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-~AÇÃO-CULTURAL PALMARES
li _·DESPACHOS 00 , P_RESID~TE'
Em ll de dezembro de 1995
Assunto: Processo·FCP. Ol420.000391/_95-00 Referência:
Terras ocupadas
pela
comunidade . · reDanescente
de . quilombo _ do
Rio
das
Rãs , Interes_sádo:_-. i,.ssociação
Agropastoril.e Quilo:mb<>lado Rio .dà.s Rãf:!.EMENTA~-Aprova: o relatório
de deliD1itaç~o das terras
ocupadas a' que
se refere
com fulcro no artigo
68 do-ADCTe nos artigos
215 e 216 da
const~ tuição,
·
·
N9:,l o PRESIDENTE
DA FUNDAÇÃO CULTURAL p~S
--- FCP, tendo _ em
vi'sta-o. qQe qonsta no Processo FCP 01420 .000391./95":"00e considerar11)0·
o .:PareC:~~-~· ooa, fC~-- DEPP :-. PTP/95_dos antropólo·gos
01yinpio'·Jo'sé 1rindade ·-Serra e Ana Gita de oliveira,
que aco1.he, · fáce às ·razõim"'ª""""<O-·.···
justifi~ti.vas
_aprêsentadas,
deci~e:
.
~:
· . · , ~ '_1 .:>ÀP;ojar
as conclusões
objeto
do citado
parecer ·pará·
a~inal,
reconhecer
os estudos
e adequações
à delimitação
das terras_
ocupadas,.__pel~ :Có]!lunid~deRemanescente
de Quilombo do Rio _das Rãs ,- ·
com,-a, s'1perficie
~ -p~rimetro
aprovados
de 27 .200 ))ectares_ e ,89
quilomf;ltros. rl!!~Pl!i!Ct:i,_vame~te,
localizada
no Municipio de Bom· Jesus qa, _
Lápa,, Estado.Aa B1$ia,
·
·
·
2 - Determinar
a publicação
no D.o.u.
do Parecer,
Memorial
o~a,çri~ivo ecDespacho,.
,, ,
, ·-j - - Encaminhar
o, respeétivo
·processo
de delimitação
__ ao
Institµto
Nacional
de Colonização
e Reforma. Agrária
- !NC:RA t,ara·
titulação.
· ·
·
- · ·:· .._- 4 - oet~rmina'.!' providências
à QEPP/PTP.
para a demarcação da:
- referida

-,á,re_a.
JOELRUFINO
oos·sANTOSPARECER
M" 001- FCP/DEPPfPRP/95

Identificação
e Deli111itação das Te;-ras ocupadas pelos Re111Bl'.lescentes
de_ QUilOllbOdo Rio das Rãs, no Hµnicipio
4e Bom Jesus da Lapa·,
Es:qi.do-~,Bahia
, ,_ .o, ,pres.~nte. Parecer contempla a comunidade Negra do ·Rio das
R~!$ , corii yistas ,'"à demarcação
e - à ti tufação
definitiva
da sua , terra
pe.J:~
: seu .. reconheCiJ!l~nto . como r_emanesceilte c,,e· · quppmbo , com base no ..
Art·:1;-9~, 68, ADCT,-!' nos ~~1.gos 215 e 216 ~a constituição
FE:deral_. __
\
·. .
O proceâimento
de
identificação
da
comlll'l.1.dadee dt\
d~limi~ç~o
da sua terra
realizou-se
no local· por ·Grupo ~~cni<:_q
nomeado:pela .Fundação Pallllares- na- Portaria
nR 042. de -31 de outubro
de, de .1~95. é foi acompanhado por ~epresentl!,ntes_
da comUl'.lidl!,de,
em
quest;ão , em . todos o~ seus , passos.
A , reconstituição
da história
- _da ·
comunidade e da a~cianidade
da ocupação das suás.~êrras
implicou-em
cri teri'oso
levantamento
das genealogias
e da sua· memória histórica.
o .. qüa!irÓ . no· - qúal
está
história
particular·_
'desenrolou-s~-fqi
estal)el.ecido .com base na _documentação · disponivel
··sobre a ocupação da
área há'iiitada 'pelos
remanescerit'és' e sobre a história
mai.s geral ãa
regiã·o dq · vale
do. São' Francisco,.
particularmente
no seu ~echo
médio, 9nd~ está si~uada a área e111 questão,
·
1 - Ancianidade da QCUpação
._
_
· · -A comunidade do Rio das Rãs é um grupo social
com"uma
identidade
muito
definida,
constituindo
wua
comunida~ê
exclusivà111ente de negros,
distinta
radicallllente
,dos demai~ grupo~.
circunvizir:ilJ.os
e- que ,oçupa eslSI!, ár!:!a de forma continua
desdé··muito
tempo· ~tés
da-~ abolição,
dá -~:;léravi~ão,
em 188!3. A ·genêa1i::igi~
levantada
aponta
uma sed1.mentaçao na _ área de pelo menos ce~~o · e
cinqüêrita
anos: "poz outro
l;:,.!3-0, a ·meffió'ria·histórica
do g~p-~ · fa.:,;_ referência
a eventos
sucedidos
pelo m~nos, senão antes,
~urante-- a··
décãda_da Independência.
As_primeir~s_fmn;í.lias
do.rio~das.Rãs.vieram
-~-----------
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,'iOTITUro
provavelmente
tugidas·de
áreas-de
mineração em época mu~to anterior
à migração·-· t:tpica
da região
··-co 'p:r::oce'sso,:de· !i-trsentalliento
das
comunic:'l.ades_
cirgunriz.inhas
dáta-· do finâl' do "'século, passado e inicio·-.
de, presenêe };; :-,Os_ n~gros· ali: refugiados
cónvi_verq
com ·os -indígenas·,.jâ, e111.: procesi;;o ~de '·extinção
ou, de expulsão·-pe'la
frente
pastoril·
que ,·
avançava na região.:·_
'
· .'·
Não -hã ·crefei:::ênoia histórica
de que os antepasaados
tenhlllll , ·-,
e:ido egressos
da dert"Uição
de
algum
tipo
de · · empreéndimento- ,
escravista
... registrado
1'ª: região. Isso. implico:u uma.enorme· capacidade
Class,
de reS".isténcia,
tanto - _às investidas
dos capitães
do mato, quanto - ·-à
mera invasão de caboclos
sertanejos
e "finalmente
às tentativas
mais-"'
recentes
-e racionalizadas·
de lllllnipulação · de cadeias
dominiais
por
parte de grandes·proprietários.,
o -padrão· de· ocupação· da- área, exigindo um alto grau d~
mobilida~e
espac~al,
caracterizado,
entre
outros
aspectos,
por
sazonalidade
residencial
e deslocamentóJ'de
grupos locais·, ·indica que
O!(· -.prJ.l\laj.;~Ç>S _.ha~i;_tantes não _ tinham
1118.iores restrições
à sua
libérdiài:(;i'id~~ovimentos.
A .ausência
.de memória coletiva
·sobremecanísiós·
inãtitucionais
reguladores
'da participação
de grupos
rurais· na vida social
e econômica dos latifúndios
da· região
indica
que tala
terras
não se ~ncontravam
ocupadas
efetivamente
pelos
latifundiários
locais
à., época: do surgi111entoda comunidade.
,,

1
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da Fazenda 'Rio daa Biis

-,;ó~-~/:

, e:: -~. ~-~;~~da Rio das Rãs, onde. habita
a com~i~~~e
e~
era tida 001110 de propriedade
,~s.~ herdeil'os
de Deocleciano
Teixeira
de Araújo que chega_ra na .<regi-~opõx- vol1:a de 1870. Dizia-se
o dono:
da terra
por havê-la-; herdado
de seu pai,
Franoisco
Teixei:i:-a de
Araüjo: .. no -~nt!!n'.!;-o,
'o primeiro
registro·
de ptopriedade
formal que
rec:ebeu.a_·téqe,-em
pauta ocorreu por volta de 19/lO. Elll,·1s~2.,;.,pa:r:te<ii,-das fa1frrás ·da dita fazenda foi transferida
para o grupo -Bi:al-Bonfimf. ,. ·
lndüstr:i:a Algodoeira
Ltda.
.
,· ·
.. ,- ...;-;'
· - ·!{a, concepção
dos moradores
neg:i:-os da Fazenda, ,ltódãv;l;~/"';:.;daquela .:terra .:ninguém tinha documento ou titulo.
Pois era terra --.de·
negro,.-·ocupada--im-orialmente.-Terra de heréu,
terra
de,_espólio·-para
um, · terra vaga para os demais, representações
, que se ,.acéntuavma- pelo
conhecimento
gu.e·demonstravam ter dos··processos -de constituição
das
propriedades'
vizinhas,
cujas
definições
'de limites
foram fruto-. de
long;:1.sdisputas
familiares.
Ainda mais que o processo
de sujeição
dos antigos
moradores
dessas
fazendas,
ocorrido
antes
do seu
fracionamento
por herançá, - inicioú-se
logo após a definição·
do
d1reito
peia-Lei
de Terras de 1850, pela sua ocupação por •coronéis
e seus jagunços",
o mesmonão ocorrendo com a área elll questão.
~odo o vale do São Francisco
foi parte da expansão pastoril
que, partindo
da costa da Bahia, estabeleceu-se
naqueles .sertões
no
século
XVll • ·Todo ele era de dqm1nio_dos senhores
da Torre e da
Ponte,
representados
pelas
familias
D' Avila e Guédes de Brito1
·constituía-se
de terras
de Morgado até 1815, não passiveis
de coinpra
e venda·, a herança constituindo-se
na principal
forma <Se transmissão
de ·propriedade.
Os documentos históricos
confirmam que a Resolução
de 1822 extinguiu
o regime de sesmarias
no Brasil,
todavia,
desde
1783, ·por Résolução
de abril _do mesmoano, os efeitos
juridicos
da
sesmaria
de -domíni"<~da· -Casa da Ponte - haviam caducado
e para os
ses111eiros'só perlllaneceram as terras
cultivadas,
considerando-se.as
não' cultivàdas
como davolutas.
No tolllbo da Casa da-Ponte,existente
em Salvador,
e no que há em Minas Gerais,
informa-se
que ~s restos
do seu· patrim6nio,
em 1832, somavain 20. coo cabeças
de gado e 30
fazendas. de 'criação
de gado.
Dentre
essas,
incluía-se
a - FazendaGeral Batalha,
cujo limite natural
era o rio das Rãs. ·
_
-.~ população local ficara,
até então, sujeita
à dominação de
sesmeiros- absenteísta$.
Afora um reduzido
número de fazendeiros
em
condições
de" utilizar
o solo com a força de trabalho·
de então,
que
era o trabalhador
cativo,
verificava-se,
de um lado, a concentração
de uma população
destituída
da propriedade
da terra
e de outro a
concentração
da terra
nas mãos de alguns· gran<les proprietários,
que
não·tinham
condições de·explorá-la
diretamente
ou interêsse
em fazêlo;
·
o roteiro
de Joaqui-ni Quaresma'Delgado,
publicado
por :volta
de l 77J, quando era· governador · da- Bahia vaace cesar , confirma
a
situação
daquelas 'terras
e cre<1ita a ·propriedade
da Fazenda. Batalha
à ·oona Joana· Guedes- de-- Brito.
Com a ·morte de Dona Joana,· essas
terias
pas11am
· para o- marido,
Manoel Saldanha da Gall!a. Elll 1832, 011
procuradores
dá condessa da Ponte, Dona Maria constância
de ~aldanha
Olfvéira'· ·e ·souza:, dão poderes ao sr. Francisco
Malheiros- para vender
todas· as suás' ·.propriedades
no São Francisco.
A procuração
data de
1832'e as vendas surgem com data de 1833. Não foram identificados
os
compradores-. Por suposição
se concebe ter sido vendida desta -torina e
nesta dáta 1i."FazendaBatalha,
·
- ·· "•
_. .
Os dados históricos
obtidos
indicam
não tel:' havido uma,.;
"Fa.zenda Rio das Rãs11• As terras
hoje a ela -atribuídas
seriam antes,
·
póss~, ou s·ítio,
dentro da Fazenda Geral Batalha.
Esta, pelo que. se_:_
pode deduzir do· Roteiro Joaquim Quaresma Delgado, teria
por limites,•,-::
de ·um ·lado-., o rio São· Francisco,
-de outro o rio das Rãs; ao Sul co111, ..
a Fazenda Volta de Baixo e ao Norte com a Fazenda Urtiga.
~
Até recentell!ente,
.a única
referência
à uma relação
de
propriedade
· .sobre aquelas
terras
atribuida
a.. Francisco
Teix~ira
de
Araújo,-- pai:- de -Deocleciano Teixeira
de Araújo, havia sido fe:i,to pelo
Padre Turibio Vilanova segura,
cronista
e ·historiador
regional,
,q:ue
o indica· coll!o_proprietário
''aproxi111adamente''
E!ltl 1868. No entanto
tlln
documento 'solicitado,em 1993, ao Archivo Pllblico
da Bahia,
atesta.
que os Registros
·-Eclesiásticos
de Tei;,ras da Freguesia
de . santo
Antônio do Urubu (antigo nome de Bom Jesus da Lapa), no ano de 1863,
conferem á-Porfirio
Pereira
castro,a
propriedade
da Fazenda Batalh~.
Pesguisás
realizadas
na paróquia
dé Paratinga,
no roteiro
da~
~'desobrigas''
·relativos
à região,
atribuem.· escravos
da·_ Fazenda
Batalha
a . uma·-viúva· Maria Pereira,
nesta
época -e luqar. _.N~nhµina:
.. ·
refe:r~ci.a
é ,·feita
à fam1lia
Tei:>i.Éliraou a· _Francisco
Teixei'ra,;
nenhuma dbeúlnentação atesta
os limites
da fazenda em questão,
ou)!e,.
de- ·acoi:-cro···.coiu
a · Lei de Terras-;
estavam
as ditas
terras
s~ndo
util,izadàS
,para CUlt~VOOU que SQ c.~ercebessem be.nfl!itorias,
nelas.
Observa-se:: ·gue nos· docwnentos
relativos
ao _espól10 -ele Deo9l~c.iano
·Teíxei~a não·se encontra menção à posse de escraVQS.
b)
exc~usividade

- A- ocupação
.negra.

:factual

da

região

do

rio

das

Râ$:
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Os moradores das Rãs afirmavam jamais haver trabalhado
para
patrão,
amo ou senhor até que Chegou ao lugar Oeocleciano
Teixeira,
entre
as décadas
de 70 e 80 no século
passado.
Domiciliado
em
Guanambi, construiu
no Retiro umacasa de alvenaria
e estabeleceu
um
habitante
do lugar
como seu encarregado,
o qual passou a trabalhar
/ soctOf\MBIEliTAL
para ele seis dias por ano na recolha
do gado que vivia em estado
selvagem na caatinga.
/Fonte
Todavia os relatos
recuavam para um período
anterior
aos
Teixeiras
a ocorrrência
de relações
escravistas,
referindo
outro
jData f ))7processo de dominação e de sujeição
ao qual resistiram,
comoprova a
continuidade
da permanência
desta
comunidade
negra
na região
em LCJass.
foco.
A memória social
circunscreve
a escravidão
a um local
especifico
e nem todos os negros que habitavam a área estiveram
sob
o seu jugo. Os escravos
eram UJ!la otitra categoria
social,
uma outra
"nação" diferente
da dos demais habitantes
da Rio das Rãs.
Cotejando
a memória social
do grupo
e as referências
toponímicas
formais
existentes,
temos que, em wn tempo pretérito,
"marotos"
possuidoi:-es de escravos
nagôs apossaram-se
da região
e
pusei:-amum marco na Batalhinha
e outro
no Pau Preto.
Fizeram
construi:i:- currais
de aroe;i.ra no Mocambo,no Capão do Cedro e no
Retiro e uma casa. para escravizar
os negros perto da Estrada Real,
hoje
abandonada,
que a história
refere
como tendo
sido
alvo
freqüente
dos assaltos
dos desordeiros
e de negros aquilombados
e
intentaram
ou lograram escravizar
outros negros que já viviam livres
l'la região.
A categoria
"marotos"
refere-se
a brancos
portugueses
egre!;sos de empreendimentos
particulares
nas zonas de mineração
em
decadência,
envolvidos
em atividades
comerciais
ou que ocupavam
postos na frágil
administração
colonial
do vale e que, nos momentos
em que o poder das grandes
familias
da nobr-eza portttguesa
estava
sendo posto em questão
pelo movimento de centralização
monárquica
que a história
registra,
tentaram
estabelecer
um projeto
que lhe
assegurasse
o poder,
de fato,
na região,
mediante
o domínio de uma
terra.
A viabilidade
econõmica do apossamento
passaria
a depender
tanto da compra ou da propriedade
de escravos
quanto do apresainento
de mão-de-obra
india e negra que vivia ou perambulava
pela região.
Convémaduzir que o tráfico
de escravos
era de domínio exclusivo
de
portugueses,
em um peri<Xlo
no qual
a proibição
do
tráfico
internacional
elevara
sobremaneira
o preço dos escravos
nos mercados
do sul.
Esse tipo
de empreendimento,
desde o segundo
século
da
colonização,
legitimava-se
também pelo empenho das autorid~des
em
eliminar
o perigo representado
por negros fugidos
que se aliavam aos
1ndios por todo o sertão
baiano e assaltavam
os estabelecimentos
e
as PQvoações.
Tendo os marotos abandonado o empreendimento
no Mocambo,
por causa
das ~rseguições
políticas
na quadra
do 111o~~mento
~
Independência,
os escravos
na.gâ$ espalh!lram-se
pe La rE:91ao do rio
das Rãs e uniram-se
aos que Já lá
hab1tavam,
CUJa on.ge111
só pode
ser atribuída
à dissolução
dos antigos
quilombos
ou 111ocalllbos,
eJ!I
época ainda JDaís recuada.
os escravos
nagõs teria111, juntamente
com
os outros
negros,
forll!ado ?s. primeiros
tr~ncos
famili~r~s
que . a
lllemória da comunidade
1.dent1f1.ca na sua orJ.gem. As fam.1l1as nagos
eram ocupantes
de inúmeras outras áreas na caatinga,
e o_s nagôs do
Mocallbo
se identificavam
por falar 11111a lingua estranha,
d1.ferente
da
falada pelos outros negros.

))OU
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2 - A Territorialisaç6o
A reconstrução
da geogr;afia
da região onde está situada
a
hoje Pazenda Rio das Rãs e que integra
o corpus de representações
partilhados
que
é a memória
social,
é
aproxh1ativa
de
wna
territorialização
que
não
poderia
ter-se
iniciado
senão
nos
primórdios
do século passado.
Pelos
registros
históricos,
a região
era
inundável
e
sujeita
a cheias
violentas,
por ser a margemdireita
do rio São
Francisco
111ais baixa
e alagadiça
naquele
trecho.
sobretudo
era
insalUbre
por causa da -lária
e da febre
1UDB.rela,
condições
que
alimentam
a suposição
de que fosse
a regi.ao desde
muito
tE!lllpo
desencorajadora
de um tipo
de ocupação
que visasse
a explorllção
baseada na pecuária,
ainda mais se houvesse
terras
disponíveis
ao
redor,
no interior
de uaa fa:i:enda geral
de sesmeiro
absenteb;ta.
Esta região cde dificil
acesso e de condições
desfavoráveis
serviu,
no entanto,
para
que negros
ali
se
refugiassem
e lQ<Jrassem
sobreviver
livres
ainda na vigência
da ordem escravocrata.
Sobre
tais
condições
adversas,
estes
constituiram.-se
como um grupo que
desen'lolveu
uma co111plexa,organização
social
que,
através
de
gerações,
tem sido capaz de dar conta da sua manutenção física
e de
prover a sua reprodução
social.
Ao contrário
de uma história
de ªtK>ssamento
lento
e
gradativo
a partir
do rio
São Francisco,
caminho
natural
de
penetração
da "civilização"
no vale,
a ocupação do rio das Rãs
coneçcu
da caatinga,
dos sertões
secos
e áridos.
Os moradores
afirmam que antes da chegada dos Teixeira
havia muito pouca gente na
beira do rio grande.
Mocambo
foi apontado como o lugar de morada 11\aisantigo.
Para Mocambo
convergiam
os antigos
caminhos,
os "carreiros".
Dos
que cruzavam a região do entorno,
a Vereda do Pau Preto prosseguia
na direção
do morro Velho ou morro do Quilombo.
Este
caminho
permitia
atingir
tanto Bom Jesus da Lapa quanto Riacho de santana
e
Rio de Contas,
atravessando
a caatinga.
De Mocambochegava-se
ao
povoado da Urtiga e à atual fazenda Capim de Raiz.
o Morro do Quilombo, a Vereda do Pau Preto,
Caldeirão
e a
Lagoa do Pajaú são referidos
como antigos
inoéambosde indios
e de
escravos
fugidos
por serem locais
de grunas
(grutas)
na caatinga
seca, situações
éJuepermitiam a defesa contra os capitães
do mato. O
antigo
nome de
Mocambo
era Mocambo
do Pau Preto.
sua área total
abrangia
Bom Retiro
e atingia
as terras
hoje de propriedade
da
tazenda Capim de Raiz, onde fica o mais antigo cemitério
usado pelo
povo das Rãs, ainda ativo,
o cemitério
do Pau Preto.
Este cemitério
e o que se encontra
na Brasileira
- Cruz de Guedes -circunscreve
de
certo
modoa área t<>tal dominada, no passado recente,
pelos negros
das Rãs. Esta área corresponde
a uaa faixa da caatinga
paralela
ao
rio São Francisco que vai da Fazenda Batalha à Fazenda Parateca.
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1 A
totalidade das fainílias -que habita as -Rãs tem·
história· de deslocamentos na área que se deram ao longo
gerações'. A migração que se verificava era interna, sazonal.
negros construíam suas moradias _ permanentes na caatinga e, .na
vazante do rio, locomoviam-se para as suas margens inundáveis. Ao nass,
longo do tempo, com a alteração do fluxo do rio grande pelas
represas construídas ao longo do seu curso, algumas famílias
inverteram a lógica tradicional da ocupação quanto ao lugar da
morada, passando a residir permanentemente na beira do rio e se
deslocando para a caatinga apenas no período das cheias.
A ocupação do território, por parte dessas famílias negras,
foi definida através do uso efetivo que dele tem sido feito. o
desempenho de atividades produtivas e a ocupação através dos
agrupamentos de moradia confirmam este uso . C6nstruíram suas casas
ao longo do s í.nuoso caminho percorrido pelo Rio das> Rãs e seus
braços e desenvolveram normas quanto aos espaços que deveriam ser
respeitados
e
compartidos
pelos muito
agrupamentos
locais,
reproduzidas a cada deslocamento. Os moradores das Rãs podem traçar,
no tempo, as relações entre esses vários agrupamentos . locais e
reconstituir, com muita clareza e até certo ponto, a sua história e
a trajetória dos deslocamentos internos.
As localidades sâo identificadas por troncos familiares
cujas genealogias se articulam a localidades de moradia definidas,
por, pelo menos, quatro gerações. Os nomes de familia que constituem
esses troncos primevos puderam ser levantados pelo cruzamento dos
patronímicos dos moradores de toda a área e pela referência quanto à
localidade de origem do grupo familiar: Mocambo, Riacho Seco, Capão
do Cedro, Aribá, Enchú, Pedra de Cal, Manguim, Joá, Retiro, Co~taPé, Rio das Rãs e Brasileira.
Tudo o que se pôde observar confirma a proposição de que os
negros das Rãs puderam e exerceram um controle bem sucedido para
impedir a ocupação por famílias estranhas ao estoque original dos
moradores e desenvolveram mecanismos para a absorção de adventícios
que não pusessem em risco o domínio que exerciain sobre a região como
um todo.
A concepção de propriedade comunal da terra condiciona os
modos de organização do trabalho, que não se apoiam nas unidades
domésticas strict::u
sensu
mas na teia
de
relações
sociais
estabelecidas em cada localidade e que se replicam em todas as
demais. No entanto, a apropriação do produto é individualizada por
cada grupo local, de maneira geral. Tais redes são categorizadas
·localmente como de pm:entage, embora delas participem familias não
diretamente aparentadas. Porém, uma quase endogenia de grupo coloca
a afinidade como uma realidade virtual. As famílias têm acesso às
terras enquanto membros da comunidade, e é esta pertinência que dá
direito aos locais de roças, à circulação pelas áreas de pesca, caça
e coleta de mel e demais produtos vegetais e garante a segurança da
''criação'' - cabras, galinhas, porcos e algum gado.
A moradia em uma localidade tem a ver com a inclusão em uma
rede de parentesco, ~as é pelo trabalho que as famílias usufruem de
parcelas das terra: trabalho que se realiza sazonalmente e que é
exercido tanto na beira do rio s. Francisco quanto na caatinga o
que invalida qualquer.tentativa de estender os limites do territó~io
de uso comum a partir de uma dada localidade ou restringi-lo a -uma
atividade específica. Por isso é i:mprescindívelter-se. ezq conta a
totali~ade da área e-tentar apreender a organização social, política
e econõ111ica dos negros das Rãs tomados - seu conjunto coec um
grupo social •
·
'
O
esforço
agrícola
dirige-se basicamente
para
8·
subsistência, milto embora plantem algwn algodão, muaona e aeS110
118Jldioca para a feitura de farinha com vistas à comercializaç!o.
Desta foraa, os tipos de roças, a organização do trabalho e a
aproprlaç!o do produto irão variar conforme o destino da produção.

___,,_

As roças eram, até 1988, constituídas livremente no interior da
mata. os moradores praticavaJII a agricultura de coivará, sendo esta
wna categoria tambéa do linguajar local. Erll.lll abertas clareiras e o
terreno era lia,po pela queima. As roças recebill.lll cercas construídas
com a madeira obtida, de 110do a ficarem protegidas dos animais, que
eram criados à solta. Após três ou quatro anos de cultivo continuado
e com o esgotamento da fertilidade do terreno, eram abandonadas ao
reflorestamento natural. Desta forma, e por terem terras livres· à
disposição para 11. abertura de novas roças, os negros lograram
garantir e manter a quase totalidade das matas da região até a
transferência da área A Bial-Bonfim.

3 - A Situação tisica da 4reo e seu uso econõaico
Desde 1946,
extensa faixa da margem direita do rio São
Francisco, desde a cidade de Barra até Pirapora, MG, foi incluída no
chainado polígono das secas, aí situando-se a região do rio das Rãs.
A irregularidade das chuvas e sua Jllá distribuição estebelecem dois
períodos definidos, um seco outro chuvoso e a região é afetada por
secas prolongadas. Trata-se de um ecossistema frágil que parece não
ter possibilidades de resistir, mantidas as atuais condições
técnicas e financeiras, à exploração unidirecionada à pecuária ou à
agricultura.
Tomando como perspectiva as margens do rio São Francisco,
toda a área que avança deste rio até acima do leito do rio das Rãs é
ir1undável periodicamente e as águas átingem e zqesmo ultrapassam a
atual estrada de rodagem. t esta área denominada localmente de
"alagadiço" e aquela que a segue e é atingida eventualmente pelas
águas recebe o nome de ''alagadiço de sequeira''.
Nos periodos de seca, o leito do São Francisco aflora em
alguns pontos e um deles surge na . região das Rãs , o •'lameiro'':
m1.1ito fértil, presta-se ao cultivo de espécies vegetais de ciclo
cur-eo , Ao l.ongo das margens do río eleva-se o terreno, permitindo
c1.1lturas de subsistência embora constitua área potencialmente
inundável.
Pelas características de solo ( arenoso ) e de relevo, o
alagadiço pouco se presta para a exploração agrícola, sendo contudo
a área na qual os pas~os naturais por entre a vegetação típica deste
tipo de terreno permitem a sobrevivência do gado nos períodos de ·
estiagem. Esta área recebe tambéa a criação· mi~da quando a seca·sa·
agudiza e os cursos d'água secam total111ente.
Logo depoj.s . do a~ag_ad_iço , de sequ~ira c:ç~
a taixà de..
''área sequeira'', com características de caatinga e que·se presta à.

"::t~r
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l!lb&J;1:ur,,,s~fi!l_.t!e
!;'~.C.:~~ ,~e,,~~S,iS~~~Ç'.i:.8,
Do..-~-íoqÓ,, da· .Ôh~~a."".-!-8_:. J;'OÇ8S •
's~o '?OJ.líit'ç~~
: e..E!.se~ç:i«r
à· é:~nst:i tuiça~ êie um fundo· de manui;ençao .. ~e (A'
.permite à c~l!!un:i~~~:$4)!~ist-1r aos ~stios.
~ _ . .
·
.
. .._,, ~
_
_
Ul~~~ss!!!A:;,.8,. : á:t::ea
,, sequeira
. se9).le-se _µma outra
faixa de
soc10AMBIENTAI.
caatinga
que, .. ;~t:é.. l.~8~. !!18ntinha os re~anhQs ~e cab.ras,
carneiros
e F t
~
\ef0.
algum gado. -E;Jtes dis.tribuíam:-se
por esta faixa
livremente,
e sua \ on e _ -e:.,
pertença
a qualquer paren~age1a .. era_ respeitada.
..
t
':J • / Z · °I ../
Pg 2 )A
· · ApóS.
- a faixa
.de caatinga
inicia-se
a área de cobertura
aa
~
Jt
florestal..
que a.preçei)ta_ cai:·~~t~ist~cas
rela_:tiv~ente
dis~,intas - deC]ass
acordo com a \IIU1~a~~1 oµ .ª ~al.t.dade _i;to ,s,olo •. ~ .i;oças .eram abe~~s.,.
.=:=;::::;:::=::::::::::::::;;:::;:::::::::::::;)_
até a data refer1da,no interior·desta_faixa
de mata,
Ma regiijo do MocalÍtbÓ
e em parte-do· Riacho seco loca~iz~m~se
- as
formações
flor.estais
mais
densas
e que
ainda
não· .foralÍI
inteiramente
dest:ru]:das.
As matas, ainda que despojadas
das árvóres
de ma4eiras .. -nobr~s/
fornecem
aos habitantes
da região
inúme):"os
produtos
e~sencia,is
à.sua sobrevivência.
·
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4 - A Situação

Atual

da Areados

Remanescentes

de QuiloJlbo

A entrada
dá Bial-Bonfim
Inliústria
Algodoeira
na regiao
ocasionou
uma- drástica
mudança na· vida
social
e econômica
da
comunidade., As,.: cercas
formaram uma ponta de lança que penetrou
o
interior
da área 9cupada pelos remanescentes
e dominou a totalidade
da área
Sequeira
antes
destinada
-às roças
de subsistência
e à
criação,
Hesta frente
avançada a 'Bial-BQnfim estabeleceu
a sua sed~,
os seus
currais
principais
e abriu
um poço artesiano.
EIÍI
cada
localidade
e .em cada caminho fez construir
uma casa de alvenaria
pa,ra abrigàr
os pi's~leiro,s
·encarregados
de proceder
à expulsão do_s
moradorés. · cercou as 1iltimas · reservas.
dé florestas
que forneciam os
suprimentos
de madeira,
coleta- de produtos vegetais
e mel. Os negros
foram impedidos
de .fazerem
uso do alagadiço
e de plantarem
no
lameiro.
,
se.a
fragilidade
do ecossistema
fora res~eitada
po~que os
remanescentes
. a. geriam de um modo que garantiu
a SU{l integridade
através
dos tempos,
a ocupação da Fazenda Rio das Rãs pela BialBonf im o~edeceu a outros
propósitos
:a exploração
intensiva
da
pecuária
- que implicou
na destruição
da cobertura
vegetal
e a sua
conseqüente
transformação
em pastagensr
o estabelecimento
de um
oneroso si~!-ellÍa de bombeamento qe água para a manutenção do rebanho:
o provimento
desta mesma água por meio do uso de caminhões-pipa:
o
aluguel
de pastagens
para rebanhos alheios,
co~ vistas
à engorda.
O ·desmatamento
deveu-se
à transformação
dos terrenos
em
pastos.
Tal destinação
inviabilizará
por m~itos
anos o cultivo
agrícola
em parte significativa
da área, a_depender
do tipo de capim
·utilizado..
ÇJ .dano_que tal
Eixploraçãq ca,usó4 ao· meio ambiente tenderá
fatalmente,_ ao.;esgotamento- da. fertilidade
'da terra
e à erosão,
pelas
suas . caràcterísticàs
- ·.de. bac1a ;~idr<fgráfica,
tornando
por demais
onerosa
a sua recuperação.
Pode-se
afirmar
que o projeto
da ~ial-:Bonfim para
aquela
terra
foi
concebido
de modo a explorá-la
intensame~te
em curto
tempo
e,
após,
·1ograr
a sua
venda
à
p11-rt~ç~;J..ares
.. -~ia~~et'.iC:,iár~os'
de algum projeto
de _irrigação
~n~ado
p~lo~:,_,,coJre!!l')f,pllblJ!=!OS,ou mesmo ao
Estado,
com: vistas
ao
assen·tamento parcelar.,.
,
·
.
A destruição
das · roças e a ',(Ull'rllbadade dezenas de casas
nas localidades
de Riacho -seco (tÓt'almente
destruída),
capão do
c.edro
. ( parcialmente
destruída)
,
Aribá
( destruída)
,
Enchú
(parcialmente
destruída),
Manguim (destruída),
Corta-Pé
(destruída),
Bom -Retiro
(parcialmente
destruída),
Brasileira
e Rio das Rãs
(parcia,l!ent~.
~~~~rui!3,a,),exigirá
um sobreesforço
da comunidade para
o retorno
d~s mora~~~e~expulsos
àquelas l9caJidades.
Ela não·dispõe
de zecuxsos financeiros
para a constitui,ção
um rebanho de pzopozçõee
tais que . permita a · manutienção das mais de m_il pessoas que a c9mpõé:m,
se incluida,s
as crianças,
e as gerações vindouras.
A.
- .. ,, No: d·ecorrer· déste
ano, já desapropriada
à. área pelo INCRA,
todayia
ainda ocupada pelo faz~ni;ieiro_,_ocorrei'1 o desmatamento 911ase
que completo da1:1_ 'lllatas reatantes;
sol;litetudo pela retirada
de toda- a
ma'deira:'.comerci'ali'zável
é' 'a ' tràháf"órniaçifó''da'
não éóiiiéi·éfaiizável ~-em
carvão-,. atuàl.menê,e -próduziâo
em riais de .. <iezesseis--'-'fornos -espa'lhados
pelo intêri_or".da
-ár13a'c~mo constatou
o Grupo Técnicoi
efetiva-se
a
e~ploração
· pr~dat;óría- do.s recursos
pesqueiros , agora destinados
ao
mercado,' ,a!llbas,:açpes 're~lizada
pelos. E!mpregad9sda Bia~-Bonfini.
5 - COnclusão · ·
·
- -'
,,• : ··'O·' tiabalho
de identificàção
e de delimi'tação
das terras·
dest,inadas
à ·comunidade Remanescente
de Quilombo· do· Rio das - . Rãs obedeceu às normas contidas
na Portaria
n• 25., de 15 de agosto de
1995- da Fundação
cultural',
Palluares.
o· Grupo Técnico
procuroulevantar
fatos e docwaentos históriçqs
comprobatórios
da anciandade
da presença
da<IUele grupo social
na região bem como a percepção
do
seu habi~a~ sob a perspectiva
da ocupação territorial,
· , . ·.. - A ·partir
da:-·visão do grupo sobre ó ·seu presente
e da sua
história
; f or!lm- reconsti tuíd·os · · int;erpreta t:i:vamente seus
modos de·
produção;·
de· reprc;>dução é
de
organização
·cultural
e
social··
trad:j.cion_àis ,.'. ·considerando
a distribuição
espacial , · seus
useis e
costúínes': : e a• · terra
iliiprescindí vel · - · 'à · ··preservação
dos recursos
ámbitfri:t°"lils':
ií'eé'essários
ao. ·seu. bem- estàr _' e - às neéessidade's·
de sua.
repro~úçlo
'física ·,i social.
_
·
·. _ ··\· _'A área de do!Qínio trádicional
·da i:::oinunidàde
não corresponde
ma:fs-, 'à que·_ocupa atualmente.
As cercas
das propriedades
vizinhas
avançaram· ·com o •tempo e os modos -e ·usos da terra -se alteraram
na·
· regiãó;,- o mais aíít'J,go·cemitério
utilizado
pe1os remanescwites
e que
guarda-os· ossos·ao~
antep~ssados,
o cemitério
do Paú Preto, _fica já
em terras
cercadas pelo fazendeiro
vizinho.
.
., ·
A -: co111unidade,ciente
·do . direi to, que tem de, rei vindicar
sítios
h,istórico$.. ,e 1ocais· sagrados
.aos quais
atribui
i111portância
cultural"
e. soélal,
ainda'
assim
decllnou
·dos -se"us direitos
na
expecgi;!:iva_ de··uma·solução- meniospenosà e _mãis-ági-1, tendo em vista
o· drama que vi v'e desde o : inicio
dos conflítos.
'
.
, _- e' , .
_. _ - , ; _ . ~- . ê;_i;µpo Téq11ico., ap()s avaliar _ ~ _ si tuaçã<? atual d~- -,âre_a
objeto de· de1imit'ação e,· diante das-razões-· já'- expostas,
conclui que:
-~
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'

l, -a - Ço1!1~~4adeKeg~l!·.dó Riô das Rãs descende- de negros que vi viamlivres--·i;.o"'interlorda O:r;dem escravocrata-,
qiiilolÍlbolas · escapados· de
uma '1:'.êcJj.ão' 'JÍlâ=is.dist'ante,- '-'>num perí-odo provavelmente
anterior
;--à.,
ocupação.: dá · área· e ''que a:ic chegaram ·e consti til.iram· um território
au't6noniti';d-ar,cando"-o. sfmbóiicà-· e-- geq'graficamente.
Era a comunidade
~-· r ;) ~ qj t ·a 1.J:.,..._.: - :,
.J. . r l j ):
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. primeva. ;orlll~<la._IX>! .. nE!g~?_s; :/j,.!:!e~ êl!' .. #a : f~ll- A~-!1tep}~rà ,. Abol~çã~ • j) t
~e·"-Ocupavam·7terras,
11.vres não· ·sujeitas·
ao ii0111ín10 dó lat1fW11ho, o
'I ~
~e--'!ti1e . _gai:á~~~-. O · X'~nhecimeritO
CDmO reunescfénte
de quilombo e O ~OCtOAMBIEl'iT'litt,~,3±0_~~ ,~:n:-llis;;~~-O~llª' ,,tualme!'-~~- .: ...
Fonte
2· · · - ct> ·Estado·· deve- :t'esponsábilizài'-se·
· pêl:a · ·recuperaçao
das áreas _
'"'"".:-:=-'.""..._~~-,....---~-"":::....C..I
~~~~dâ.;t
~~ó-.~êçi,;,~is~,ma ·e .pe~~~·:re~~~r~~t81!'entó, ga~aiítindo assi~': Data )
Pg
as · condiçoes
, ~r1g~naii:; · que· permi tiraa·
aos
remanescentes
a
v .(}.
1
./-~
sobrevivência
-autônoma áté ó presente.·-.
: -·
··
.
·
[Ciass,
3 - A sede -da,; antiga ._Fazenda Rio das - tis
está
situada
na area
delillli~ada .: ·'pórquanto ·_ 'sua..
cionstruÇãQ.
neste
local.
obedeceu . a
própósit'ós
·explícitos·
de · penetrar
no interior
do território
dos.
re111anescentes
e lograr
a. sua
expulsão.
As
benfeitorias
al.i
existentes
devem portanto
reverter
para a COl11Ullidade.'.
.
4 -.Todas
as·benfeitôrias
existentes
no interior
da área delimitada
deve10·,.
ser:'· de'stiliádas· aos· remanE1scentes·, có1110- parte
do ressarci111ento:
pela dilapidaçãõ··do
seu patrilt1õnio causada1pel.a anterior
ocupante;
_- ..
5 . - . OeVel!I ser
tombados
os ~-sities
de
significado
históricojreferêncial
e simbólico .j>ll.ra os remanescentes
tais
coao o
cemitér:io-·láõ~'Pâu
Preto, situ' na propriedad!!
de Antônio Marques e o
morto do QuilombOsitu·na
propriedade
de Fernando Teixeira.
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6 - As terras
necessárias
e suficientes
à ser.em destinadas
à
comunidade Re111anescentede Quilombo do Rio das Rãs devem ter 27.000
(vinté.'Ei': sete':m11'-héctares'
aproxi111àdal'llente·).
de área e.-88 kIII (o;i,tenta"
e nove quil.ômetros~ de perimetro
aproximadamente.
·
Pelas ra2:ões · expostas
recomendamos· que a proposta . para a
delimitação
das terras
ocupadas· pelos remanescentes
do Quilombo do
Río dâs Rãs sej~ ". acatada.
e que s;iga · :· OE! . · .q-âmites -~ 11ecessários
à
titu1a·ção
em. nqme
.. da . .Associação Agropastoril
e Quilombóla do Rio das
1
Rã~-~-s~~~CQ..~~~güente demarcação.
:'~:::--~<::.·.:.:-::.-- . .,_- -·-
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MEMORIAL DESCRITJVO
DE QELIMITAÇÃO
.
·
DENOMI~AÇÃO
ÁREA DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO DO RIO DQS RÃS
: -- ~,-•;:,_,-,:.LOG1,lilDAOÊSi:!N'l'EGRANTES'
M\).C~AMBp.-; · RtAj:Ho- SECO, CAPÃO DO CEDRO,ARIBÁENXU,
_-.-,..
..
RETill.O,BRASILEIRA,
RIO DAS RÃS
Ó,

.
LOCALIZAÇÃO
MUNICÍPIO:BOM JESUSDA LAPA
COORDENADAS DOS EXTREMOS
EXTREMOS
·LATITUllE·
LONGITUDE
NORTE;
43°32'S5"WRG
1.3•41'31"S
LESTE:
l.3• 48' 55"S
43-~ 20' 22"WRG_.l3°S2'27"S
SUL:
43• 27'07"WRG
13°48'50"S
OESTE:
43 ~35' 06"WRG
BASECARTOGRÁFICA
ANO
NOMENCLATURA ·
OR.GÃ.O
ESCALA
1980
- 1:100.000
SD-23-X-C-IV-Parateca(BA)
IBGE
1980
1:100,000
SD-23-X-D-IV-Rio das Rãs (BA)
IBGE
DIMENSÕES
ÁREA: 27-.200
ha
(vinte
e
sete
111il· e
duzentQs
hectares)
apr9ximadamente._
.. _
.
PERÍMETRO:
89 Km (oitenta
e nove quilômetros)
aproximadamente.
DESCRIÇÃO
00 PERÍMETRO
do ponto POl de coordenadas
geográficas
aproximadas
13°~1'11''5 e 4JºJ2'55'' WGr., referidas
ao SAD69, situado
na·to~~gem
direita·do
Rio São Francisco,
junto a cerca de divisa
da .área bom ·a
fazenda ·.Pit_oltlbeiras, de .propriedade
.do. Sr. , F~ando
Teix~i.r.a., •. segue,
pela-, referidacerca, -com azimute e · distancia_
aproximados. 1.~-~" 3 9 ~ l_? ~'
~ 'J.:2-.-_633m, .. até.··? ponto 'P,02 ,... de çoqrdenadas. geo_gráfic~s
apr!)Xi!IHil~~s
13•·42 52"5· e 43 a.§'.Q3"WGr.: dai, segue, ao ~ongode cerca,
díví_s.~~do.
com •a'. área
desápropriada
pel.o INCRA, co11 azimute
e· · 'cUsti!inciã
aproximados,·. J.90°,46-'.11"--,e.,07,155111.,até,
.P<?llto P03 _de,-.coordl!!laó~s
ge·ográficas
.aproximadas·. ·13.. 46"4l"S
.e 43/26'46"WR~
;_ dai,
segµ~,.
ainda divisando
.eoa- a, área desapropriada_
pelo INcyA, por _um!'l · 1ipha ..
seca com azimute e distância
aproximados 1.01'02'33'~
e-10.,087m, até o
p<:,nto P04 de coordenadas
geográficas.
aproxi~das
13.'47'4l"s·
e
43~ 21' 16' '.Wgr·. LESTE: DQ ponto P04 antes
descri to,
segúe,
ai:nda ·
divisando
com a área desal)roprJada,. p_eio. JNCRA, • p<:,J:: UIIÍ.8; , li~a
seca
com azimute
e_ distância
aproxi~dos
. l.45, 06"26'-'
e, :L ?~am;, .!,'lt:é · o
pon~POS--ae coor4enadas
geográficas
aproximadas
13 48.'' 5!5'5 • e
4-3 ~20' 22'·'Wgr. : · dai, segue,. ao longo da cerca,
ainda divisando
cóm a:
área desapropi::';iada pelo ·INCRA,com azimute e distância
_aproximados'
193'25'·'25"
e. ·4.196m, ~té o ponto P06 de coordenadas· g'!qgráficas-,,
aproxi:maqas,13
51'08Se43 20'53''Wgr.SUL:
Do .pontoPo6, ante~ descrito,
segue ao l.ongo da cereca,
divisando com Antônio Marques, ·até. o J;>Onto
P14, com os seguintes_ azimutes ·e distâncias
aproximados:
26i"o7~49''
e ·J.035m,
até ci ponto p07 de coordenadas
ge~áficas
al)roximadas
13;,51.1·2'l".S e 43·'2-2',33"Wgr. :195"21'36."
e_ 766m, até o ponto PoB· de
coordena~as· ª· g~:ogrãficas
ap:,:.:oxi:madas,
l 3 • 51,' 48 •.-:-~·
_. e __
4:3>!2;21401.~wgr.:.2e3-2515611· e ·736m,. atê.,,o __ pontio P09_ de· co_o,rd~~4.das_,
geográficas
aproximadas
13•s1'43"S
e 43,"23'04"Wgr.:
337'13'4.2''
e
· 463iil, --atéic·O- ,p_ont9· PJ.O. de cpordenadas
,geográficas
aproximadas
ap;-oxiníadas 13"51'-29t-~·Se, .43"23'10"Wgr.:
264'06'35"e
-7·112m.até o_
ponto -p11.·.-de -.coordenadas- _geográficas
aproximadas
13°51'55"!,
e~
'\J 2z·~oz11wgr:.;J.63.~6'43'.'
e 647m,. até· o ponto .Pl2- de coo:r.denai:1á.~
geograficas·,aproxiaadas13'52'15"S
e 43"27'01"Wgr,.:
148.'04•·~9-,,-.·~ar ,
m, até o ,ponto p13 . d~ coordenadas
geográficas
atiroximada;sl.·3·
5211'7"S ·
e 43•21100"Wgr.;
com_ 213°.33'3,41';
_e -~71 m·, atê o ponto ~e
coord\madas:
geográ;f-ic_as aproxi~qas
13.°s2·12711s
e 43'27.'07"Wgr;,
si<tuado na,,;margem·cdí:i;eita 4o. Rio_ das -ruis: dãl:""sEigue.a Jusante,
pelo
ci taao; rio, - numa- -.~istãncia. · aproximada de 16. soom atê o ponto P15 di;r
coordeiladaS 13º 47'.51,;S e 43~3'2'..Ó2"W<,;r.;
dai, segue1 ao iongo de umá
ce~ca, divisando~com. Fernando.Borges-Bastos,
cóm aziJDUte e"distâl'}Ç:ia
aproximados ·,252°0~l56~'
e --1?.825m,
-.até o ~nto
P16
c~órderiadai;·
. gE!Ol}ráfiCé!S
:'~pro~i~~~S
1,3" 48~5Q~.~S e e, 43 ~~1106'"~r,,
, s:f,tua,dó· na
·mar9'.~ ·. ~:l:r.91. ta._.!',o,.. ~io ;· · s~~-~J'rançl.,l\l99. QES_T.E :. .J?.º -Ós Pº-~Éº }>;!e~, , ,~t~.~
d~scrit~~---,.~egu.,_
_a· . Jusante-, . pelé!-' marge111.direita
'; dO Ri~. São
iranci;;co_~: nunia:;dtstl!,neia :aproximada d.e.: 16-;;soóma-t;é o ponto· í>o1/ qué
é ·~~pon~,-.in~fJl·l:I
des~ ._~e.';!lc.rfção;·
R'.1' _,:;):~r9e.
Mauro Barja ArteirP,
Eng - · cart6gr~f~,,. ,,.!JRM .1'_. "' 2,-l.• !J,:1,2/0-5
• R99.1.a~_. ,
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