comunidade 

quilombola frente aos empreendimentos hidrelétricos que vulnerabilizam a região e 

que já se encontram em estado avançado de estudos e licenciamento, ainda que, na 

comunidade, poucas pessoas falem sobre o assunto. Quando questionamos na 

escola sobre essa questão os educadores afirmam ter uma vaga lembrança desses 

estudos e de pessoas e empresas que andaram pela região referindo estudos para 

construção de hidrelétricas. 

Na sequência da análise do acervo dos processos envolvendo o Território 

Quilombola do Vão Grande, assim como o próprio arquivo do INCRA-MT sobre a 
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questão quilombola, encontramos varias manifestações, do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Barra do Bugres, uma delas inclusive anexada ao processo 

nº. nº54240005263/2005-24, solicitando a desapropriação90 das áreas certificadas 

pela Fundação Palmares como Quilombolas, o que evidencia a incompreensão  

dessa certificação, pressupondo que a mesma tenha força  constituinte de natureza 

fundiária e não apenas identitária como é o caso. 

O curioso é que o oficio do sindicato vem acompanhado da certidão da 

Fundação Palmares e da cópia do Diário Oficial da União onde conta a publicação 

da certificação da Comunidade 

A titulo de ilustração transcrevemos o teor da solicitação feita no Oficio do 

Sindicato ao Superintendente Regional do INCRA-MT em 17 de dezembro de 2009. 

Excelentíssimo Superintendente, 
O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BARRADO BUGRES- 
juntamente com as Associações dos Pequenos Produtores Rurais Vão 
Grande e a Associação dos Pequenos Produtores Rurais São José Baixius 
e da Associação do Morro Redondo. Vimos pelo presente solicitar de Vossa 
Excelência providências para desapropriação das áreas com as 
documentações em anexo, tendo em vista que os nossos quilombos não 
suportam, mas a quantidade de remanescentes (filhos, sobrinhos, parentes, 
etc.) conforme relação também em anexo.(processo nº 
nº54240005263/2005-24, p. 49) 

 
 

Em anexo encontramos uma lista com um conjunto de nomes aparentemente 

de familiares, pelos sobrenomes, que tendem a indicar a impossibilidade da 

reprodução social da família camponesa, na área de terra disponível, resultando daí 

a demanda por novas áreas de terra, conforme conta no próprio ofício (Figura 66). 

 

 

 

 

Figura 66 - Relação das Famílias residentes em Morro Redondo 

                                                           
 

 

90 É o ato pelo qual o Poder Público, mediante prévio procedimento e indenização justa, em razão de 
uma necessidade ou utilidade pública, ou ainda diante do interesse social, despoja alguém de sua 
propriedade e a toma para si. SUNDFELD, Carlos Ari. Desapropriação. São Paulo: RT, 1990. 
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Fonte Processo nº nº54240005263/2005-24 – INCRA- MT 

 

No mesmo contexto encontramos também nos arquivos do INCRA-MT na 

mesma data e fazendo referência ao mesmo fato, correspondência (Ofício 

n°.766/09/GDALC) do gabinete do Deputado Estadual pelo Partido dos Trabalhador-

MT - Alexandre Cesar, encaminhando ao INCRA o mesmo ofício do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Barra do Bugres, o que pode evidenciar a gravidade da 

situação, com uma relação ainda mais detalhada de moradores que necessitavam 

receber terras. Tal documento foi elaborado e assinado pela atual diretora da escola 

Quilombola José Mariano Bento. Professora Maria Helena Tavares Dias, que 

quando questionada sobre esse documento, informou que o mesmo foi elaborado a 

partir da demanda dos moradores da comunidade que trouxeram essa questão para 

a escola.  

Na sequência reproduzimos as listas pela importância que a própria depoente 

afirma que a mesma teve no seu contexto de produção, pois a elaboração da 

mesma implicou em um trabalho de vários dias buscando moradores de diferentes 
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comunidades que fazem parte do Território do Vão Grande que se mobilizaram, 

cabendo destacar que a situação era tão alarmante que os moradores solicitavam 

providências tanto no INCRA quando da INTERMAT.(Figura 67). 

 

Figura 67 - Solicitação de providências INCRA-INTERMAT 

 

Fonte: processo nº nº54240005263/2005-24 INCRA-MT 
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A leitura do comunicado evidencia o tencionamento da situação, fazendo 

referência inclusive a moradores que não haviam sido forçados a abandonar seu 

local de origem e que teriam interesse em retornar caso ocorresse a regularização 

fundiária das áreas quilombolas, reiterando-se ainda a impossibilidade daqueles que 

ali permaneceram de viabilizar a sua reprodução social. 

 

Na sequência encontramos a relação de famílias quilombolas que 

demandavam terras na comunidade do Vão Grande. (Figura 68). 

 
Figura 68 - Lista de Famílias do Vão Grande 

 
Fonte: Processo nº nº54240005263/2005-24 – INCRA-MT 
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Na comunidade da Camarinha encontramos a relação a seguir, sendo a sua 

grande maioria constituída de pessoas casadas (Figuras 69, 70 e 71). 

 

Figura 69 - Lista de famílias da Camarinha 

 

Fonte: processo nº nº54240005263/2005-24- INCRA-MT 

 

( 
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Figura 70 - Lista de famílias do Morro Redondo 

 

Fonte: processo nº nº54240005263/2005-24 – INCRA-MT 
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Figura 71 - Lista de famílias do Baixio 

 

Fonte: processo nº nº54240005263/2005-24- INCRA-MT 

 

No mesmo documento encaminhado ao INCRA e ao gabinete do deputado 

Alexandre Cesar encontramos a Ata de fundação da Associação de Pequenos 

Produtores Rurais da Comunidade de Morro Redondo, o que indica um esforço da 

comunidade de, ao constituir uma pessoa jurídica, fortalecer sua representação, ao 

mesmo tempo em que garante a efetiva assunção da identidade quilombola capaz 

de viabilizar a demanda pela regularização do seu território (Figura 72). 
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Figura 72 - Ata de fundação da Associação de Pequenos Produtores Rurais da 

Comunidade de Morro Redondo 

 

 

Fonte-Processo nº nº54240005263/2005-24 – INCRA-MT 

 

Nossa assertiva acerca da finalidade da associação fica evidente quando 

buscamos junto a Junta Comercial a finalidade da  referida Associação, em que  

encontramos expressamente a função da mesma  relacionada a “defesa de direitos 

sociais”, “e atividades relacionadas a cultura e a arte”, o que evidencia, 



262 

 

inequivocadamente a questão da identidade quilombola, em processo de 

construção. 

A titulo de ilustração juntamos cópia do CNPJ da referida associação onde 

constam essas atribuições (Figura 73). 

 

Figura 73 - CNPJ – Associação  Morro Redondo. 

 

Fonte: Junta Comercial de Mato Grosso- JCMT 

 

Ainda fazendo referencia ao processo da comunidade do Morro Redondo 

encontramos, anexado em um dos pedidos da Comunidade, feito pela Associação 

de pequenos produtores Rurais ao INCRA-MT, no sentido de agilizar a regularização 

fundiária da área quilombola, um texto manuscrito e sem assinatura, com uma letra 

muito bonita, que ainda tentei identificar, sem sucesso, junto aos educadores da 

escola, que narra uma pequena história da comunidade, justificando e legitimando a 

necessidade da regulamentação das terras, e ao final postula a emissão dos títulos 

definitivos.  
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O trecho final indica tratar-se de alguém do grupo, isto identifica-se como nós 

escrevendo sempre na segunda pessoa do plural, além de demandar a certidão de 

quilombola (Figuras 74 e 75). 

 

Figura 74 – Carta – página 1 

  
Fonte processo nº54240005263/2005- INCRA - MT 
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Figura 75 – Carta – página 2 

 
Fonte processo nº54240005263/2005- INCRA - MT 
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A narrativa evidencia as dificuldades e o isolamento da região, assim como o 

trabalho árduo necessário para a sobrevivência daqueles que ali se estabeleciam, 

dando elementos para a construção da genealogia já apresentada anteriormente. 

Ainda reiterando a temática da assunção quilombola especialmente na 

comunidade do Morro Grande, informamos que de todas as comunidades foi nessa 

que encontramos um conjunto importante de documentos que evidenciam a 

constituição de uma comunidade de camponeses negros, sendo inclusive objeto de 

um projeto, cujos documentos encontramos no Instituto de Terras do Mato Grosso-  

INTERMAT, tais como mapas, matriculas de imóveis, descrição detalhada da área 

que pelo que consta nos documentos é originária de uma sesmaria. 

A título de informação trazemos alguns desses documentos encontrados  no 

acervo da INTERMAT (Figura 76): 
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Figura 76 - Mapa com a identificação do perímetro da área com a identificação 

do Morro Redondo 

 

Fonte:Acervo da INTERMAT – FUNDO PA 

 

A certidão juntada na sequência indica que a área marcada no perímetro de 

1.340 ha referido no mapa foi adquirida em 14-01-56 por José Leite de Figueiredo, 

tendo como vendedor, o governo do Estado do Mato Grosso (Figura 77). 
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Figura 77- Certidão de Imóvel – Comunidade Morro Redondo 

 

Fonte: Registro de imóveis de Rosário Oeste (destaque nosso) 

 

Encontramos no processo uma certidão dominial de registro de imóvel  da 

área  onde está localizada a comunidade  do Morro Redondo dando conta da cadeia 

dominial da mesma (Figura 78). 
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Figura 78 - Certidão de Imóvel – Comunidade Morro Redondo- Cadeia 

Dominial 

 

Fonte:  Processo nº54240005263/2005- INCRA-MT (destaque nosso) 
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Mesmo diante da documentação acostada nos processos da INTERMAT, a 

notória ocupação desde tempos imemoriais por populações tradicionais na região do 

Morro Redondo fica evidente, quando as mesmas demandam a regularização 

fundiária, através de projetos de assentamento, da referida área, obtendo êxito em 

seu encaminhamento conforme denota-se pela leitura da documento que hora 

juntamos referente a uma vistoria realizada pela INTERMAT na área supra citada 

(Figura 79).  

 

Figura 79 - Relatório de Vistoria 

 

Fonte processo  nº54240005263/2005- INCRA-MT 
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O relatório evidencia a autodenominação de populações originárias, 

residentes no locais desde tempos imemoriais e alheias as diferentes transações 

imobiliárias descritas nas certidões juntadas anteriormente, o que também corrobora 

o que José de Souza Martins denomina de terra de trabalho em franca oposição a 

terra de negócio ou terra de papel. 

Acerca da Assunção quilombola encontramos no processo que tramita junto 

ao INCRA outro importante documento que reproduzimos na íntegra, qual seja, a ata 

da assembléia de pequenos produtores rurais, realizadas no dia 30-11-2018, que 

teve como pauta “assuntos quilombolas”, mais precisamente a solicitação da 

certidão de autodefinição como quilombola (Figura 80, 81). 

 

Figura 80 - Ata Assembléia de Pequenos Produtores Rurais – p.1 

 

Fonte: processo nº nº54240005263/2005- INCRA-MT 
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Figura 81 - Ata Assembléia de Pequenos Produtores Rurais – p.2 

 

Fonte: processo nº nº54240005263/2005- INCRA-MT 

 

 

Uma questão que chamou-nos a atenção no material constante tanto nos 

processo quanto nos arquivos do INCRA-MT acerca da questão quilombola, na 

região de Barra do Bugres, diz respeito a  vulnerabilidade da população quilombola 

do município  que pode ser percebida pela leitura de um Relatório constante no 

arquivo relatório esse elaborado pela Universidade Federal do Mato Grosso, em 

decorrência de Termo de Cooperação Técnica realizada pela Secretaria de Estado, 

Emprego, Cidadania e Assistência Social, mas especificamente pela coordenadoria 

de Programas de Transferência de Renda do Governo do estado do Mato Grosso, 

em decorrência da necessidade de cadastramento de populações quilombolas para 

o Programa Bolsa Família, especialmente em decorrência de queimadas 

decorrentes das secas que ocorreram no município nas áreas quilombolas, como 

denota-se da leitura do trecho do oficio nº 086/SMDST/2008 datado de 20 de 

fevereiro de 2008 onde consta: 
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No município de Barra do Bugres foi detectada uma situação alarmante, no 
que se refere à queimada, pois muitas famílias não estavam mais no local, 
estavam fugindo do fogo, algumas casas estavam queimadas e as famílias 
foram em busca de abrigo na cidade, animais silvestres fugiam do fogo e 
avançavam para todos os lados, vagando a esmo em busca de refúgio, 
deslocando-se para as estradas e perímetro urbano. Na comunidade de 
Morro redondo, o fogo ainda estava queimando o pasto e tudo o mais que 
encontrava pela frente, muitas famílias foram ' buscar abrigo na cidade, pois 
tiveram sua casa queimada ou estava com medo do incêndio. (INCRA - 
Oficio nº 086/SMDST/2008). 

 
 

Outro documento datado de 2007, encontrado no arquivo do INCRA, da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho de Barra do Bugres informa sobre 

ações desenvolvidas pela respectiva Secretaria com a comunidade quilombola 

daquele município, a saber: 

 

Esclarecemos que as comunidades consideradas específicas têm merecido 
a atenção dos governos federal e estadual e não diferentemente em nosso 
município, com ações ainda incipientes, mas de reconhecimento às políticas 
inclusivas. O ano de 2007 foi fecundo em ações e discussões em nosso 
município, marcado principalmente pela oportunidade de sediar o 1 
Encontro de Segurança Alimentar das Comunidades Quilombolas do Estado 
de Mato Grosso, no dia 04/04/07 e outras atividades, conforme relatório do 
Movimento Negro/Quilombola no município de Barra do Bugres, com 
referências também às questões fundiárias. (Doc. 11 e 12) O diálogo com 
as comunidades rurais, inclusive as Quilombolas, é constante e regular, 
conforme cronograma de reuniões organizadas pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, na segunda quarta-feira do mês, com a presença do 
Prefeito Municipal e Secretários. (Doc. 13) Também no transcorrer do ano 
de 2007, diversas ações foram realizadas, envolvendo comunidades 
Quilombolas: Mutirão de Documentação da Mulher Trabalhadora, Ações 
para a Regularização Fundiária, Assessoria Técnica aos agricultores, 
Cursos de capacitação aos agricultores familiares, Projeto Compra Direta da 
CONAB, o qual tem como objetivo a compra de produtos da agricultura 
familiar, transporte de mercadorias e mudanças nas comunidades rurais. 
(Doc. 01 e 02) Anexamos também, as ações das demais Secretarias, do 
município de Barra do Bugres, junto às comunidades Quilombolas: 
Secretaria de Infra- Estrutura e Serviços Públicos (Doc. 14) e Secretaria 
Municipal de Saúde (Doc. 15) e solicitação ainda não atendida, desta 
Secretaria à SETECS, de filtros de barro, com a finalidade de atendimento 
aos Quilombolas e também Comunidade Umutina. (Doc. 16)(INCRA – 
Orientação Técnica 03/SAAS/SETECS/08). 

 
No processo nº54240005263/2005- INCRA-MT,  encontramos um conjunto de 

solicitações informando acerca da dificuldade de proceder a solicitação de 

benefícios sociais, com especial destaque ao Bolsa Família, mas também a própria 

regularização fundiária pela ausência de documentação básica de muitos dos 

possíveis requerentes, pela sua condição de indocumentados, principalmente pela 

falta de certidão de nascimento e carteira de identidade, resultando inclusive na 
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realização de cadastramento domiciliar de famílias de comunidades remanescentes 

de quilombolas para inclusão no  Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal. 

Encontramos também inúmeras manifestações do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Barra do Bugres-MT solicitando melhorias nas 

comunidades que compõe o Território do Vão Grande, local que além de ser 

bastante distante do principal núcleo urbano, qual seja, a cidade de Barra do 

Bugres-MT, também é de difícil acesso, especialmente no período de chuvas 

quando as estradas ficam praticamente intransitáveis e as ‘pontes’ via de regra são 

carregadas. 

As solicitações para essas comunidades, via de regra, são poços artesianos 

ou semi-artesianos, o que indica problemas sérios de abastecimentos em uma 

região com cursos hídricos importantes, objeto inclusive de estudos 

hidroenergéticos, e cascalhamento e manilhamento91 das estradas, além da 

recuperação constante das mesmas. 

 

Manuseando os processos de Identificação, Reconhecimento, Delimitação, 

Demarcação, Desintrusão, Titulação e Registro Território Quilombola do Vão 

Grande, encontramos 4 questionários, sem maiores dados de quem foi responsável 

pela coleta dos dados ali constante, ainda que tal formulário seja do MDA/INCRA, 

tendo o timbre da Superintendência  Regional de Mato Grosso- SR-13, sendo um 

questionário referente a cada uma da comunidades. 

O formulário é formado por oito blocos de questões, além um cabeçalho com 

data, identificação da comunidade; local; indicação de associação; responsáveis 

legais, assim como responsáveis pelas respostas do questionário. 

 

✓No bloco 1 denominado DADOS DA POPULAÇÃO, encontramos 5 questões 

relacionadas ao número de famílias; famílias nascidas no local; famílias que 

abandonaram o local; pessoas nascidas fora da comunidade, total de homens 

e mulheres, faixa etária dos mesmos e nome e contato  dos mais idosos; 

                                                           
 

 

91 Canalização com tubos para condução das águas fluviais. 
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✓No bloco 2 denominado CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO  encontramos 9 

questões, a saber: tempo de existência da comunidade; distância da 

comunidade da sede do município; meios de transporte mais usados pela 

comunidade; equipamentos urbanos presentes na comunidade; tipo de 

iluminação;  forma de aquisição e uso das áreas da comunidade; existência 

de conflitos na área;  causador do conflito; se existem sobreposição de terras 

e de que natureza; 

✓No bloco 3 denominado EDUCAÇÃO, encontramos 9 questões: existência de 

prédio escolar; tipo de construção; tipos de dependência da escola; níveis de 

escolarização oferecida; distância da comunidade até a escola mais 

próxima;meios de transporte mais usuais para ir a escola; total de professores 

na escola; total de professores quilombolas; escolaridade dos professores; 

✓No bloco 4 denominado SANEAMENTO encontramos  5 questões: como é feito 

o abastecimento de água; como é feito o armazenamento de água; se a água 

é tratada; qual o destino do esgoto; qual a destinação do lixo. 

✓No bloco 5 SAÚDE encontramos 10 questões:  existe posto de saúde na 

comunidade;  qual o tipo de construção do posto; quais os programas de 

saúde do posto; quais os profissionais que atendem no posto; em não 

existindo posto qual a distância do mais próximo; meio de transporte utilizado; 

doenças mais comuns na comunidade;utilização de medicina alternativa; 

realização de pré natal e acompanhamento de parto; quem realiza os partos; 

✓No bloco 6 - PROGRAMAS SOCIAIS DA COMUNIDADE- encontramos 2 

questões: quais os programas governamentais utilizados na comunidade e se 

a comunidade foi contemplada com políticas/ações estruturantes. 

✓O bloco 7- denominado TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA é constituído de 

suas questões: quais as atividades econômicas da comunidade e qual o 

cultivo mais importante para a comunidade. 

✓O bloco 8 – CULTURA traz três questões fechadas: qual a religião praticada na 

comunidade; questiona a existência de rezadeiras, benzedeiras, curandeiras 

e outros na comunidade; questiona a existência de sítios arqueológicos na 

comunidade, na seqüência temos questões abertas pedindo para citar os 
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sítios arqueológicos da região; as manifestações culturais da comunidade, as 

datas e festas que a comunidade realiza, assim como um item que solicita 

que se faça um breve relato da história da ocupação da comunidade. 

✓Ao fim há um espaço para a assinatura do responsável pelas 

informações. 

Dadas essas informações gerais passamos a informar que os formulários em 

que pesem trazer informações bastante interessantes apresentam um conjunto de 

inconsistências que não permitem uma tabulação precisa dos mesmos, ainda que 

pareçam ter sido preenchidos pela mesma pessoa, com base na análise da letra. 

Nos dados populacionais encontramos: na comunidade vaca morta: com 4 

famílias; morro redondo – 21 casas; camarinha – 14 famílias e baixio  17 lotes; 

No questionário das comunidades de Vaca Morta, Morro Redondo e Baixio 

encontramos que as famílias saem das comunidades em busca de 

emprego/trabalho. No questionário da comunidade de Camarinha consta apenas 

que vão para a cidade sem informar o motivo. 

Em todos os questionários os informantes referem pessoas com mais de 60 

anos  vivendo nas comunidades. 

No bloco 2 caracterização do território os depoentes informam que as 

comunidades datam de mais de 150 anos; utilizam como principal meio ode 

transporte o ônibus;  a posse e a titulação por projeto de assentamento da 

INTERMAT como principal forma de acesso à terra. No questionamento  se há 

conflitos na terra somente na comunidade do Baixio consta não haver conflito, nas 

demais os conflitos decorrem do acesso a água e a pesca(Morro Redondo), “por 

causa do morro”(Vaca Morta) e na Camarinha só conta da existência do conflito, 

sem mencionar o motivo. No item sobreposição de terras só na comunidade Vaca 

morta esse item ficou em branco, nas demais encontramos informações sobre terras 

sem título, sobreposição de terras particulares, além de terras não matriculadas. 

No bloco 3 que trata sobre educação todas as comunidades informa que a 

escola de ensino médio mais próxima é no Baixio ou em Barra do Bugres. E que o 

ônibus é o principal meio de transporte para chegar na escola. 
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No bloco saneamento encontramos a fragilidade do atendimento a população, 

que é desabastecida de itens básicos feito água de rede, visto que a água ou é de 

poços, poços artesianos, ou minas, sem nenhum tratamento e em alguns casos 

saloba e imprópria para consumo. O esgotamento nas 4 comunidades é feito através 

de fossa, sendo o lixo queimado ou enterrado. 

Nenhuma das comunidades possui posto de saúde em funcionamento, ainda 

que em baixio a estrutura esteja pronta, sendo as mesmas atendidas por agentes de 

saúde e médicos 1 x por mês. Em todas as comunidades há  registro de uso de 

medicina alternativa. 

Todas as comunidades utilizam algum tipo de programa social, sendo que 

todas elas acessam o bolsa família e Baixio e Vaca Morta utilizam do PRONAF. 

No que diz respeito a geração de trabalho e renda, as atividades econômicas 

decorrem da agropecuária, com especial destaque a produção de mandioca, feijão, 

banana, arroz. Batata doce, milho, abóbora, havendo referência a produção de 

rapadura, assim como o trabalho de diarista na fazenda, caracterizando-se 

atividades para-agrícolas além da pluriatividade e multifuncionalidade das unidades 

de produção familiares, cabendo lembrar a questão do turismo rural já referido em 

passagem anterior.  Ademais nesse mesmo item a renda da aposentadoria aparece 

como um componente expressivo da constituição da renda familiar, já não somente 

agrícola. 

No item cultura podemos verificar que as comunidades são católicas, ainda 

que de um catolicismo popular, sincrético, visto coexistir com rezadeiras e 

benzedeiras. 

As comunidades desconhecem a existência de sítios arqueológicos em seu 

território, apontando como principais festas culturais da comunidade festas de 

origem religiosa, com especial destaque: Divino Espírito Santo, São Gonçalo, São 

Sebastião, Nossa Senhora de Aparecida, Menino Jesus(Natal) São Benedito, Santo 

Antonio, Santa Luzia, São José,  Nossa Senhora da Guia e São Bento. 

Nos relatos sobre a comunidade desde a sua ocupação repetem-se as 

histórias da ancestralidade dos seus membros, bem cômodos laços de parentesco 

que une parcela expressiva da comunidade. 
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Nesses relatos encontramos várias passagens sobre o uso do cemitério do 

Baixio, identificado como um local importante. Em anexo juntamos o documento do 

qual retiramos essas informações, que acreditamos que pela data 08-12-2017, pode 

te subsidiado informações contidas no processo nº54240005263/2005- INCRA-MT 

em fls.20-32. 

Tal documento em que pese resultar do relato de uma única pessoa, é o mais 

próximo que encontramos de documentos que tragam informações constantes 

principalmente em laudos antropológicos. 

Ao final desse capítulo evidenciamos a longa, difícil  e complexa  trajetória  

entre a assunção da identidade quilombola com a certificação da Fundação 

Palmares e a efetiva regularização  das terras ocupadas desde tempos imemoriais 

com a procedência da ação de Identificação, Reconhecimento, Delimitação, 

Demarcação, Desintrusão, Titulação e Registro junto ao INCRA, que por sua vez 

pode ensejar um conjunto de ações judiciais que postergarão a titulação da terra. Na 

área em estudo a vulnerabilidade da população do Território do Vão Grande é 

acentuada em razão do conjunto de pressões que a mesma vem sofrendo, conforme 

exposto no capítulo 7. 

O sonho acalentado ingenuamente quando da certificação da Fundação 

Palmares, dá lugar a uma realidade dura que implica em uma luta diária pela 

manutenção da identidade, principalmente entre os mais jovens, contexto em que a 

escola, mesmo em condições absolutamente adversas desempenha um papel 

importante, constituindo-se como um lugar de resistência.  
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9  CARTOGRAFIAS DE UM TERRITÓRIO ESCOLAR 

 

A temática da educação escolar quilombola aparece na legislação do estado 

do Mato Grosso no Plano Estadual de Educação datado do ano de 2006, 

transformado na Lei nº 8.806/08, enfatizando ainda a dificuldade de entendimento do 

termo quilombola, tratado predominantemente em sua perspectiva histórica, ainda 

que faça referência ao Decreto Lei n° 4.887, de 20 de novembro de 2003. 

Nas Diretrizes Estaduais encontramos que, 

 Nas escolas quilombolas, sejam elas no campo ou nas cidades, a 
estruturação da educação para os remanescentes deve ser pautada nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais em suas etapas e modalidades, ampliando 
os conteúdos de base comum, garantindo as especificidades próprias para 
a educação quilombola, abordando as práticas culturais locais que afirmem 
sua identidade, valores e saberes que atravessaram o tempo. (p. 106) 

No mesmo documento destacamos ainda a passagem que segue, 

As concepções que envolvem a educação no contexto quilombola devem 
propiciar um processo formativo em que os conhecimentos diversos 
propiciem o empoderamento das pessoas para inferir em sua realidade 
local, incluindo as desigualdades raciais, com autonomia política, de 
conhecimentos, com consciência política e histórica da sua ancestralidade 
africana. (p.106) 

 

Como princípios balizadores da educação quilombola, a legislação destaca os 

que seguem: 

1. A ancestralidade negra, como centralidade no processo educativo, visando à 
qualidade educacional e ao fortalecimento da identidade negra quilombola; 

2. PPP, planos de ensino e projetos que fortaleçam o currículo para 
aprendizagens assegurem o direito à preservação de suas manifestações 
culturais e à sustentabilidade dos quilombos e/ou comunidades negras 
rurais; 

3. Conhecimentos técnicos, científicos e ancestrais, que propiciem a autonomia 
dos estudantes para interpretar a realidade local e nacional; 

4. Princípios educativos para “empoderamento”, autonomia e afirmação de 
identidade; 

5. Abordagem de conteúdos pautada no conhecimento diverso produzido pelos 
grupos sociais; 
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6. Pesquisa e valores afro-brasileiros como elementos para a formação. (p.107-

8) 

Como referenciais pedagógicos importantes o documento refere a 

ancestralidade; o trabalho, autonomia e tecnologia social; o território, diversidade 

cultural e sustentabilidade, além da diversidade de conhecimentos. 

A Escola Estadual Quilombola José Mariano Bento está situada na 

Comunidade Quilombola Baixio, Território Vão Grande, distante 75 quilômetros da 

sede do Município de Barra do Bugres– MT. Foi criada em fevereiro de 2010, pelo 

Decreto de Criação nº 2.378 de 22/02/ 2010. Em 04/03/2010 após reunião com as 

comunidades, foi criado o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar - CDCE, 

registrado como o CNPJ de nº 11911.780/0001 – 48. 

A escola recebe educandos de 05 Comunidades, sendo estas: Comunidade 

Quilombola Baxius, Morro Redondo, Camarinha, Vaca Morta e Retiro (sendo esta 

última do Município de Porto Estrela). 

A escola oferece o Ensino Fundamental e o Ensino Médio em turmas 

multiseriadas (1 a 3; 4 e 5; 6 e 7, 8 e 9 e ensino médio ). A escola atende também 

estudantes da Educação Infantil que é de responsabilidade da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura (SMEC) do município de Barra do Bugres. 

Dados retirados do PPP da escola, ratificados pela equipe diretiva evidenciam 

que a escola depende totalmente do transporte escolar, visto que a quase totalidade 

dos educandos utilizam esse meio de transporte, havendo um ônibus para 

transportar os estudantes das cinco comunidades, cuja rota dura aproximadamente 

duas horas e trinta minutos. 

Para os estudantes das comunidades Retiro e Vaca Morta o problema se 

torna maior, pois a maioria tem que andar a pé aproximadamente (03) três 

quilômetros para atravessar uma passarela estreita, e mal construída, correndo risco 

de cair no rio, para chegar até o ponto do transporte escolar. Os estudantes que 

moram mais próximo da escola atravessam o rio em um bote de alumínio cedido 

pela SMEC (Secretaria Municipal de Educação e Cultura) (Figura 82). 
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Figura 82 - Passarela que dá acesso as comunidades do Retiro e Vaca Morta. 

. 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 
 

A utilização do conceito de território escolar resulta do fato da escola 

historicamente estar vinculada e inserida aos interesses da comunidade  e das 

famílias que residem no entorno. A proposta da educação escolar quilombola vem 

ao encontro desses anseios, respeitando seu tempo e espaço, concebendo uma 

pedagogia voltada para uma sociedade contemporânea, mas que ao mesmo tempo 

valoriza, conserva e dialoga com os saberes tradicionais de sorte que esse processo 

se desencadeie formalmente. 

 Nesse sentido os conhecimentos produzidos nas comunidades através de 

sua cultura, religiosidade de sua ancestralidade quilombola e principalmente com 

uma relação específica com a terra viabilizam a concepção de um território escolar.  

Cabe destacar ainda que a geografia montanhosa do entorno da escola 

acaba por dar  especificidades àquelas comunidades, territorializando-as de forma 

que a escola desempenha um papel importante. 

No PPP encontramos ainda como filosofia da escola o ‘compromisso de 

trabalhar as questões ligadas com a terra, religiosidade, percepção de mundo, 

identidade e revitalização de sua cultura afro-brasileira.’ ( PPP,2015, s/p) 
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Outro dado interessante diz respeito a preferência por servidores oriundos da 

própria comunidade, disposição essa que consta no PPP na passagem que segue: 

Sendo assim, é que nós da comunidade escolar e comunidade local onde a 

escola está inserida, almejamos que todos os envolvidos nesse processo de 

educação escolar quilombola sejam preferencialmente nós moradores, 

nascidos, criados e residentes no quilombo sejam qualificados e 

capacitados para estar ocupados todos os cargos que estão disponíveis na 

unidade escolar, só assim estaremos cientes de uma educação quilombola 

de ótima qualidade, incluindo nossos saberes, crenças, linguajar, costumes, 

deixados por nossos ancestrais. (PPP,2015, s/p) 

No inicio de 2019 ocorreu alguns conflitos em razão da indicação de uma 

diretora não quilombola para assumir a escola, fato que mobilizou a comunidade 

local, fundamentada no PPP de sorte que a Secretaria de Educação recuou e 

indicou uma professora quilombola para ocupar o referido cargo. 

Destacamos ainda em conformidade com as Orientações Curriculares do 

Estado do Mato Grosso, a criação de uma área específica de conhecimento 

denominada de Ciências e Saberes Quilombolas como parte diversificada do 

currículo das escolas quilombolas. Essa área se subdivide em 3 disciplinas a saber: 

Práticas em Cultura e Artesanato Quilombola, Prática em Técnica Agrícola 

Quilombola e Prática em Tecnologia Social ofertadas do ensino fundamental ao 

ensino médio  com uma hora aula por semana.  

A Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, na sua especificidade 

quilombola, tem como objetivo trabalhar um currículo que aborde a origem dos 

quilombos, reconhecendo a importância da sua história e constituição, enfrentando o 

preconceito. 

Os conteúdos trabalhados no 1º Ciclo, 2º Ciclo, 3º Ciclo e Ensino Médio são 

os que seguem:  

História  

•História dos impérios africanos pré-colonial;  

•História dos quilombos no Brasil;  

•Os quilombos em Mato Grosso;  

•Legalização das terras quilombolas;  

•Formas de organizações negras na diáspora e na África; 
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•História local; 

•Escravidão ontem e hoje. 

Geografia  

•Geografia e territórios tradicionais negros no espaço rural e urbano;  

•As questões socioeconômicas nos territórios quilombolas;  

•Registros municipais dos territórios quilombolas;  

•O espaço dos antigos quilombos e os ciclos econômicos coloniais;  

•Cartografia étnicorracial;  

•Geografia africana; 

•Questões socioeconômicas e culturais das comunidades quilombolas locais. 

Educação Religiosa 

•A Religiosidade em Território Quilombola; 

•A Importância das Festas de Santos para os Moradores do Quilombo; 

•Religiões de Matrizes Africanas. 

Sociologia 

•Aspectos sociais e diversidades culturais nos territórios quilombolas;  

•Direito à terra e reconhecimento da especificidade histórica e cultural dos 

quilombos;  

•A cultura afro-brasileira.  

•Aspectos sociais e diversidades culturais das comunidades quilombolas locais. 

Filosofia  

•Mitologia africana e a visão de mundo dos diferentes povos; 

• A construção social da diferença e as idéias racistas.(grifo nosso) 

 

Apontamos esses conteúdos, pois realizamos oficinas e atividades pedagógicas 

envolvendo a temática da  Legalização das terras quilombolas para  o 2º Ciclo, 3º 

Ciclo e Ensino Médio, assim como conteúdos da área de ciência e saberes 

quilombolas. 
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9. 1 ATIVIDADES NA ESCOLA 

Desde meados de 2017 estamos realizando um conjunto de atividades na 

escola, que compreenderam basicamente 4 oficinas que envolveram educandos e 

educadores (declaração fornecida pela escola Figura 83). 

Figura 83 - Declaração da Escola informando as atividades 2017 
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Figura 84 - Declaração da Escola informando as atividades 2019 

 

 

Realizamos também um conjunto específico de atividades  diretamente com 

os educandos da escola, sob a supervisão dos educadores que participaram 

diretamente do planejamento das referidas atividades. Abaixo passamos a 

descrever: 
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Oficina 1 – Realizada no dia 30 de maio de 2017 na Escola Estadual 

Quilombola José Mariano Bento no Distrito do Vão Grande, município de Barra do 

Bugres/MT. Tal oficina constitui na apresentação da proposta de atividade, bem 

como na realização de um diagnóstico entre os educadores, técnicos e equipe de 

apoio da escola, totalizando 4 horas. Na oportunidade ainda realizamos contatos 

com alguns moradores do entorno da escola no sentido de acessar elementos 

adequados para a compreensão da trajetória socio-histórica daquele grupo. 

Participaram da atividade aproximadamente umas 20 pessoas. 

Oficina 2 - Realizada no dia 11 de agosto, tendo como publico os educadores 

e equipe diretiva da escola antes referida. Essa oficina ocorreu na sede da UAB-

UNEMAT na cidade de Barra do Bugres, como parte de atividades formativas dos 

professores realizadas pela SEDUC-MT, sob a responsabilidade de formadores da 

rede estadual. Participaram da atividade aproximadamente umas 10 pessoas. 

As temáticas da oficina, que totalizou 4 horas, trataram do que é cartografia, 

assim como sua história; possibilidade diversas de mapeamento ; relação entre 

cartografia e identidade nacional e identidade, memória e mapeamento. 

Oficina 3 - Realizada no dia 14 de agosto de 2017 na Escola Estadual 

Quilombola José Mariano Bento no Distrito do Vão Grande, município de Barra do 

Bugres/MT. Essa oficina envolveu a comunidade escolar, predominando educandos, 

visto que a mesma era parte da programação da escola denominada Dia da Família. 

A oficina teve como tema: cartografia: saberes dos fazeres, e se propôs a ser um 

espaço de socialização de práticas identificadas culturalmente com a população 

negra em assunção de identidade quilombola em consonância com o conteúdo de 

cartografia étnico racial  prevista no conteúdo de geografia da área de conhecimento 

denominada Ciências e Saberes quilombolas. 

Além da realização da oficina participamos de todas as atividades previstas 

naquele dia, realizando ainda visitas acompanhadas por uma docente da escola na 

comunidade do entorno denominada de Baixio, registrando tais atividades através 

de fotografias e de anotações no diário de campo.  
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Figuras 85 a 97 - Mosaico de fotos da Escola Estadual Quilombola José 

Mariano Bento no Distrito do Vão Grande 
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           Fonte: Acervo da autora. 

 

Oficina 4 – No dia 03 de abril de 2019 realizamos a  4º oficina  tendo como 

tema matéria da disciplina Ciência e Saberes Quilombolas, Legalização das terras 
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quilombolas trabalhada com o fundamental II e com o ensino médio, acompanhada 

dos respectivos professores (Figuras 98 a 100). 

 

Figuras 98 a 100 – Oficina. 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019 

 

A participação dos educandos na oficina foi bastante expressiva, causando 

surpresa, por tratar-se de uma matéria um tanto árida por dizer respeito a legislação  

tema não muito familiar  às crianças e jovens. A ideia é que a partir dessas oficinas 

os educadores aprofundem essas temáticas em suas disciplinas e que os 
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educandos comprometam-se a replicar as questões trabalhadas com seus familiares 

e com a comunidade de modo a instrumentalizar os coletivos sobre o processo de 

regularização de terras quilombolas cuja cópia tramita no INCRA, que foi usada 

como tema gerador da oficina, sendo a mesma disponibilizada para a escola para  

fins de conhecimento e como objeto de estudo (Figuras 101 e 102 ). 

 

Figura 101 - Cartaz regularização de terras quilombolas. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2019. 
 

Figura 102 - Educandos com cartaz  de regularização de terras quilombolas. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

Na sequência solicitamos aos educados que realizassem coletivamente uma 

sistematização, na forma de painéis de algumas das temáticas tratadas na oficina, 

expondo o resultado no hall da escola. 
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Ressaltamos ainda que parte dos dados aqui informados decorrem de registro 

em diário de campo organizado de maneira a contemplar o planejamento da 

atividade, bem como o relato da docência que permite redimensionar/reorientar a 

seqüência das atividades. 

 

9.1.1 O Jogo Analógico: Uma Trilha Gigante Auxiliando na Construção da 

Identidade 

 

O objetivo desta sessão é fazer a descrição e análise dos resultados 

referentes ao desenvolvimento de parte da implementação da pesquisa, qual seja, a 

elaboração e aplicação de um jogo analógico elaborado, bem como das 

experiências vivenciadas com os sujeitos da pesquisa, que são expressas em duas 

partes: a primeira delas apresenta os preparativos, tudo que antecedeu a aplicação 

do jogo, com especial destaque a oficina ministradas para viabilizar à atividade, 

assim como os demais procedimentos. Todos os procedimentos foram registrados 

no diário de campo. 

Em um segundo momento discutiu-se a validação do jogo na escola 

juntamente com a análise dos resultados obtidos com a efetivação do jogo. 

A proposta de atividade que foi realizada consistiu na elaboração de um 

recurso didático identificado como um jogo analógico, na modalidade de trilha, o qual 

tem por objetivo chegar ao final da respectiva trilha respondendo um conjunto de 

questões sobre a temática. 

O objetivo principal do jogo foi abordar os conteúdos referentes à área de 

conhecimento específica denominada Ciência e Saberes Quilombolas, bem como o 

conteúdo de Legalização das terras quilombolas, trabalhado na oficina realizada 

com o fundamental II e com o ensino médio, acompanhada dos professores. 

O jogo de trilha apresenta-se como mais um recurso didático-pedagógico, 

para o processo de ensino e aprendizagem das diferentes disciplinas que compõe o 

currículo da escola.  

A escolha do conteúdo e das questões ocorreu em conversas previas com 

os educadores, ficando os mesmos responsáveis pela elaboração das referidas 
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questões da área  de Ciências e Saberes quilombolas, ao passo que as questões 

referentes a Regularização de terras quilombolas ficaram sob nossa 

responsabilidade. 

A partir do conhecimento do conteúdo e respeito às regras do jogo imaginou-

se que o mesmo poderia ser um recurso didático capaz de proporcionar 

conhecimento teórico, permitindo também que os educandos vivenciem uma 

atividade lúdica capaz de proporcionar um maior entendimento dos contextos 

envolvidos. 

A fim de proporcionar maior envolvimento dos participantes optamos por 

confeccionar uma trilha “gigante” (Figura 103) de seis metros de comprimento por 

três metros de largura (6mX3m), composta de  36 casas, além de ponto de chegada 

e ponto de partida,de modo que os jogadores pudessem avançar e recuar, como 

bônus ou como sanção decorrente das respostas dadas.  
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Figura 103 - Jogo de trilha. 
 

 
 
Fonte: Trabalho de campo, 2019. 
 
 

Ainda no que se refere às imagens impressas designaremos um espaço, 

denominado, “Saiba Mais”, no qual o aluno que não respondesse corretamente as 

perguntas do jogo deveria se apropriar da resposta nesse espaço e socializar com 

os demais participantes (Figura 104). 
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Figura 104 - Layout Jogo de trilha. 

 

 

Definiu-se a trilha impressa de forma curvilínea, cercada de um conjunto de 

imagens de tal forma a poder ser uma ferramenta de aprendizagem nas diversas 

temáticas passíveis de serem trabalhadas por todas as disciplinas e series da 

escola. 

As casas representativas de bônus que permitem o avanço são a viola de 

cocho, São José (padroeiro da comunidade) e o nome de José Mariano Bento 

(patrono da Escola). Já as casas que implicariam no ônus de recuar casas eram as 

que tinham a figura da cerca e a figura da hidrelétrica, que causou bastante 

discussão quando da definição das regras, pois ao mesmo tempo que ela é vista 

como positiva pois produz energia ela  também é uma ameaça para a natureza, 

razão pela qual um dos educandos do ensino  fundamental  referiu que ela 

ameaçaria os peixes da região. 

Elaboramos ainda um dado gigante (70cmX70cm), forrado com chita 

(Figuras105 a 107), com fichas para colocar  as perguntas com a mesma arte da 

lona da trilha. 
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Figuras 105 a 107 – Elaboração do dado didático. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

Nosso planejamento inicial era ‘jogar’ com as turmas de fundamental 2 e 

ensino médio, mas quando as crianças da educação infantil e do fundamental 1 

viram a lona logo começaram a questionar se também ‘brincariam’ o que nos 

obrigou a pensar uma atividade para os mesmos com os seus respectivos 

professores (Figura 108). 

 

Figura 108 - Crianças reconhecendo o jogo. 

  

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 
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Para o material de confecção da trilha utilizou-se uma lona impressa com  

figuras que dissessem respeito a  temática quilombola. Pensamos em usar imagens 

resultantes de fotografias de personagens da região, mas quando da elaboração da 

trila fomos informados que em razão do tamanho da trilha as fotos não poderiam ser 

utilizadas visto que ficariam comprometidas pois somente resoluções muito altas 

poderiam ser reproduzidas em tamanhos gigantes.  Assim acabamos utilizando 

imagens icônicas de Zumbi de Palmares e Dandara em alusão a questão 

quilombola, além de imagens de bananais e rochas típicas da região, bem como a 

figura de uma casa tradicional ou vernacular92 típica da comunidade, que foi a 

residência do patrono da escola, além da figura de são José, padroeiro da 

Comunidade.  

 Os educandos fizeram o papel do peão, movimentando-se conforme o 

desenrolar do jogo. As questões foram escritas e fixadas em cartões de papel, 

enquanto as respostas eram dadas a partir de debates coletivos, de sorte a valorizar 

o principio da produção comunitária, típico da educação quilombola. 

As turmas eram divididas em dois grupos, sendo acompanhadas e avaliadas 

por seus respectivos professores, responsáveis pela conferência das respostas. 

Foram elaboradas 25 perguntas para a educação infantil e fundamental 1 que 

seguem descritas: 

1-Quem foi José Mariano Bento?  

2-Qual o trabalho de José Mariano Bento? 

3-Como as mulheres fazem a farinha de mandioca? 

4-Você sabe o nome de três passarinhos? 

                                                           
 

 

92 Partindo desse entendimento, o referido termo, ligado à arquitetura, faz referência ao modo de 
fazer popular, que faz uso dos materiais, condições e cultura local para conceber as habitações a 
partir dos costumes, modo de viver, e da organização social de determinadas comunidades.”Em se 
tratando da arquitetura vernacular, porém, a noção de estilo sempre careceu de sentido. Nela, 
sempre prevaleceram as necessidades funcionais da habitação, entendidas como as carências 
básicas de sobrevivência e alto-preservação humanas: repousar, alimentar-se, reproduzir, proteger-
se, socializar-se, entre outras. Ainda que na busca da solução haja alguma intenção plástica, esta 
ocupa um lugar em geral menos relevante do que a função básica do abrigo e as demais funções que 
dela decorrem” TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. Arquitetura Vernacular. em busca de uma 
definição. Arquitextos, São Paulo, ano 17, n. 201.01, Vitruvius, mar. 2019 disponível em: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.201/6431. (p.2) 



299 

 

5-O seu nome começa com que letra? 

6-Como se chama o instrumento musical utilizado para tocar no siriri e no cururu? 

7-Quantas letras têm o seu nome? 

8-Qual o nome do Santo padroeiro da Comunidade? 

9-Na casa de quem foi a festa de São José  este ano? 

10- Como é plantado o pé de banana? 

11- Quantas letras têm a palavra banana? 

12- Qual é a primeira letra do nome da sua professora? 

13- Você pode contar de 1 até 10? 

14- Quais são as cores da escola? 

15-Fale 3 palavras que começam com a letra A. 

16-Fale o nome de 5 funcionários que trabalhem na escola. 

17-Quantos dedos têm sua mão direita? 

18-O que é um quilombo? 

19-Qual é o nome da cidade onde sua família faz compras? 

20-Qual é a cor do ônibus escolar? 

21-Qual é o nome do rio que passa no Baixio? 

22-Fale do nome de 3 peixes do rio Juquara? 

23-Qual o nome de um pássaro que faz uma casa de barro? 

24-Qual o nome da cobra mais perigosa do Baixio? 

25-Quando você ouve o trovão e vê o raio é sinal de.....? 

 

Foram elaboradas 28 perguntas para o fundamental 2 e ensino médio  

elencadas a seguir: 

1Por que falamos que a identificação e a delimitação do território quilombola é 

um direito constitucional? 

2Tecer a rede ocorre através de um processo ou técnica? Explique sua resposta 

dentro do conceito de tecnologia social. 

3De que males e doenças mais se benze na comunidade? 

4Como as festas ensinam sobre a generosidade? 

5Quais são os  principais alimentos produzidos nas roças da comunidade? 

6O que são tecnologias sociais? 

7Cite dois exemplos de tecnologia social quilombola. 
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8Quem foi José Mariano Bento? 

9Por que a região se chama Vão Grande? 

10Quem fez a primeira festa de São José? 

11Qual o nome das três disciplinas da área de ciências e saberes quilombolas? 

12Qual o significado da palavra fuxico? 

13Cite 3 tipos de danças das festas religiosas. 

14Qual o significado da dança de São Gonçalo? 

15Quando é comemorada a festa de São José? 

16Quais os tipos de quilombo que vc conhece? 

17Explique o processo  de preparação do biscoito de milho. 

18Explique como funciona o processo de ‘benzeção’. 

19Qual o nome da pessoa que faz os remédios caseiros na comunidade. Cite 

três nomes. 

20Qual é o nome da Instituição que emite a certificação de autorreconhecimento 

quilombola? 

21Qual o nome das parteiras que residem no Vão Grande? 

22Quais alimentos são produzidos nas festas de santo com arroz? 

23O que é a Palma, e como se usa a Palma na festa de Santo para adornar o 

altar? 

24Qual o papel das mulheres na preparação das festas de santos? Cite 3 

exemplos. 

25O que é um laudo antropológico? 

26Quais são os santos homenageados na comunidade, cite ao menos 5?  

27Quais são os objetivos das festas de santo? 

28Qual é a finalidade da festa de santo? Descreva o que a mesma proporciona 

para os moradores, festeiros e donos da festa? 

 

Com a validação do jogo e as reflexões dele decorrente fez-se possível a 

efetiva compreensão do uso da ferramenta jogo como um recurso importante no 

processo de ensino e aprendizagem de temáticas propostas, sendo importante ainda 

enfatizar o desenvolvimento de aprendizagens de natureza atitudinal, com especial 

destaque a trabalho em equipe, deliberação coletiva de regras, solidariedade, 

cooperação, entre outras, envolvendo toda a escola. 
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Surpreendeu-nos também a receptividade e interesse pelo recurso, o que 

possivelmente decorre do fato da escola contra com poucos recursos lúdicos 

(Figuras 109 a 112).  

 

Figuras 109 a 112 - Educandos jogando. 

 
 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 
 
 

Por fim devemos informar que a trilha foi doada a escola como um recurso 

didático a ser utilizado em outras atividades pedagógicas, de forma a potencializar 

aprendizagens  lúdicas dos mais variados conteúdos. 
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9. 2 AUTOCARTOGRAFIA DE UMA COMUNIDADE 

Uma das atividades propostas na escola com as séries finais do fundamental 

e o ensino médio consistiu na análise e trabalho com fotos de satélites. Para tanto, 

selecionamos uma imagem de satélite disponibilizada pelo CPRM e recortamos para 

a área da comunidade do Baixio. Os educandos identificaram a escola como 

referência principal, por esse ser um ponto de orientação importante para eles. 

A atividade proposta foi viabilizar o reconhecimento do território por parte dos 

educandos, realizando uma cartografia do território, a partir de referencia de lugares 

significativos para os mesmos. 

Nesse sentido disponibilizamos cinco imagens de satélite, que por si só já  

evidenciam um estranhamento, visto que a visão vertical não é tão familiar a nós, 

além do tamanho que as construções ganham na referida perspectiva.. 

Como subsídio ao estudo da categoria lugar  é de suma importância  o uso 

das tecnologias espaciais no ensino de Geografia, dentre as quais se destaca a 

utilização de imagens de satélite, pois as mesmas permitem, entre outras 

possibilidades, obter uma variedade de informações sobre o espaço., além de 

explorar a visão vertical e o senso de localização. 

Os educandos foram desafiados a, em grupo, a partir do reconhecimento da 

escola, identificar na imagem a maior quantidade pontos possíveis que fossem 

familiares e, a seu critério, criar marcadores territoriais, elaborando legendas com 

símbolos e signos próprios em cada uma das turmas.  

Nesta atividade, utilizou-se uma imagem de satélite do território do Quilombo 

da comunidade do Baixio e arredores impressa em papel couché fosco de dimensão 

A3. O objetivo daquele momento é que eles construíssem e reconstruíssem suas 

representações sobre o território a partir de diferentes níveis de apreensão dos 

sujeitos da história de sua comunidade e criassem ícones que representem 

marcadores territoriais de suas vivências. Por isso, esta atividade foi feita 

coletivamente, de forma que todos pudessem discutir e elencar quais marcadores 

eles querem manter ou não (Figuras 113 a 117). 
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Figura 113 - Imagens de satélite com marcadores territoriais 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

Como é possível identificarmos com as imagens que seguem, a diversidade 

de marcadores foi expressiva, destacando-se pontos no entorno da escola: posto de 

saúde, barracão, alojamento, bem como elementos presentes no cotidiano da 

comunidade como a igreja e  o cemitério, além de uma referência expressiva ao rio 

que banha a região. 
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Figura 114 - Imagens de satélite com marcadores territoriais 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

Chama atenção, nas imagens com maior quantidade de marcadores 

territoriais a identificação de residências próximas com o nome do respectivo 

morador, indicando laços de familiaridade na comunidade. 
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Figura 115 - Imagens de satélite com marcadores territoriais. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 
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Figura 116 - Imagens de satélite com marcadores territoriais 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 
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Figura 117 - Imagens de satélite com marcadores territoriais. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

Sobre essa atividade devemos dizer que em um primeiro momento, quando 

da proposta da mesma os educandos pareceram que teriam dificuldade em lidar 

com a imagem de satélite, o que logo foi superado. O nível de detalhamento, as 

legendas criadas por eles, os sistemas de símbolos e signos, bem como o senso de 
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organização dos mesmos evidencia a compreensão e a habilidade do 

desenvolvimento da atividade proposta. 

Nesse sentido podemos dizer que mapear denota as relações estabelecidas 

entre território, lugar e identidade no território objeto de nosso estudo. Suertegaray,  

et al (2017) nos mostra que “representar é pertencimento. Pertencimento é uso e 

ocupação, que é espaço. É também território, conflito, disputa de terras e de 

fronteiras. É lugar, onde permanecemos e vivemos com colaboração, solidariedade, 

trocas e convivência”. 

 

9.3 MAPAS MENTAIS  

Outra atividade que desenvolvemos  consistiu na elaboração de mapas 

mentais diretamente relacionados a percepção que os sujeitos têm do espaço, 

criando um conjunto de imagens subjetivas com base na memória de cada individuo. 

A proposta dos mapas mentais, como bem assevera Kozel (2009) está 

amparada na denominada  vertente humanístico-cultural. Para essa autora: 

Essa abordagem é evidenciada na geografia em princípio pelo aporte 
comportamental, com os mapeamentos cognitivos, passando pelo conceito 
fenomenológico de “espaço vivido” em direção a dimensão sociocultural 
expressa nas representações sociais tendo os Mapas Mentais como um dos 
seus principais aportes metodológicos. (KOZEL,2009, s/p). 

 
 

A respeito dos mapas mentais a autora complementa: 
 

A linguagem aparece como uma semantização que os sujeitos fazem de 
seu espaço vivido ou uma modalidade privilegiada de representação. Essa 
linguagem é referendada por signos que são construções sociais. É nessa 
perspectiva que entendemos os mapas mentais: uma forma de linguagem 
que reflete o espaço vivido representado em todas as suas nuances, cujos 
signos são construções sociais. (KOZEL, 2009, s/p) 

 
Na compreensão dos mapas mentais a autora propõe o seguinte esquema 

explicativo (Figura 118) 
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Figura 118 - Esquema explicativo dos mapas mentais 

 

Fonte: Ver imagem. 

 

A atividade consistiu em apresentar livremente a temática dos mapas mentais 

e solicitar aos mesmos que registrassem na forma de desenhos  os lugares mais 

significativos do território do Vão Grande, sem dar aos mesmo maiores detalhes de 

sorte que pudessem acionar os elementos presentes em sua memória. Tal atividade 

suscitou bastante dúvidas pois os educandos queriam saber se  era para descrever 

a comunidade, a escola, etc. Informamos que eles tinham total liberdade nas suas 

representações. 

A maioria absoluta dos desenhos dos educandos menores, primeiro ciclo do 

fundamental, representou de forma bem expressiva a sua casa e quando 

questionados se referiram que consideravam sua casa como a coisa mais 

importante, em segundo lugar, entre essa faixa etária identificamos a escola, mas 

sem maiores detalhamentos visto que a noção de espaço e localização ainda está 

em construção. 

O material a seguir é uma amostra das representações elaboradas por alunos 

dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Na Figura 119 observamos que a educanda coloca em destaque sua casa e 

outra construção que pelo tamanho e pela cor parece a escola, que é a única 
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construção dessa dimensão e na cor azul naquele espaço. A representação da casa 

vem acompanhada de um coração, símbolo da relação afetuosa que ela tem com 

seu espaço de vivência mais próximo. Ao fundo podemos ver a representação do 

relevo, caracterizado por montanhas densamente arborizadas, exatamente como é 

no entorno da comunidade cercada por montanhas. É possível inferir que a referida 

aluna visualiza e compreende os elementos naturais e culturais como constituintes 

da paisagem. As cores utilizadas se aproximam da realidade. 

 

Figura 119 - Mapa mental da educanda Izabelle. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

Já na representação a seguir (Figura 120) a casa e a escola são destacadas 

com uma proximidade maior do que na realidade. A proporção de tamanho das 

construções também não se assemelha ao concreto, todavia observamos que a 

casa e a escola são espaços de vivência com significado e relevância semelhantes. 

A aluna não representou os elementos naturais, enfatizando o espaço construído. 
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Figura 120 - Mapa mental da educanda Yasmin. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

O educando Daniel representou a escola e um pequeno caminho de acesso a 

ela, com destaque para uma pequena ponte que antecede a chegada na escola. 

Representou também outras construções sem identificação, das quais 

provavelmente uma delas seja sua residência ou pontos de referência. Em relação a 

aspectos naturais, apenas o curso d’agua atravessado pela ponte foi desenhado, 

mas a vegetação e/ou atividades agrícolas não foram destacadas. 
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Figura 121 - Mapa mental do educando Daniel. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

O educando Gabriel (Figura 122) representou apenas a casa onde reside e a 

cobertura vegetal que a circunda. Podemos inferir que o aluno tem, na sua casa, sua 

maior referência afetiva e espacial e ainda não alcançou o nível de abstração 

suficiente para representar elementos mais distantes ou caminhos percorridos no 

cotidiano. 
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Figura 122 - Mapa mental do educando Gabriel. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

A representação da educanda Beatriz (Figura 123) destaca três construções e 

um caminho, provável trajeto que ela realiza regularmente. As construções não são 

identificadas, mas pela cor do telhado (azul) é possível dizer que uma delas trata da 

escola. Além disso, o trabalho é representado na captação de água no açude, com 

uma figura feminina com um recipiente de água na cabeça, indicando também um 

problema recorrente na região que é a falta de água. 

 Chama atenção no desenho a cozinha separada com um fogão de barro que 

é uma construção típica da região. Também identificamos o manejo da terra com a 

enxada. Essas atividades fazem parte do dia a dia e expressam a percepção da 

aluna em relação ao seu cotidiano. 
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Figura 123: Mapa mental da educanda Beatriz. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

Outra representação do 3º ano, destaca a pecuária, importante atividade 

econômica na área em estudo. O educando não desenhou construções como a casa 

e/ou escola, apenas um animal acompanhado de árvore, sol e nuvens. Podemos 

observar que a representação falha na proporção e distâncias (algo comum na faixa 

etária), porém apresenta a ligação afetiva com o lugar a partir do contato com os 

animais no cotidiano. A atividade pecuária vem ocupando importante espaço na 

região, sendo que a paisagem, segundo relato dos educadores da escola, vem se 

modificando drasticamente, nas últimas décadas com a introdução da pecuária de 

corte, fato esse percebido pelo educando em seu mapa mental. 

 

 

 

 



315 

 

 

 

Figura 124 - Mapa mental do  educando Cambrey 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

O educando Cristian (Figura 125) também representou animais (aves), duas 

construções desproporcionais em relação ao tamanho da árvore, mas cabe destacar 

o desenho de uma estrada asfaltada próxima a sua residência. 

 

Figura 125: Mapa mental do educando Cristian. 
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Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

Na representação a seguir (Figura 126), o educando Crystyano desenhou as 

pessoas reunidas no interior da escola, uma árvore e a estrada. As proporções não 

são aproximadas do real, porém chama a atenção a perspectiva utilizada (visão 

horizontal) representando as pessoas. Podemos inferir que na observação desse 

aluno é mais representativo o que acontece dentro da escola, do que sua construção 

e aparência externa.  

Outro elemento que pode ser casual mas que achamos por bem destacar diz 

respeito a cor utilizada pelo educando para  representar as pessoas no interior da 

escola. Pode ser casualidade, mas o mesmo desenhou as pessoas na cor marrom, 

o que pode evidenciar que o mesmo de fato identifica todos os presentes como 

negros e assim os representa, sendo o único desenho em que isso aparece com 

esse destaque, ainda que a copa da árvore também apareça com a mesma cor. 

 

Figura 126: Mapa mental do educando Crystyano. 
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Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

O destaque para a casa como lugar de referência é novamente observado na 

Figura 127. O aluno desenhou sua casa e a residência ao lado, o caminho de 

entrada, o cercamento e cobertura vegetal, Perguntei ao educando que tipo de 

vegetação tão robusta era aquela e ele me respondeu que eram pés de mandioca 

que estavam plantados na frente da sua casa, segui questionando da importância da 

mandioca e ele respondeu imediatamente que a mesma era importante para fazer 

beiju. Nesse sentido ele é capaz de representar no seu desenho a questão da 

alimentação familiar de forma destacada, pois as características naturais se 

evidenciam, uma vez que no trajeto percorrido diariamente são esses os elementos 

da paisagem mais observados. 

 

Figura 127: Mapa mental de educando “A”. 
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Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

Uma representação mais detalhada do caminho da casa até a escola foi feita 

por um aluno (Figura 128) que mesclou diferentes perspectivas (horizontal, obliqua e 

vertical) na tentativa de ilustrar o trajeto que percorre cotidianamente. As casas do 

caminho e a pequena ponte atravessada se destacam, além da cor (azul) da escola 

representada corretamente.  

 

 

 

 

 

Figura 128: Mapa mental de educando “B”. 
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Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

Na representação a seguir o educando C (Figura 129) também representou 

sua casa e elementos da natureza. Chama atenção em seu desenho a figura de 

uma cachoeira uma vez que a região é rica em quedas d’água, decorrendo daí   

conflitos ambientais importantes com especial destaque a construção de uma PCH 

que afetará a comunidade. Os banhos de cachoeira são umas das principais 

atividades de lazer das comunidades locais sendo inclusive parte da  rota turística.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129: Mapa mental de educando “C”. 
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Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

No desenho da educanda Vitória a mesma não utiliza adequadamente as 

proporções, ou faz um esforço para projetar seu desenho em perspectiva 

destacando sua casa, e açudes. O que chama a atenção na sua representação é o 

destaque que a mesma dá às cercas que são exatamente da forma representada na 

imagem, principalmente as cercas das fazendas onde a área quilombola está 

localizada.. 

 

Figura 130: Mapa mental da educanda Vitória. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 
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Destacamos o mapa mental da educanda Sara por ele ser representativo da 

arquitetura da região, denominada tecnicamente de arquitetura tradicional ou 

vernacular. Além de a mesma destacar o caminho da casa para a escola, 

desenhando a escola e a quadra de esportes, a mesma desenha o prédio da casa e 

o prédio da cozinha separadamente conforme a tradição local, identificando 

nitidamente os dois espaços.  

 

Figura 131: Mapa mental da educanda Sara. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

O material a seguir é uma amostra das representações elaboradas por alunos 

dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. 

Observamos que na faixa etária que compreende os anos finais do 

fundamental e ensino médio as representações apresentam uma riqueza maior de 

detalhes e enfatizam bastante os caminhos entre as residências e a escola.  

Ainda num misto de visões horizontal, oblíqua e vertical, as informações 

aparecem com maior precisão, como é o caso da Figura 132, na qual a aluna 

Daniely indicou até a capacidade da caixa d’água de sua casa e um aluno do ensino 

médio (Figura 133) assinalou corretamente todos os moradores das casas próximas 

a escola. 



322 

 

Figura 132: Mapa mental da educanda Daniely. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

Figura 133: Mapa mental de educando “D”. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 
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Outro aluno do ensino médio deu centralidade à escola na representação, 

colocando no entorno as residências próximas e seus respectivos moradores (Figura 

133). Observamos que os pontos de referência são bastante ampliados em relação 

aos dos alunos dos anos iniciais, o que é compreensível pela faixa etária e nível de 

desenvolvimento cognitivo. 

 Também é importante destacar que os adolescentes têm uma convivência 

maior com a comunidade, fato que explica o conhecimento da maioria dos 

moradores e a identificação das casas. 

A centralidade da escola também se diferencia da centralidade atribuída a 

casa, elemento representado com maior frequência  e tamanho que verificado nos 

registros dos anos iniciais. Na adolescência, se acentua a percepção da escola 

como espaço de socialização e aglutinador de muitas questões da comunidade. Tal 

fato justifica a representação da escola e seu entorno detalhado por esses alunos. 

Na imagem a seguir (Figura 134) encontramos um detalhamento do entorno 

da escola com a identificação das casas com os respectivos moradores, com a 

distinção entre casas e fazendas, aparecendo o cemitério da comunidade. 

Nesse desenho identificamos uma marca importante na identidade africana 

ou afro-brasileira, ligada a questão da circularidade presente no mapa mental. Nas 

Diretrizes Educacionais do Mato Grosso encontramos a seguinte passagem sobre 

essa questão:  

A questão do círculo, da roda, da circularidade tem uma profunda marca 
nas manifestações culturais afro-brasileiras, como a roda de samba, a roda 
de capoeira, as legendárias conversas ao redor da fogueira... No 
candomblé, os iniciados rodam/dançam durante alguns rituais ou festas. 
Com o círculo, o começo e o fim se imbricam, as hierarquias, em algumas 
dimensões, podem circular ou mudar de lugar, a energia transita num 
círculo de poder e saber que não se fecha, nem se cristaliza, mas gira, 
circula, transfere-se. (OC-MT, 2012, p. 148). 

 
 

A circularidade é tomada como uma organização metodológica peculiar e 

esse grupo social e está materializada no mapa mental em análise. 
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Figura 134: Mapa mental de educando “E”. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

O mapa mental a seguir (Figura 135) indica que o educando vem da  

comunidade de Retiro ou Vaca Morta pois o mesmo utiliza a passarela  no seu 

trajeto para chegar a escola,  O mesmo destaca com detalhe também a placa 

indicativa das comunidades de Baixios, Camarinha e Morro Alto, além de fazer  

referência expressa ao cemitério, elemento importante na vida da comunidade. A 

representação das casas não ocorre com a identificação dos moradores como 

ocorre em outro mapa mental ocorrendo apenas a distinção entre casa e fazenda. 
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Figura 135: Mapa mental de educando “F”. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

Figura 136: Mapa mental de educando “G”. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 
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A fim de evidenciar as semelhanças no formato das representações do ensino 

médio, apresentamos na sequência algumas que destacam o trajeto casa- escola e 

as residências próximas (Figuras 37 e 38). 

 

Figura 137: Mapa mental de educando “H”. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 

 

Figura 138: Mapa mental de educando “I”. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 
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Ainda com o propósito de trazer representações acerca do espaço vivido dos 

educandos da Escola José Manuel Bento destacamos outros materiais produzidos 

pelos mesmos que estamos tratando como mapas mentais em que pese não  serem 

representações gráficas efetivamente materializadas como desenhos mesmos 

sendo significativas de lugares representativos para os mesmos, pois entendemos 

que se trata também de uma cartografia da comunidade. 

A representação do educando J (Figura 139) dá conta do trajeto do mesmo 

desde sua casa até a escola nominando  familiares (vovó) conhecidos, a estrada e o 

cemitério e passarela, assim como as fazendas, mostrando bastante familiaridade 

com a comunidade, com exceção aos fazendeiros, que em nenhum dos mapas 

mentais aparece nominados. Novamente identificamos a questão da circularidade 

nas representações espaciais. 

 

Figura 139: Mapa mental de educando “J”. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 
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Por fim, apresentamos relatos de um grupo de alunos que mesmo sendo 

solicitados a fazer desenho sobre o que era importante/representativo na sua 

comunidade, alegaram não gostarem de desenhar solicitando elaborar um pequeno 

texto sobre a temática, o que foi autorizado. Os textos são muito ricos e ilustrativos 

dos vínculos que os mesmos têm com sua comunidade, sobre seus valores, 

memórias e ancestralidade. 

No texto a seguir (figura 140) encontramos uma descrição  da vida no campo, 

da produção para o auto sustento, dos hábitos religiosos representados pelas festas 

de santo, das atividade de lazer presentes nos passeios nas cachoeiras, bem como 

na importância da ancestralidade e na memória da comunidade representada pela 

idosa que acabara de falecer o que é visto pelos adolescentes como uma perda para 

todos. 

 

Figura 140: Relato Regiane e Gustavo. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 
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 Outro relato bastante rico (Figura 240)  é dos jovens  Genildo, Luiz e Beatriz, 

residentes da comunidade de Camarinha, que declaram morar  entre montanhas e 

grandes fazendas, além de serem parentes, destacando a beleza natural de sua 

comunidade, assim como as festas de santo e as atividades dos festeiros, bem 

como da gastronomia  e do artesanato local. Destaca ainda a importância da 

memória e da transmissão das tradições dos antepassados da comunidade. 

 

Figura 141: Relato Genildo, Luiz e Beatriz. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019. 
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Nos dois escritos encontramos a força da oralidade que também é um 

elemento que aparece nas orientações curriculares  com a seguinte referência: 

A fala, a palavra dita ou silenciada, ouvida ou pronunciada – ou mesmo 

segregada – tem uma carga de poder muito grande. Pela/na oralidade os 

saberes, poderes, quereres são transmitidos, compartilhados, legitimados. 

Se a fala é valorizada, a escuta também é. O conto, a lenda, a história, a 

música, o dito, o não dito, o fuxico... A palavra carrega uma grande e 

poderosa carga afetiva. (OCDE-MT, 2012, p. 148). 

Como é possível verificar com a análise dos mapas mentais os mesmo são 

ferramentas importantes para  identificarmos a compreensão que os educandos têm 

do espaço em que vivem bem como das relações que estabelecem com o espaço. 

Neles aparece um conjunto de elementos que nos permitem  visualizarmos a 

territorialização dos mesmos tendo a escola como um elemento importante nesse 

processo. 

Ao final desse capítulo e como resultado de nossa intervenção na escola 

podemos  afirmar que a escola constitui-se como um agente importante no processo 

de territorialização da comunidade quilombola do Vão Grande, territorialização essa 

que ocorre em razão dos vínculos de pertença existentes entre a escola, 

comunidade escolar e a comunidade em geral, de sorte que a escola Jose Manuel 

Bento cumpre o papel de fomentar a identidade quilombola, nessa transposição de 

identidade negra/identidade quilombola que potencializa  as demandas territoriais da 

comunidade. 

A  efetivação da categoria lugar presente no cotidiano da comunidade escolar, 

restou identificada especialmente quando  do tratamento das questões que dizem 

respeito as formas de sociabilidade presentes naquele espaço. Chamou-nos 

atenção a temática das festas e o envolvimento dos educandos de todas as séries 

com essa questão. Nesse sentido acreditamos que são esses elementos de 

natureza simbólica que acabam por auxiliar na constituição da territorialidade 

quilombola expressa em ultima instância na questão fundiária, esta ainda bastante 

aquém  do que a comunidade deseja e tem direito.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa em tela consistiu-se em uma investigação que objetivou identificar 

o processo de assunção quilombola entre camponeses negros e sua territorialização 

na comunidade de Vão Grande, município de Barra do Bugres/MT. 

Buscando compreender como ocorreu/ocorre esse processo de assunção, 

identificamos que a Escola Quilombola de Educação Básica Jose Manuel Bento atua 

como um agente que potencializa e contribui no fortalecimento da identidade 

quilombola dos seus educandos e da comunidade em geral, com especial destaque 

a temática da memória coletiva e a identidade comunitária, de base parental, que 

potencializa a demanda fundiária daquele grupo. 

As percepções e representações do território quilombola do Vão Grande e a 

identidade comunitária foram identificadas a partir da utilização de pressupostos 

teórico-metodológicos da pesquisa-ação. Para isso, desenvolvemos uma 

etnocartografia, com o uso de imagens de satélites e mapas mentais, de sorte a 

permitir evidenciar as percepções e singularidades da comunidade quilombola do 

Vão Grande, priorizando temáticas referentes à territorialização daquela população. 

A etnocartografia, além de viabilizar a construção de marcadores territoriais 

presentes nos mapas mentais e nas imagens de satélite, também serviu de 

instrumento para que os educandos exercitassem aquilo que Paulo Freire denomina 

de dizer a sua palavra. Destacamos que essas populações historicamente 

invisibilizadas não detém o domínio da palavra, sendo importante, sobretudo hoje 

propiciar espaços de participação e de escuta que fortaleçam esses grupos. 

Especialmente quando instrumentalizá-los em uma disputa que envolva a questão 

fundiária, como é o caso em questão, onde a temática da memória coletiva e de 

suas narrativas é o elemento que constitui a identidade do grupo e, portanto lhe 

garante o direito do acesso a terra. 

 Da mesma forma nosso propósito era, a partir de práticas pedagógicas, 

potencializar a discussão da territorialização e da identidade quilombola na 

educação básica, prioritariamente na escola quilombola José Mariano Bento, o que 

ocorreu a partir de oficinas formativas e a elaboração e disponibilização de um jogo 

analógico representado por uma trilha gigante. As práticas da escola supracitada 
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indicam sua constituição como um território marcado por práticas espaciais 

insurgentes que caracterizam o esperançar em um contexto de conflitos e disputas 

entre os diferentes agentes presentes no território do Vão Grande que imprimem ao 

uso da terra diferentes finalidades. 

A definição do tema de estudo decorre de elementos de natureza individual e 

social, que dizem respeito à nossa aproximação com o assunto em razão da 

atividade como docente e pesquisadora que já temos desenvolvemos junto a essa 

comunidade em razão de um projeto desenvolvido junto a UNEMAT e UFMT, não 

qual optamos por trabalhar com essa comunidade exatamente pelo interesse na 

questão quilombola, principalmente relacionada a territorialização étnica. 

Desde o primeiro contato com o tema, o mesmo nos interessava, decorrendo 

daí a escolha para estudo. Naquele momento, fomos fortemente influenciados pela 

necessidade de sistematizar o tema buscando relações entre temáticas quilombola e 

educacionais o que se deve a nossa atuação como docente da área de formação de 

professores, e nosso interesse em propor ações que implicassem em efetivas 

intervenções no espaço escolar. 

Para atingir o primeiro objetivo específico, realizamos com base em 

procedimentos analíticos a descrição do processo socio-histórico-juridico que 

constituiu os denominados direitos étnicos quilombolas tanto como matéria 

constitucional quanto como material infraconstitucional na legislação brasileira, 

apontando os desdobramentos da execução dessa legislação na política fundiária 

nacional a partir da atuação do INCRA. 

Realizamos também a identificação, sistematização e análise dos processos 

de Identificação, Reconhecimento, Delimitação, Demarcação, Desintrusão, Titulação 

e Registro de área Quilombola que tramitam no INCRA tendo as comunidades que 

compõe o território denominado de Vão Grande como objeto de regularização 

fundiária. Esse material, juntamente com informações obtidas em entrevistas e 

cruzamento de dados oriundos de outras agencias governamentais consultadas 

durante essa investigação foi por nós sistematizado com vistas à elaboração de 

mapas e citações textuais que se encontram distribuídos no decorrer dos capítulos. 

A nossa experiência com processos administrativos e com a sistematização 

de dados primários juntamente com o aporte bibliográfico permitiu uma leitura mais 
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detalhada dos processos do INCRA facilitando a análise e interpretação dos 

mesmos.  

No que se refere ao segundo objetivo específico, realizamos trabalhos de 

campo nos anos de 2017, 2018 e 2019 na comunidade do Vão Grande, com vistas 

ao desenvolvimento de atividades de caráter pedagógico e elaboração de 

mapeamentos colaborativos com educandos e educadores. Nesse sentido, 

destacamos a confecção de mapas mentais por educandos do ensino fundamental e 

médio, nos quais observamos as representações sobre elementos que remetem a 

comunidade e territorialização quilombola. 

As representações analisadas enfatizam aspectos vinculados aos bens 

naturais presentes no território, tais como vegetação, formas do relevo e cursos 

d’água e rotinas do cotidiano, como o trajeto da casa até a escola, a 

familiaridade/vínculos de parentesco entre os moradores e pontos de referência 

espacial como construções, pontes e o cemitério. Ressaltamos que na maioria das 

representações a escola José Mariano Bento aparece como elemento central, o que 

reforça nossa tese de que a mesma se constitui em um importante agente 

potencializador da identidade e da pertença comunitária da população quilombola do 

território do Vão Grande. 

Ainda no esforço de elaboração de uma cartografia social, realizamos uma 

atividade de mapeamento colaborativo que consistiu no manuseio de imagens de 

satélite da comunidade do Baixio, onde está localizada a escola citada, com a 

identificação da mesma, solicitando aos educandos que, a partir da escola, 

identificassem a seu critério outros pontos de referência/marcadores territoriais, 

atribuindo sentido a uma imagem que está em uma visão (vertical) pouco usual no 

cotidiano. O exercício consistiu basicamente em “se ver de cima” tentando destacar 

pontos que lhe são familiares. 

No que tange ao terceiro objetivo específico, desenvolvemos atividades junto 

à comunidade escolar com a temática da identidade quilombola utilizando conteúdos 

de história e geografia da parte específica do currículo diversificado observando as 

diretrizes curriculares para a educação quilombola do estado do Mato Grosso, bem 

como o componente curricular denominado “ciências e saberes quilombolas e suas 

tecnologias”. 
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As atividades realizadas envolveram oficinas formativas que trataram sobre 

regularização de terras quilombolas, tema previsto no componente curricular de 

história; cartografia etnicorracial tema previsto no componente  Geografia e um 

conjunto de conhecimentos selecionados pelos educadores do componente ciências 

e saberes quilombolas. Além disso, elaboramos um recurso didático em formato de 

jogo de trilha de grandes dimensões cujas perguntas versavam sobre conteúdos 

trabalhados nas oficinas. Ressaltamos que todos os educandos da escola, 

acompanhados dos educadores participaram dessas atividades lúdicas que foram 

realizadas coletiva e cooperativamente. O jogo de trilha foi elaborado pensando na 

sua reutilização, assim o mesmo está disponível na escola e poderá ser aproveitado 

conforme criatividade dos educandos e educadores, pois as temáticas são de livre 

escolha, sendo adaptável a qualquer conteúdo ou série. 

O conjunto de atividades desenvolvidas junto à comunidade do Vão Grande 

objetivaram instrumentalizar os mesmos para contribuir com o empoderamento a 

partir do espaço escolar, para que quando demandados administrativa e 

juridicamente a darem respostas que subsidiem principalmente o laudo 

antropológico que deve ser elaborado pelo INCRA no processo já citado os mesmos 

consigam compreender a importância dos debates sobre identidade, memória, 

tradição e cultura quilombola. 

Dentro desse cenário, utilizando a categoria de análise de Paulo Freire, 

podemos dizer que parcela da comunidade do Vão Grande ainda se encontrava em 

um estágio de consciência transitiva ingênua, sendo capaz de perceber um conjunto 

de contradições, sem, contudo, ser capaz de complexificar esse contexto, atividade 

essa que vem sendo feita pela escola. Fortalecendo as atividades que a escola 

desenvolve, podemos afirmar que a mesma viabiliza a passagem da consciência 

transitiva na qual os sujeitos não são capazes de transpor explicações 

simplificadoras, para a denominada consciência crítica buscando a profundidade na 

interpretação dos problemas e assumindo um engajamento sócio-politico, 

procurando princípios e relações casuais para interpretar a realidade, atribuindo ao 

espaço em análise à característica de território. 

O processo de Identificação, Reconhecimento, Delimitação, Demarcação, 

Desintrusão, Titulação e Registro de área Quilombola que tramita no INCRA desde o 
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ano de 2006 está ainda na fase inicial, não tendo sido elaborado o laudo 

antropológico que subsidia o RTID que permite a efetiva identificação da área 

demandada pelo grupo quilombola. Causa surpresa um processo que tramita há 

tanto tempo situar-se nessa etapa até agora, sem a menor expectativa de resolver-

se em curto prazo, segundo informação prestada pelo próprio INCRA que alega falta 

de pessoal técnico capaz de elaborar o laudo antropológico, o que é extensivo para 

todo país. 

A impossibilidade da efetivação de um direito garantido constitucionalmente e 

previsto em diferentes dispositivos internacionais, caracteriza-se como grave 

violação do direito desses povos tradicionais, historicamente vitimizados pela 

omissão do Estado. No caso em análise, os processos evidenciam em diferentes 

manifestações a grande expectativa que a comunidade depositou no ordenamento 

jurídico nacional, principalmente na certidão expedida pela Fundação Palmares, que 

reconhece a comunidade como quilombola, entendendo que a mesma era suficiente 

para outorgar-lhe o direito a terra ocupada desde tempos imemoriais pelos seus 

ancestrais, desconhecendo a complexa burocracia que envolve o reconhecimento 

das terras quilombolas. 

Associados a morosidade e ineficiência da prestação jurisdicional do Estado 

Brasileiro no que diz respeito a regularização das terras quilombolas, encontramos 

como agravante para a vulnerabilização das populações quilombolas em geral e das 

comunidades do Vão Grande em específico, as fortes pressões resultantes dos 

diferentes agentes que se encontram no entorno das mesmas e que disputam desde 

meados da década de 1960 e mais intensamente após a década de 1980 as áreas 

que compreendem o território quilombola. No caso específico referimos a pressão 

sofrida por fazendeiros, por empresas mineradoras, por empresas que exploram o 

potencial hidroelétrico dos cursos d’água da região e, inclusive, pelo próprio Estado 

quando da criação de uma UC. 

Ainda que as disputas e tensionamentos entre as comunidades tradicionais, 

como os quilombolas do Vão Grande e a expansão do agrohidronegócio, associadas 

a um contexto político de refluxo conservador, freireanamente esperançamos que a 

resistência histórica desses grupos seja capaz de garantir a sobrevivência e a 

efetivação dos direitos garantidos aos mesmos nos dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais contemporaneamente negligenciados.  
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Nesse sentido, a educação e no caso em tela, a escola José Mariano Bento, 

ao desenvolver a práxis comprometida com a trajetória e a memória das populações 

tradicionais, possibilitam a leitura consciente de mundo, elemento necessário para a 

concepção e luta por outras racionalidades. Corroboramos com Eduardo Galeano 

(1995) quando o mesmo afirma que os sonhos anunciam outra realidade possível e 

os delírios outra razão. 

Com uma eterna inquietude, uma virtuosa revolta e na esperança histórica, 

acreditamos que outro mundo é possível, pois conforme Milton Santos (2015) os 

pobres descobrem cada dia formas inéditas de luta, sendo a pobreza um estado de 

carência, mas também de resistência, onde a tomada de consciência ainda é 

possível. A edificação de uma outra globalização, construída de baixo para cima já 

começou, cabendo a cada um e cada uma de nós fortalecermos os inéditos viáveis.  

A história não acabou ela apenas começa. Uni-vos! 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO COMUNIDADE BAIXIO 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO COMUNIDADE CAMARINHA 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO COMUNIDADE VACA MORTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



380 

 



381 

 



382 

 



383 

 



384 

 



385 

 



386 

 



387 

 

 

 



388 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D – QUESTIONÁRIO COMUNIDADE MORRO REDONDO 
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ANEXO E – ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA EDUCAÇÃO 

QUILOMBOLA-MT 
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