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Ministério da Cultura ] 
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 

DESPACHOS DA PRESIDENTE 
Em 22 de maio de 199? 

Assunto: Aprova o Relatório de Identificação da Comunidade Remanescente de Quilombo do Riacho de 
Sacutiaba e Sacutiaba, Município de Wanderley, Estado da Bahia bem como a delimitação da área por ela 
ocupada com fulcro no Art. 68 do ADCT e nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988. 

A Presidenta da FCP tendo em vista os termos do Processo FCP nº 01400.006562196-04, convênio 
CETT/MinC nº E-132/96-SE e considerando o parecer nº 49 FCP/DEPP/MinC/97 do Grupo de Trabalho 
instituído pela Portaria da Fundação Cultural Palmares nº 14/97, de 30/04/97, formada por Marco Antonio 
Evangelista da Silva. Ivo Fonseca Silva, Eliane Cantarino O'Dwyer, Zezíto Araújo e que acolhe, face às 
razões e justificativas apresentadas, decide: 

1- aprovar a conclusão objeto do citado parecer, reconhecendo os estudos para reconhecimento da 
comunidade Remanesente de Quilombo do Riacho de Sacutiaba e Sacutíaba, e da delimitação da área por 
ela ocupada através de Memorial Descritivo, localizada no Município de Wanderley, no Estado da Bahia 
2 - Determinar a publicação no Diário 06cial da União deste Despacho e do Parecer 
OEPPnº49/97/FCP/DEPP/MinC/97. 

3 - Oficiar ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. WAMA - Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; FUNAI - Fundação Nacional do Índio; 
IPHAN - Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e SPU - Secretaria do Patrimônio da 
União, para que se manifestem, no prazo de 30 dias, sobre a questão incidente na área delimitada. 
relacionada ao âmbito das respectivas competências legais. 

PARECER N9 49/DEPP/97 
Identificação e delimitação das terras ocupadas pela Comunidade Remanescente de Quilombo do Riacho 
de Sacutiaba e Sacutiaba, Município deWanderley, Estado da Bahia 

O presente parecer contempla as Comunidades Negras Rurais de Riacho de Sacutiaba e 
Sacutiaba com vistas à demarcação e à titulação definitiva de suas terras pelo seu reconhecimento como 
remanescente de quilombo, com base no Artigo 6S ADCT e nos Artigos 215 e 216 da Constituição 
Federal, nos termos do Convênio nº E-132/96 - SE, firmado entre o CETT - Centro de Estudos sobre 
Território e Populações Tradicionais e o Ministério da Cultura - MinC. Os serviços técnicos especializados 
foram realizados pelos seguintes profissionais: Coordenação: Eliane Cantarino O'Dwyer - Doutora em 
Antropologia Social; Sheila dos Santos Brasileiro - Antropóloga; Francisco José Lopes de Souza - 
Engenheiro Agrônomo; Luís Fernando do Rosário Linhares - Engenheiro Agrônomo. 

1) Contextualização lústórico-regional do Médio São Francisco e do Oeste Baiano 
A primeira metade do século XVIII é o período que delimita claramente a constituição 

histórica e regional do que é hoje o médio São Francisco. 
Nos cerca de cem anos decorridos entre meados dos séculos xvm e XIX. registram-se, 

como principais atividades econômicas da região, a extração de salitre no curso seco dos rios originários 
do flanco oriental do vale sanftanciscano, e da tabatinga -um arenito usado como tintura- e do látex da 
mangabeira nos chapadões ocidentais, incipientes artigos de mercado a manter a região articulada ao 
mundo externo, comercializados sobretudo a partir do porto da vila da Barra, ainda a única em toda a 
região e centro administrativo do lado pernambucano, estando a nwgem baiana do vale subordinada às 
longínquas vilas de Juazeiro e Jacobina. 

É neste contexto que aparecem, na passagem do século xvm ao XIX. as informações mais 
consistentes sobre estabelecimentos de escravos fugidos ou rebelados na região. 

Dórea ( 1995), ao proceder à caracterização histórica de uma comunidade negra rural 
contemporânea na margem direita do médio São Francisco, dirá: 

• A história registra um sem número de expedições para destruir negros aquilombados já no 
século XIX. como em Xíque-Xique, em 1801. Foram os nagõs os últimos dos grupos afiicanos trazidos 
para o Brasil, exatamente para Salvador, e escravo, nagôs teriam, juntamente com outros negros que já 
habitavam a região do Rio das Rãs, formado os primeiros troncos familiares que a memória da 
Comunidade Rural Negra do Rio das Rãs identifica na sua origem" (Dória, 1995: 16). "Trata-se 
de descendentes de negros que viviam livres no interior da ordem escravocrata (quilombolas escapados de 
uma região mais distante. num período provavelmente anterior à ocupação da área) e que aí 
chegaram e constituíram um território autônomo e o demarcaram simbólica e geograficamente" (ib:29). 

"A genealogia levantada indica uma sedimentação na área de pelo menos cento e cinqüenta 
anos" (ib:29). 

Parece licito supor que situações semelhantes a esta podem ter ocorrido em muitos outros 
casos no contexto regional médio sanfranciscano do início do século XIX. 

Vale a pena. contudo, examinar, em um pouco mais de detalhe, o pouco mais conhecido 
caso de Xique-Xíque. 

Pedreira ( 1962) refere a noticia da existência de 'quilombos' de negros fugidos no então 
'Julgado de Xiquc-Xique', que àquela época se encontrava sob a jurisdição da enorme. vasta comarca de 
Jacobina. Foi denunciada pelo ouvidor da mesma comarca, José da Silva Magalhães. ao govêrno interino 
da Bahia. por carta datada de I O de dezembro de 1801. Segundo pudemos depreender através do oficio 
dirigido pelo referido governo interino ao então Ministro da Marinha e Ultramar de Portugal. o visconde 
de Anadia. datado de 9 de março de 1802, foi enviado no comando de uma expedição para destruir os 
referidos 'quilombos', que eram em número de dois, o capitão-mor das entradas e mocambos. João Duarte 
Bueno Camargo. Infelizmente, nenhum documento encontramos que nos facultasse reportar neste trabalho 
os resultados· da expedição contra os quilombos do Julgado de Xique-Xique, nem mesmo para 
aquilatarmos sua importância e grau de periculosidade" {ib:585). 

O oficio consultado por Pedreira informa ainda estarem os referidos quilombos situados "na 
serra da Jatobeira e cabeceiras do rio Verde, e nas costas da serra do Assuruá" (ib:592). 

Xique-Xique é aproximadamente confronte à vila da Barra e as referidas serras. situadas 
dez a quinze léguas a seu sudeste. delimitam o flanco oriental deste trecho do vale do São Francisco, o que 
as dispõe em situação simétrica à que está, no flanco oposto. a serra do Boqueirão, quinze a vinte léguas a 
oeste de Barra. 

Pode-se supor que no entorno da vila da Barra, em ambas as margens do São Francisco e 
do rio Grande, situavam-se as principais fazendas de gado da região, arruinadas ao longo do século XVUI. 
Assim, sem descartar a possibilidade, menos provável, de uma origem em. zonas de mineração da comarca 
de Jacobina, a população quilombola acima referida pode, muito provavelmente, originar-se dessas 
fazendas. daí fugidas do cativeiro ou da fome =certamente uma ameaça muito concreta a populações de 
escravos ou ex-escravos em situações de arruinamento econômico. Nestas circunstâncias, as encostas de 
serras próximas e suas vertentes propiciam, além da relativa segurança fornecida pelo relevo, as melhores 
condições. no semi-árido, para a prática da agricultura, fora da várzea dos grandes rios. 

Como Pedreira não encontrou informações acerca do resultado da expedição dirigida contra 
os quilombolas de Xíque-Xique, pode-se seguir supondo que, na hipótese de uma nova fuga. o destino - 
ou pelo menos um dos destinos- preferenciais seria a serra oposta, situada. ademais. em Pernambuco. 
fora do alcance das autoridades governamentais da Bahia. 
Independente disto. a simples possibilidade da formação de quilombos como os de Xlque-Xique no lado 
então pernambucano, indica claramente a serra do Boqueirão como local preferencial para o seu 
assentamento. Por outro lado, não se considera aqui a possibilidade de transfugas para a margem oposta 
do São Francisco por simples conjectura. Elas estão explicitamente referidas por um cronista que. já na 
segunda metade do século XIX. apoiaria seu relato em um conhecimento direto da região. 
Ai estão situadas, há pelo menos cento e cinqüenta anos, à margem direita do rio Grande e a cerca de duas 
léguas do Boqueirão e da vertente de sua serra -"onde tem um pátio onde os antigos 'trabalhavam'"-. as 
comunidades rurais negras de Sacutiaba e Riacho de Sacutiaba. 

2) Memória da ocupação territorial 
A 850 km de Salvador. na região oeste da Bahia. município de Wanderley, às margens do 

rio Grande, vivem as comunidades negras de Riacho de Sacutiaba e Sacutiaba, constituídas por 206 
pessoas. A 850 km de Salvador. na região oeste da Bahia, município de Wanderley, às margens do rio 
Grande, vivem as comunidades negras de Riacho de Sacutiaba e Sacutiaba, constituídas por 206 pessoas. 
Trata-se, basicamente, de uma grande familia extensa aglutinada em tomo de laços de consangüinidade e 
afinidade centralizados na liderança da matriarca Da. Maria Pereira dos Santos, 76 anos. 1 1 filhos. 60 
netos e 55 bisnetos e, mais recentemente. de um seu filho, Antônio Pereira dos Santos. 

Conforme relatos recolhidos em campo, os habitantes de Riacho de Saculiaba e Sacutiaba 
vivem na área desde há cerca de duzentos anos, em um estado de relativo isolamento. quebrado apenas por 
viagens ocasionais de alguns de seus habitantes às localidades vizinhas de Goiabeira, Jatobá, Boqueirão. 
Porto da Ilha. Gregório. Baboseira. Tabatinguinha, Tabatinga Grande. Conceição, também situadas às 
margens do rio Grande, e. ainda mais esporadicamente, às cidades de Barra e Wanderley. Da. Maria da 
Cruz, como sua mãe e sua avó materna, nasceu na Sacutlaba, transferindo-se, após o casamento, para a 
localidade do Riacho de Sacutiaba. Conforme Da. Maria. sua bisavó materna era "nega nagô legitima": 

Conforme relatos recolhidos em campo, os habitantes de Riacho de Sacutiaba e Sacutiaba 
vivem na área desde há cerca de duzentos anos, em um estado de relativo isolamento. quebrado apenas por 
viagens ocasionais de alguns de seus habitantes às localidades vizinhas de Goiabeira. Jatobá, Boqueirão. 
Porto da Ilha. Gregório, Baboseira. Tabatinguinha, Tabatinga Grande, Conceição, também situadas às 
margens do rio Grande, e. ainda mais esporadicamente. às cidades de Barra e Wanderley. 

3 )Contextualização sócio-econômica 
Riacho de Sacutiaba 

A localidade de Riacho de Sacutiaba, primeira a ser acessada por quem chega pela estrada. 
da cidade de Wanderley, situada a 90 quilômetros. é constituída por trinta casas dispostas irregularmente, 
algumas delas circundando um terreno sombreado por duas árvores de troncos espessos. espécie de praça 
de chão batido, com um campo de futebol, onde as pessoas do lugar se reúnem para conversar e brincar. 

As casas de moradia obedecem a um padrão residencial que provavelmente pode ser 
estendido às demais populações ribeirinhas situadas ao longo das margens do rio Grande. As residências. 
que congregam, via de regra. apenas uma familia nuclear, localizam-se preferencialmente no interior de um 
grande cercado que agrupa três ou quatro casas de "parentes" próximos. Há três casas de moradia 
localizadas no caminho Riecho/Sacutiaba, habitadas por familias provenientes da localidade Riacho de 
Sacutiaba. O cemitério tocai encontra-se situado nesse caminho. Os túmulos são protegidos 
individualmente, por cercas construidas com toras de madeira. dispostas verticalmente, de forma irregular. 

A média de residentes por casa é de 5,7. No interior do cercado encontram-se árvores 
frutíferas em profusão, como mangueira. mamoeira, bananeira, laranjeira, goiabeira, cajueiro etc. além de 
"giraus" onde são plantados produtos de horta para consumo doméstico, tais como hortelã, coentro, 
pimentão etc. E também recorrente a existência de "pés" esporádicos de produtos classificados 
localmente como "de roça", como bananeira, milho etc, ou de "semente miúda", como melancia. abóbora. 
gergelim. 

A cerca de trezentos metros de distância da "praça" encontra-sé o riacho de Sacutiaba, 
afluente do rio Grande, este último situado a cerca de um quilômetro de distância do povoado. No riacho 
são lavadas as louças e a roupa da casa, tarefa normalmente realizada pelas mulheres. 

Sacutiaba 
A quatro quilômetros de distância da localidade Riacho de Sacutiaba, subindo o rio. 

encontra-se o núcleo de Sacutiaba, constituído por sete casas dispostas de forma irregular no terreno. 
edificadas, grosso modo, segundo os mesmos padrões observados nas residências de Riacho de Sacutiaba: 
construções compridas e estreitas, de taipa com cobertura de palha de carnaúba, com agrupamento de 
casas de "parentes próximos" no interior de um mesmo cercado recoberto por árvores frutíferas e alguns 
produtos da roça, basicamente semelhantes àqueles encontrados nos cercados do núcleo Riacho de 
Sacutiaba. Sacutiaba localiza-se na margem esquerda do rio Grande. e seus terrenos, em épocas de grandes 
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-_- enc~tmtes. ficam submersos, sendo seus habitantes constrangidos a se transferir temporariamente para as 
roças. Apopulação · local utiliza-se das águas da Lagoa da Porta, assim denominada devido à .sua 
localização, praticamente na beira dos quintais das casas: - · . 

Os moradores de Sacutiaba constitúem quase que exclusivamente uma única família 
~ensa. aglutinada em torno da matriarca D. Aramja: D. Arcanja é prima cruzada de D. Maria (o pai de 
Da.' Arcanja era irmão da mãe de Da. Maria.). Sacutiaba teria sido povoada previamente a Riacho de 
sâ~tiaba. . . ' 

4)Agricultura e pecuária. 
_ _ Os moradores de Riacho de Sacutiàba e Sacutiaba praticam uma agricultura extensiva. 

voltada basicamente para a subsistência. Não há diferenças significativas na qualidade dos terrenos 
destinados à agricultura. Os principais produtos cultivados são o nú lho, o feijão, a mandioca. o arroz· e, na 

· Sacutiaba, também o plantio do fumo alcança certa expressividade. 
. ' As roças localizam-se próximas às casas de moradia; são "abertas", geralmente em uma área 

de trêsa cinco tarefas, sendo posteriórmehte acrescidasde áreas limítrofes, Algumas delas podem atingir 
uma extensão de l 00 a 120 tarefas. · · · · · 

____ -- • · - . - _ Outraalternativa apontada é a utilização. da terra "velha, cansada", como pasto para o 
- rebanho.bovino, caprino e suíno, existeate na comunidade; Cada família possui uma quantidade expressiva 
de gado_bovino, caprino e suíno, além de galináceos e eqüinos. Como de hábito nesta região da Bahia, as 
roças são cercadas enquanto os rebanhos são criados soltos, um procedimento aí denominado "fecho de 
pasto". O gado bovino é deixado solto para pastar durante todo o dia, só sendo recolhido aos currais no· 
período noturno. · - · · _. : __ _ 

: Os filhos trabalham na roça dos país até os 16, 18 anos de idade. Alguns permanecem 
morando com suas famílias d~ origem mas abrem suàs próprias roças . Mulheres só têm roças juntamente 
com seus maridos. Irmãos geralmente trabalham mi mesma roçá, cada qual no seu. pedaço, 

· · A pesca é.outra atividade reputada comode fundamental importância para a sobrevivência 
do grupo, 'sendo realizada em lagoas, principalmente no período de chuvas: · · · · · 
.Em Riacho de Sacutiaba: lagoa do Cantinho, do Folgador, da Tapera, dos Porcos e do Riacho (a mais 
fim.da). ·_ _ _ · · · · · 
Em'Saêutiàba: lagoa Redonda (arriais funda); da Porta. 
,; , : 5) A caça _ . _ . -_ . _ 
~ ::;·, , _ . _ ,-- _ Atuàlmente é realizada de forina muito esporádica, pelos habitantes de Riacho de Sacutiaba 
e iSacurialia, tendo em · vista o desmatamento promovido nas últimas duas décadas pelos fazendeiros 
prÓpnetários da Fazenda Sacútiaba, nas matas IÓcalii.àdas noterritório rei~dicaço como de ocupação . 
tradicional do grupo. . : _. _ · _ _ . , _ · . . _ · 
. _ ._ __ _ _ A madeira é _utilizada entre os quilombolas basicamente para a confecção de cercas, móveis, 
e pàra°alimentar: os fogões de barro batido. · ,_ · . -- _ . · - . 
... • . . . Em dias reputados como "normais", os.habitantes de Riácho de Sacutiabá' e Sacutiaba 
alimentam-se basicamente de feijão, arroz, milho,. farinha. de mandioca, peixe, biscoito de puba, beiju e.. 
!lWS esporadicamente,,1ie carne de porco e galinha. Erii dias de festafaz-se a chamada "panelada" que 
i;<Ínslstê em uma mistura, de came:-de l>çde e ·.de' porco,. além de o~ttos,. tais como carne. de bovino, 
~eiro, bode, bolo de tapioca; biscoito :de puba etc: -_ _ _ _ _ _ __ · - · _- . 

-- ·;. • ' - Quandó hã mel, ele é córisumido conjuntamente com a. faririha, adicionado ao café ou à ooàthada. ---- - - ----. - --- .• --- . ·-· - -- _- • >· - . -- -· - 
,. , -_- _ _ _ - Os 'quifornliôlás ainda ~1t1plernenfa1t1 a ;tia - c,lieta alimentar coletando frutos' como umbu, 

. cagàrta,jenipapo; cruili;jil.ã, murici, e.timb6, na serradQ,BQqueirão. < · · _. · __ · .. _· __ - _ 
, _ _ _ __ __ Pelas razões - expostas o Grupo Técnico: instituído pela. Portaria da, fundação - Cultura 
~álmares nºJ4/97, de 30/04/97, recomenda que a propostapará deWllttação das terras da Comunidade 
R~éscente.de Quilombo de Riacho de Sacutiabá e Sacutiaba, em Wariderley - Bahia, seja acatada e que 
~i~ os 'trâmites necessários à titulação em nome de Maria Pereira dos Santos ~ Representante da 

· éon'itinidade Riacho de Sacritiaba e Sacutiaba, _ município de Wanderley, Bahia e sua consequente 
demarcação nos limites descrito~ no mei_noiial dedélimitação 'abaix!> transcrito: .. 

MEMORIAL DESCRITIVO 
_ PERÍMETRO (m):48.143,50 _ ÁREA (há) 11.444;03 _ . _ _ 

· GLEBÁJIMÓVEL: Riacho de Sacutiaba e Sacutiaba 
. Mrnicípio: Wanderley ' . 
,;: -: . ' . LIMITES E CONFRÓNT AÇÕES 

· NORTE: Fazenda Conceição e terras de Eleezer Martins de Lima 
· LESTE: Terras de E!eezer Martins de Lima 
SUL: TeiTas de E!eezer Manins de Lima 
OESTE! Rio Grande' 

UF: Bahia 

DESC,R.IÇ,4,.0 DO.PÊRÍMETR<>' 

q;;, O perímetre do imóvel ténqeu início; no pontol, ~eçoordenadas UTM: E= 632.012,09m 
e)~"': 8.72~.991,00iil, situado na divisa das terras da F~nqa Conceição, deste, segue por linha seca. 
Ç9J\ftontando com_terias de Eleezer Martins de Lima;_ço)ri.os seguintes azimutes planos e distancias: 
iQ.S!OS'.;e S.7.88,48m, até.(? pont~ 2; ~68°06':e 5i78S,67m, atfp-~nto 3, conírontando com terras de 
g1~r;Mai-qns de Lima; d~é segue por linha seca, ain<ia confi.::<>ntaooo com terras de Eleezer Martins de. 
wna, com ~ute plano de, 308"!)9' e distância, de l2,738,72nqie~rrendo as divisas do Yagu~ador e 
Ç;ip~o; até encontrar o P.onto do Tamarino, local do ppnto·4; dest~ segue.em linhas sinuosas formadas 
~ águas'do Rio Grande, numa extensão de 11,080,00in. até ~coll!W ·o ponto s_ no limite das. terras d_e 
S.awtiabâ com a Faz,enda, Çoncelção; deste, segue ·por linha_ seça confrontando com terras de Eleezer 

: · Ma,i:tin$ de Lima e da Fazenda Conceição, com azimute plano de 1_06"00' e distância de.12. 750,S3m, atê o_ 
L _ po.n~p l; Üli~o da _d~ção do perím~õ. 


