
A área ocupada pela Família Silva é um território negro 
etnicamente delimitado. O grupo já luta pela regularização fundiária e 
pela atenção das ações de políticas públicas desde a década de 1970. 
A partir de inove:mbro de 2002, esta comunidade apresentou sua 
demanda de regularização das terras ocupadas e daquelas perdidas por 
meio do Artigo 68 ADCf/CF 1988, junto ao Ministério Píiblico 
Federal Tal processo foi levado a cabo por integrantes do próprio 
grupo, na tentativa de impedir sua remoção do território que ocupam 
e percebem como seu. 

A pesquisa com a Familia Silva transcorreu de maio a agosto 
de 2004, a partir da primeira reunião realizada com a comunidade, a 
qual compareceram os pesquisadores e o representante da Secretaria 
de Direitos Humanos e Segurança Urbana, Talis da Rosa. 

Foram realizadas 16 entrevistas, perfazendo 11 horas. Além 
das gravações utilizou-se o recurso do diário de campo para o registro 
das situações 'em que se realizou a observação participante (reuniões, 
composição de croquis do espaço, conversas informais, etc.), A fo 
tografia também foi usada para registro de marcos territoriais per 
tinentes às fronteiras de seu território, das características geográficas, 
das relações dos moradores com o meio físico, de fotos antigas dos 
antepassados da família e ainda de referenciais culturais significativos 
para o grupo. 

Realizou-se pesquisa de fontes escritas, manuscritas ou impressas 
dos séculos XIX e XX de caráter judiciário, cartorial, cartográfico, paro 
quial, assim como periódicos e bibliografia - de forma integrada com a 
coleta de dados referentes à memória da comunidade. No que se refere à 
análise de dados histórico-documentais, privilegiou-se a análise qualitativa 
dos mesmos, e seu cruzamento com os depoimentos recolhidos junto ao 
grupo. Naqueles casos em que as informações constantes nas fontes já eram 
de natureza quantitativa, eles foram organizados e tabulados em tabelas e 
gráficos; contudo não se quantificou dados oáginalmente qualitativos. 

O objetivo . da pesquisa foi, partindo de uma perspectiva 
antropológica' e histórica, investigar a comunidade negra "Família 
Silva", buscando compreender a sua cultura e historicidade, e destas, 
os elementos que · compõem a sua identidade étnica e sua - terríto 
ríalídade, enquanto espaço que resguarda s\J'a experiência de transição 
da condição de camponeses - presos às redes de relações, oriundas do , 
período escravocrata, fortemente marcada pela exploração da.sua for- , 
ça de. trabalho e pela opressão e discriminação • para a; de Ira· 
balhadores urbanos. Entende-se. que a, restituição .do,,~P(:Cto quí-; 
Iombola reside. na historicízação e contextualização dessa lfansição, 
através das diferentes esrratégias utilizadas 'peló gruii<!' .para 'alC/ÍÍIÇ!lf. 
essa condição. No caso da Família Silva, a negociação bom~ b!l 'àntigôs' · 
senhores 'foi a prüne'iia forma atravéf da: qtial"os séus"a'ntep1'8~dos 
passaram a resistir à opressão históriéã shfrida. "No entanto; apenàs 
com a territorialização em Porto Alegre, /lo bairro Três Figueiras é 
que a autonomia do grupo é deãnitivamcilte obtida.. · ,, - 

O conceito ·de quilombo foi percebido enquanto forma de 
organização social referente a um determinado grupo étnico que ad 
quire sentido para seus integrantes na medida em que os mesmos são 
constrangidos pela sociedade envolvente e têm a sua existência amea 
çada em virtude da espoliação dos territórios tradicionalmente ocu 
pados. O uso da noção, portanto, não está vinculado com o período 
escravocrata, uma vez que os quilombos perduraram para àléin de tal 
época sendo renomeados, reclassificados pela sociedade que buscava 
reorganizar-se em função das mudanças ·de· ordem jurídica; mas que 
manteve as distinções em termos raciais e· a segregação em termos 
espaciais no cotidiano das relações sociais. · ·_ 

A identidade étnica do grupo foi' abordada como .üma ca 
racterística de sua organização social, uma forma de organizar as 
diferenças entre eles e os demais grupos com os quais interagem. Os 
grupos étnicos e suas características são produzidos em circunstâncias 
particulares, tanto interacíonais, como históricas, econômicas e po 
líticas, sendo, dessa maneira, altamente situacionais e não primor 
diais'. A pertença a grupos étnicos depende do reconhecimento e do 
auto-reconhecimento, no· entanto, a etnicidade só será 'própulsora de 
diferenças organizacionais se os indivíduos a aceitarem, forem cons 
trangidos por ela, 'agirem em relação à mesma e a experienciarem, : 

· Na Família Silva, como a própria denominação evidencia, a 
origem comum está sendo acionada através do idioma do parentesco, 
este que é um aglutinador de seus integrantes e nexo de sua ter 
ritorialidade. Os Silva são urna população negra que provém de des 
cendentes de escravos. Sua origem comum é à base a partir da qual se 
estrutura o processo de luta pela manutenção de suas terras. A origem. 
do grupo expressa através da metáfora da família, é uma fonte pri 
mária da etnicidade e, nesse sentido, é constitutiva do caráter étnico 
do grupo e de suas fronteiras étnicas. A persistência dessa comu 
nidade negra no território reivindicado reflete a sua Juta contra a 
exclusão social sofrida pelas pessoas que compõem o grupo, situação 
agravada pela sistemática expulsão das populações negras e pobres 
promovida pela lógica do crescimento e urbanização da cidade. 

A forma como os conceitos de quilombo e identidade étnica 
foram abordados estão em conformidade com· o decreto n.• 4.887, de 
20 de novembro de 2003, que substituiu e revogou · o decreto n," 

• 3.912, e que dispõe que: · 
INTRODUÇAO Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos 
O estudo antropolôgrco e histórico sobre a comunidade negra quilombos, para fins deste Decreto, os grupos étnicos-raciais, segundo 

Família Silva, residente na capital do Estado do Rio Grande do Sul, critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados 
é resultado de um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 
Porto Alegre, através da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança negra relacionada com a resistência à opressão histérica-sofrida. 
Urbana, e a Fundação Cultural Palmares, órgão federal ligado ao § 1° Para fins desse Decreto, a caracterização dos rema- 
Ministério da Cultura. Ambas disponibilizaram recursos financeiros, nescenres das comunidades dos quilombos será atestada mediante 
que foram geridos pela PMPA/SDHSU, possibilitando o desenvol- autodefinição da própria comunidade. 
virnento desse trabalho. O convênio em questão foi firmado em agos- · Segundo o historiador Ubiratan Castro de Araújo, Presidente 
to de 2003 para a realização do projeto de elaboração de laudo da Fundação Cultural Palmares o entendimento é de que : 
antropológico de reconhecimento da comunidade remanescente de ( ... ) quilombo é toda a comunidade negra que se reconhece 
quilombo Famfiih 'Silva'. 'em cumprimento e ao 'Artigo· 68Í A'.tos' das ' como continuadora e como remanescente da luta pela liberilade tio ' 
Disp?siçõe§ Cpn,stitucionais Tríll)Sitóriíls,. p registro dele encontra-se povo ~~-,P1>rtantp, O.~~~ ~ )l,aµlpd,efi.Jpção, .a manutenção 
no L~vi;:o _ 4.0H>. (Is, '! ~3,. reg: _27~5~ · !l}! 'fÇ~ . _ _ , _ _ _ _ . __ d~ .!ll!ll! '~djçªo_"<!'.e~ ~ ·!:fii~·-c_o~l(11~e, '_' ~-··_,:. _ _ _ __ . _ 
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
NO RIO GRANDE DO SUL 

PORTARIA Nº 19, DiE 17 DE JUNHO DE 2005 

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INCRA NO ES 
TADO DO RlO GRANDE DO SUL, nomeado através da Portaria 
INCRA/P/Nº648/2004, publicada no DOU de 08/09/2004, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso X, art. 29 do Re 
gimento Interno do INCRA, aprovado pela Portaria MDAIN" 164, de 
14/07/00, publicada no D.O.U. de J 7/07/00, tendo em vista o que 
consta no Processo SR-ll/RS54220.002094/2004-28, e considerando 
o Relatório Técnico de Identificação e Parecer Conclusivo da Co 
missão constituída pela ORDEM DE SERVIÇ0/1NCRA/SR.IJ/ N" 
76, DE 02 DE JUNHO DE 2005,, composta pelos servidores ao 
INCRA Paráclito José Brazeiro .de Deus, Procurador Federal, Ma 
tricula SIAPE Nº 719061; José Rui C. Tagliapietra, Orientador de 
Projeto Assentamento, Matrícula SIAPE N" 1031962; Maria de Lour 
des Álvares da Rosa, Técnica em Educação, Matrícula SIAPE N" 
1213379; Sebastião Henrique Santos Lima, Assistente Técnico, Ma 
tricula SIAPE Nº 719085; Carlos Antônio Dai Prá, Técnico DAS 
102 1, Matricula SIAPE Nº 1320936, Vítor Py Machado, Fiscal de 
Cadastro e Tributação Rural. Matrícula SIAPE N" 1474140; Maria da 
Glona Rocha Redão, Fiscal de Cadastro e Tributação Rural, Ma 
trícula SIAPE N" 1474139 e Paulo Roberto De Souza Lopes, As 
sistente de Administração. Matrícula SIAPE Nº 0722921, para, sob a 
presidência do primeiro, realizar os procedimentos administrativos 
necessários para a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a 
demarcação e a titulação definitiva das terras ocupadas por Rema 
nescentes da Comunidade de Quilombo Associação Comunitária Ki 
lombo da família Silva, Bairro Trê!I Figueiras, Município de Porto 
Alegre, de acordo com Decreto N" 4.887/2003 e IN/INCRA N" 
16/2004, cujo Relatório Técnico de :Identificação acolhe e, face às 
razões e justificativas apresentadas, decide: 

l-Aprovar as conclusões do Relatório Técnico de Identi 
ficação, Delimitação e Levantamento Ocupacional e Cartorial, ela-: 
borado pela Comissão nomeada, para afinal reconhecer e delimitar as 
terras dos remanescentes da comunidade de quilombo • Associação 
Comunitária Kilombo da Família Silva, com área de 6.510,7808 m2, 
localizadas na Rua João Caetano nº' 1170, no bairro Três Figueiras, 
município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

2-Determinar a publicação no Diário Oficial da União e no 
Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, desta Portaria, do 
Resumo do Relatório Técnico de Identificação, do Memorial Des 
critivo e do Mapa da área, em conformidade com o Art.7° do Decreto 
4.887, de 20 de novembro de 2003, e.Art. 11 da IN/INCRA N" 16, de 
24 de março de 2004. 1 

3-Determinar que a publicação referida no item acima seja 
afixada na sede da Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS. 

4-Considerar notificados, com a presente Portaria, os pre 
sumíveis detentores de título de domínio, ocupantes, confinantes e 
demais interessados na área objeto .de reconhecimento de acordo com 
o Art. 7° do Decreto 4.887/03 e Art. 11 da IN/16/1NCRA/04. 

ANGELO GUIDO MENEGAT 

ANEXO 

RESUMO RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUSTANCIADO 
DE IDENTIFICAÇÃO, DELIMITAÇÃO E LEVANTAMENTO 
OCUPACIONAL E CARTORIAL DOS REMANESCENTES DE 
QUILOMBO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA KILOMBO DE FA 
MÍLIA SILVA 

Referência; Processo SR-ll/RS54220.002094/2004-28. De 
nominação-Associação Comunitária Kilombo da Família Silva. Lo 
calização: Rua João Caetano n• 1170, no bairro Três Figueiras, mu 
rucípio de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Superfície: 
6.510,7808m2• Perímetro: 337,46m. População; 41 pessoas (2005). 
Comissão de Identificação, Delimitação e Levantamento Ocupacional 
e Cartorial, coordenada pelo Procurador Federal Paráclito José Bra 
zeiro de Deus, instituída pela Ordem de Serviço/INCRA/SR] 1/ N" 76, 
de 02 de Junho de 2005. 

I PARTE · ESTUDO SÓCIO-HISTÓRICO-ANTROPOLÓ- 
GICO 

Identifica os Remanescentes do Quilombo Fanúlta Silva e 
define o território reivindicado. 

A Comissão conforme Ata Nº 2 incorpora ao Processo SR- 
1 I/RS54220.002094/2004-28 de Reconhecimento dos Remanescentes 
da Comunidade de Quilombo Família Silva, como anexo ao processo, 
o Laudo antropológico e histórico de reconhecimento da comunidade 
remanescente de quilombo Família Silva para cumprimento do 
art'68/ADCT - Família Silva: Resistência Negra no bairro Três Fi 
gueiras.", de autoria da antropóloga Ana Paula Comin de Carvalho e 
do historiador Rodrigo de Azevedo Weimer, cujo resumo é relatado a 
seguir: 



Procurou-se demonstrar que, embora a Fanúlia Silva tenha se 
constituído a partir de uma migração campo/cidade para um recôndito 
afastado e pouco habitado de Porto Alegre no início da década de 
1940, sua existência e persistência, por cerca de sessenta anos, e .sua 
formação social singular lhe conferem· uma importância ímpar para a 
história dos negros deste município e do Rio Grande do Sul tomando 
a de interesse público e possibilitando a seus atuais integrantes plei 
tear ao Estado brasileiro: 

a) O Título de Reconhecimento de Domínio, como rema 
nescentes das comunidades de quilombos, conforme prevê o Artigo 
68 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Consti 
tuição Federal de 1988. 

, b) O acesso aos projetos de sustentabilidade, preservação e 
valorização do patrimônio histórico e cultural que constituem seus 
modos de ser, viver e de fazer nos termos referidos pelos Artigos 214, 
215 e 216 ,da Constituição Federal de 1988. 

1-0s vínculos históricos e sócio-culturais da comunidade: 
A comunidade negra "Família Silva" situa-se no bairro Três 

Figueiras, município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e ocupa um 
terreno de 4 .. 445,71 m2. Nele vivem 31 pessoas entre as faixas etárias 
de O a 48 anos.. distribuídas em 7 unidades domiciliares ou· resi 
denciais (2004). Eles são um grupo de pessoas que reside, há cerca de 
sessenta anos, em uma área sobreposta em parte ao traçado projetado 
da rua João Caetano, entre as ruas Nilo Peçanha e Carlos Gomes. 
Estão ligados entre si por laços de parentesco, por casamento ou 
consangüinidade: seis irmãos, seus respectivos cônjuges, filhos, netos 
e sobrinhos de duas irmãs falecidas. Parte dos adultos do grupo tem 
apenas o primeiro grau completo em virtude de uma política as 
sistencial do Colégio Anchieta que, na década de 60, oferecia aos 
moradores pobres da região o ensino fundamental gratuito. Suas ocu 
pações profissionais. são. mal remuneradas. As mulheres trabalham em 
serviços'.d<)lnésticos, os homens como vigias e jardineiros da luxuosa 
vizinhruí.ça ou càddies do. Country Club ". As crianças passam .meio 
turno em unia ,escola pública das proximidades .e o restante do dia no 
pátio doterreno sob o cuidadodos adultos que estão por casa naquele 
momento',i,·.:.,,.:,.'., .. .. i . . ',.: '.' 

. ; '.Os iitüaisjiitegtàntesJlessà ccMtividade são; em sua 'grande 
maiotfa,;;\l~send~ií(efdê ,negros. !lri'"'dos do interior, do .Estado de> 
Rio Grande dó Sul. que 'aji se instalatam nos meados do Século XX. 
Seuf avós' ·u'.atei:hós, Naura:Í!ót'ges; da ·Siivà 'e Alípio Marqu~( dos 

1 
Sl!Ilt?,~•.,.~~~tii;~ i~~, .~ãf ff~éhdo '. de f!iul~ · ~. Cachoeirà do '?ui, 
res~tWaJI1ente,.fbtam, sucêdidos por seus país, Anna Mana da Silva 
e Euéti'des· '1os~'. di(Süva, ambos .de São Francisco' ~e Paula..)ia 
ocup~çã~)i{terr\~óp~ . ~.• Ii(p'erpetüaçãó de' seus mçdcís 'd~; v1tl~ · é' 
organização social; Foi a instalação DO local que boje é conhecido 
como bâirro Três Figueiras o que possibilitou aos seus antepassados 

. territoriàlizaremasei; isto é, projetarem sobre um espaço física e geo 

. graficamêritê d~ii'ihltiídci síiàs práticas' de resistênci a é de aujonomia 
em relação à sociedade envolvente. Tal ato é que possibilita ao grupo 
gestar-se enquanto uma unidade social diferenciada organizacional e 
etnicamente ao longo de seis décadas. 

Entre os integrantes da "Família Silva", a identidade de re 
manescente de quilombo está relacionada à luta que. eles travam e 
outrora seus antepassados travaram para constituir um território próprio 
e obter as condições. mínimas de sobrevivência de forma autônoma. 

· Os "Silva" freqüentemente referem-se a São Francisco de 
Paula e a Cachoeira.doSul como lugar de origem de seus ancestrais. 
Através do cruzamento' da documentação histórica com a . memória 
comunitária, foi passível resgatar os vínculos desta comunidade com 
o passado escravista e constatar a descendência de escravos. 

, 'Os seus antepassados vivenciaram o período escravista; Para 
além dele" estiveram ligados às . famílias de seus antigos senhores. 
Esses vínculos possibilitaram a eles sobreviver, mas consistiam tam 
bém eni 'relações de : exploração da sua força de trabalho e de su 
bordinação 'num contexto· social que não diferia em muito da época 
do' cativeiro. Desta forma, a migração promovida pelos ancestrais da 
comunidade, representou uma ruptura com as relações de exploração 
e subordinação a que estavam sujeitos. Essas pessoas passaram a 
viver de . forma autônoma na . medida em que se territorializarn no 
local que hojeé conhecldo como bairro Três Figueiras, mas que na 
época de: suachegada era uma zona rural, pouco habitada e afastada 
do centro' da cidade de .Porto Alegre. 

: Oscasamentos realizados pelos integrantes do grupo seguem 
lógica similar à daquela. empregada pelos seus ancestrais: os cônjuges 
são pessoas negras dá mesma condição social e com as quais man 
tinham intensa sociabilidade. O parentesco por aliança se apresenta 
simultaneamente como um elemento restritivo e distintivo do grupo 
configurando-se em um setor de restrição em relação a outros grupos 
étnicos. Da mesma forma, o fenótipo opera como elemento que di 
ferencia a comunidade de outras coletividades constituindo-se en 
quanto critério· de pertencimento tido como primordial. 

As relações de trocas com os vizinhos e a prática do Terno 
de Reis foram às formas através das quais a "Família Silva" vinculou 
se com a localidade estabelecendo laços de amizade com outros gru 
pos. Esse aspecto de suas relações sociais se apresenta como um setor 
de articulação onde a comunidade compartilha de valores e signi 
ficados com os outros, sem perder, no entanto, a sua especificidade. 

A relação dos integrantes do grupo com o colégio Anchieta 
representa mais do que uma experiência de trabalho, ou de estudos 
anos mais· tarde, pois adquire na atualidade caráter de prova de sua 
antigüidade no bairro e no território que habitam. 

A religiosidade, embora se manifeste de diferentes maneiras 
ao longo das gerações, é um elemento que nos permite perceber os 
vínculos que essa coletividade estabeleceu com a localidade e seus 
moradores ao longo dos· anos. O sincretismo presente neste setor da 
vida social da comunidade é resultado das articulações . ensejadas 
nesse campo colfi ~oütros ''gfupds êl'Olcbs; nili.s que ~nãó lní.p1ica~ ém 
d~~·i;lé,~u~ i~~n\i1~, ~ v,e"(, gu,e a mesma ampara-se 
el!l _ q:r~o_s !f~S -~º- 'p_n!Jl_~d!P!_s-~'O J)~ept~c'? ~ !1 _ra_ç~. _ 

oQ,,. 
2 A construção dó territõrió; · . . , . . . . 

J[J ;,1\ ~é!9t9Jj~º,t r•f ~i!r~nç)!~,a-M~ };li 
nes~ir!';ll/Jll ... , cfp19i..·.~. ,,,W/1.,CJ} il...·~Yd~P,,d,jn~.-·.·Alf~}PJ!f~tJI. ". P..l.é11,. ,,f<\. res11e1fo .aos. terntonos ,J;tW,O.s ... e .. orto, egr~;rp:,t;I . ;;:i;en1eui ,u);? ,. 
des!B'caniêrifófei' foii.d' ···oofili'il''dê'eit''ulsões ê'' ···sisiê'. êia:,..se·11ull) , =l~J~~:tt;~~[eyti~,t~tt)itt~~t~~;it1;~~~1~(.; 
remuneradas; em ·segmfa'ela' consroerà'q~ ,~'.~iit.P~~~P~,,:v·~f8fl.â".~: .: 
forçando essa população a um. qeslocruneI).to 'P.Wa ·iifé~ Perif~cas, ·· 
Processo. s~melbarite Ocorreilcr<i'ÍJ:I :-OS ·polifosl'd~J\~!õ~' qu~s'·~~ ne 
gros·sempre:.foi:am,máforia,,.,sotl•'i:i··mesmasjiisl:íficàtiyi:ls· dé''ôrdem 
higienista, moralista e modernizante. . .. ·.· ·. .· . · .. · • . . 

Quando .. os. ~~passados do grupo chegaram na. região. gue 
hoje é o bru.m> Três Figµ,~,JMq1,1e~a!,J:'ll llina, zona :rul:a1 e. afastada do 
centro mi cidade. Esse êontext(l fot eX:Q:émamente J;t'(Oráyel a.fürnçã?, 
deles no. local, possibilitandf}Ms condições de iniciarem .um pro 
cesso de produção autônoma, is~Q .. é., c.om livre acesso aterra., decisão 
do. que plantar e comercializaçãocíft?ependente de qualquer controle 
externo. Tornou viá.vel também qüea comunidade se organizasse a , 
partir de seus próprios critérios. São :ele( que a distinguem das. ocu- , 
pações que postériormente tomaram lagar nas . proximidades: ó pa- \ 
rentesco, o fenótipo, as regras de inclusão ria.categoria de parente (o i 
casamento) ou de herdeiro (a cpnsangüinídadé'.assoc.iada à residência 
no local). · . · . · · · ·..... ~ ·, 

0 grau ~e. coaflíto e. antagQniSlllO foi s,e elevando ª medida 
que a região foi acolhendo .. novos. enípreeiicfurientps .. paralelamente, 
antigos vizinhos , eràm expulsos .e as ruas foram .se~do abertas e 
pavimentadas, impulsionando osSilva a se àutodefinírem. em termos 
étnicos. ·. · · . ·. · . . . .. 

O uso de ervas medicinais. no preparo de. cbâ(óu da gar 
rafada, bem e.orno a.manutenção das .ãrvores frutíferas.e de outras ' 
tantas plantadas por seus antepassados evidencia o . critério ecolõgico · .; 
da preservação· dos recursos naturais . ém comparação fºm . ás açõe~ 
promovidas' por cônstrutoras 'que ambíclcnam erigir"í:ondoiriíruos de 
luxo no local. , . . . . . .· ... · . . . · .. ·.· .. ·, ·, · 

. O uso de cb4s e Infusão de ervas pelos integrantes ~o grupof : 
· se Jaz de forma, cónC!lmitante com a medicina,,convencionaLNo:. 
entanto, o acesso . ~o ât~ento médico censtitui até os dias de 
boje, uní'prohlemà i>~~~~JJidáde 41.1~i~~et'eicrlosNátihi.&ifü>r ;, 
já mencionados, nas freqüen~:,g>mpligições d&oiTentes de.doenças 
respiratórias e nas faltas ao ·ttàtiáJhl{'.\;Fái~escólà por parte dos mo 
radores. Os postos de saúde mais próximos se recusam a· atendê-los 
em função delesmorarem nó:bajrid)frêsiFigueiiàs,',uma-'2:0Dii".con 
siderada de,é~das-:médias; no<.quaho~!l'é#ursos púl:Jlico·stde sàüde e .: 
educação nãõ~·le!i~'tanta 'deínaiid\1,/Es'tà' sI~ção'.obriga qué' eis - 
integrantes da· "Fainília Silv.a" . se desloquem pMB outros locais da 

cidade. à ó:~~~=~ici%ilnid~1CÔm,:::tetritiilip·(!ll;;:fi'a'i;ilii'ft' 
que se explicita na meinórià social que está detém sobre ele e as áreas 
que lhe cercam, nas form!15. de ap'rçptj_a~o ,)ej( . .P!;lo cultivo. ou 
residência, individual ou coletiy~ -, .também .sé ~xpn:SSil' através das 
inscrições produzidas pel~s se)IS iiitigrantes nesseJ:spàço, "Referimo 
nos às árvore.s e~s,tentes: n.1>.c~ntomo .da ~ :As Jigµen:as, seria" 
guelras, ClU)eleirãs. é . áryoref":fruÍíféras plantadas·. por. seus 'antepas 
sados, 4e1!;181'f3IIl,: um ~sq.·hi~tóricodl.e ,çonq\JÍS!" ,,,QCµpação e· 
fixação ..• desse . fil'Í,lpÔ .mím. deterinin'aal>.té'rritório'c,~Ôe. parte das •.··· ~~1~:!IP.ll 
:p:~i:.r;~a;~:fa~~~~:i>:~!8f.~i~'dii{~Ô~····' 
"Silva" em füri ão _do si-ª•câdõ ... üê ad"iilie. ·'ara eles: '.~ evi-i. , , •. ,.- Ç ..• , ., , .• !ó~ .•. ..fL •... !l ... ,P,,., .·. , ... ,,,, .. ,, 
dência de qi)"e se~Jiitepas§l!dÓs !UÍ· esti\1eraíµ;,~µ1tj.:viil;an:i,_iiqúela i~r+à~,;: 
e .deli'!' obtiveími:í"frutâs e 'sombra, mâs "também i:iiôü~iáízês· e~'.uiii', 
lu ar ara der viver à mané' se do siiâs're· ' :' sênt"esfur"' ;1ítiltlíiltit,: 
ár~,. encoV,se, :ir~ ~Vf<~<l~JWS,il?''.!r,rnç~. 6t'9W,~\ Be- 
r~°fif',tani~Ô~?dê,~L '·'fu~M~l>C~li:~ava~IJ~.~inJ~~:: : 
~os qrafs .se, encoil:cobenos 'Mia~~gêtli\,iiêsr'Aõ~jt/o.. lnni'? j 

totalizà"76;2ô''m':·por: 13,65 'íú' na. parte' mais â"l~te""dõ" iíniiie' sul, 
confronta-se com o início 4ll Vtla. Beco do Resvalo. Esta divisa é 
consensual e. unânime, tanto' entre os integrantes 'da Família Silva 
quanto . entre os .· moradores . do Resvalo t . Alénf,disso, .· PO:r. 50,52 m 
também ao sul;' limita-se com o muro 'de um condomínio. A im 
plantação do mesme> érecente, e os Silva o acusamde ter avançado . 

~:s;:;;~%J:t~;;;~;~~;e;it~~;::~~r~. 
árf :!}P~Filffi, '!f','Pª# ~gtl> ~~9f"c:itc;>~.Sº ,~i; J?~\ f.~to,C'. 

f:u!i~e:~~r~r~~?t~ir~.4~0~eu·' teri~wi:;yhá ·~~, .. ·. 
anos, mais ao sul doque nos dias de hoje, A oesje, 46,96 metros de 
altíssimos muros · os separam de iesiçlê11ci,as ,dejnxo, A leste.. :uma 
cerca de 74 .metros de extensãÔ .of sepllQllil·;de 1,IW-.le~nó, ~Ón~ 
:~;~ºd~jfa;:tt~;~~~-r~ti::41\Jiftà1t;;r·· 
dono. No entanto, o mesmo encontra-se em.prqs~~Q,# . .W:l?!lnJ;açãç,,, .: 
pela emp.~a~1>rto11~µ~:;§_~gDAdQ,relatós)~W:~~~}lq;gnipo. a . 
cerca que os separam; ôessa,áreà sofreu. diversos. deslocamentos-nos 
últimos anos. Entt:e ~ya11ços 'f recuos, o. resultà4Ó .total fój o 'de. 
reduzir o territóri,ojior .. eles pcupal'!o, já que originalmente, parte 

, .·, i.o. ns. id.erável .. íl~le ~.mino d. efini· .. · '.dô com .. o·.área. 've·rd.·e.·lh~ . pe. rt. e. ncia.. 
... , Ali '.~raín,.~~pfaii.' ~'eiffiilCfái~l!S~çi'!ia4s, qen1.~oniq', 
·, ·: imstii •a~ )tiõtã<lia' ,do~l~~~ 'Nii~,l;J".]J\;1ípit1, e;, iiWt. tàide 'de, ~ 

. -· -· -- -· -· - - - - - - ~ "' - - . --~-.-~-. -.-- --~ ~ .. --- - - -.- - - - . 



agregado de nome Zeca. A casa deste último pode ser visualizada no 
aerofotogramétricq d~)9.~'2;A 'divisa norte, .. composta por marcos de 

. granfa!o,se,:/!~n,!l~.a~.C?, ~l!ó,7m_qri~~; confirmando as narratjv_as 
do grupo -~ª ~e. seu doínfuio sobre_ a área. Recomendamos, por 
tantõ;·~-_olúrníiêos· e 'a figueíra'presérvadana pavimentação da rua 
Lobélia sejam:,considerados pontos de.referência para os limites do 

· território ieiyjndiyad9 pela Pamília Silva, conforme desejo expresso. 
. 9 ~ézyiç8 iJe·topografia dó DEMHAB'não pôde medir.q'limjte leste 
~ soliéita\Jó,em' 'vii'tu1le .-tlas''lltividades de. urbánízação-al! 'põstas' éÍti' 
prática- 'mas apontaram em .seu levantamento os marcos .referidos 
ante):i~~ •. Qul!I\tc:> ao.~ .demais limítes, .. há coincidência entre o 
território atuàli:rieµte ocupado e o reivindicado. 

· n.PARTE. -CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO SÓ 
CIO-ECOl'iJÔMJÇO_J)A§ F~I_AS -DOMICII)ADA~ ,hfO_, QUI 
LOMBO~ - . ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA DO KILOMBO DA 
FAMÍÜÍ\ SlliVA 

J-Dados dos-Integrantes da Comunidade: Residem no qui 
lombo 11 núcleos familiares. São titulares dessesmicleos: Ana Cláu- 
dia dá -Silva, Angelà ·Maria· da Silva, Ana Paula da Silva, Edésio 
Custódio de Paula, Fátima Beatriz Martins da Silva, Jair da Silva, 
Lorivaldino da Silva, Lígia Letícia Silva de Oliveira, Lígia Maria da 
Silva, Rita de. Cãssia da Silva Dutra, Zuleica Bridandi da Silva. O 
número médio de moradores por núcleo familiar é da ordem de 3,72 
pessoas, A população totalresidente na Comunidade é de 41 pessoas. 
A distribuição dos .moradores por· faixa etária configura uma po- _ 
pulação diS!ribl;Ú<ia entre criança, adolescentes, jovens e adultos. - 

. Outro 'dado que se destaca· do cadastramento é o grande 
número de _unidade~_ familiares cuja responsabilidade principal pela 
administração familiar pertence a mulheres. No Kilombo da Família 
Silva 8 das 11 unidades familiares são administradas por mulheres. 
. 2. Tempo de .Moradia : A grande _maioria das pessoas do 
Kilombo da Família Silva-mora na Comunidade· desde o nascimento. 
-Apenas 06- integrantes da Comunidade não nasceram no local, que 
ião companheiros-ou companheiras dos (as) quilombolas. 

3 Habitação: No quilombo estão construídas 11 moradias 
, ; todas, elas '<ie!~;'A·área-'inédia construída, por moradia é dia 10 
mi. São.construções.em estado precário. Asituação.das-mof!ldias-a 
par de significar o :enorme esforço de sobrevivência das 'famílias, 
demoilstr'9?támbémh1 resíslêncià ·dasªmeslhas-frente 'à' ·si_triaçã<>; de - 
permanente opressão a que estão expostas. ·' ·-'• .: · · 

4: Bens e utensílios domésticos: Os utensílios domésticos são 
simples e básicos ·réiacionados com as necessidades de' sobrevivência 
dàs-fru:nilias tais· como: fogão, geladeira, televisão e alguns móveis. -'' · ' -·· · s: 'Infra-estrutura: A infra-estrutura básica é absolutamente 
precáplí:·Não ·efüte esgoto-básico, a· energia elétrica 'chegaàs re 
sidências de· forma irregular e· .sem: as menores condições de se 
gurança. 'Não existembanheiros com chuveiros elétricos, no mâximç 

· as moradias, tem·:2apontos ~de água,-já. os pontos de luz são· mais 
numerosos, em média 4 por residência. . 
_ 6::.Edµcação :Não há, analfabetos no Quilombo. Seis crianças 

que ií.ãi>:freqüénfiim: a escola estão ria faixa etária de O a 6 anos, as 
demais de 7 -a 14 anos freqüentam regularmente a escola "estàdaal 
localizada no entorno do Quilombo, sem necessidade do uso de trans- 
porte, em ~5 minutos os educandosías) acess:im .ª mes~ que ofe- , _ iV-~VANTAMENTO. -DA- CADEIA D.ÔMINIAL COM- 
rece t\ltll!t-!Ilt~;:merenda.escolar e.livros didáticos. Os mtegrantes PLBTA DO TITULO DE DOMÍNIO-E OUTROS DOCUMENTOS· 
-do Quilombo.maíiifestaram ser satisfatório o atendimento,of~cidq.. INSERIDOS NO PERÍMETRO DO TERRITÓRIO PLEITEADO. . 

--· ID PARTE - MEMORIAL D1?5CRITIVO E rLANTA O relatório técnico reàli7,<JUc:e: levantamento da cadeia do- 
~O~-J?ESCRJTIY:O .· _ - ·., ·. , mínial, relativa a possíveis títulos que incidissem sobre a área de 

., ~&!k, lpo.tp~o F~a ~1lva/: . _ pleito da comunidade, do bistói;ico_.4.~dQminialiçlade, bem como 
~ ~i.H/;~t~~°:~- Porto, Alegre : . , e'. , : • . - da legitimidade dos documentos çv~ntqá1Il;l~!J.~ 'encontrados. A· pes- 
COMARCA. Porto Alegre - UF: Rio Grande do Sul quisa baseou-se no levantamentó -~ -títnlos-é-informaçõce nos Car- 
MATRÍÇULA(s): 63992; 659?;88602;123842 tórios de Registro de Imóveis de Porto Alegre, documentos_juntados 

·~ · · ÁREA:Ji510,7808 m2 • PERIMETRO: 337,46 m - pelas partes-em-processos judiciais c(pesquisa no Arquivo Histérico 
, . Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice CÇE M do Estado do Rio Grande do Sul e - da Cidade de Porto Alegre. O 
0001, ?e coo1'4e~adas N 6.6?,7.932,380m. e E 483.418,567 m; situ~o parecer ea cadeia dominial,,que ~-estão, eínanexo a esta ata, 
na ~vtsa ~ntre._o'_Condomínio_ Vivendas Dei Sur_com Empresa ~tir, concluíram que: 1- A comunidade téiil'poss&DIÍlllslr-e'pacffica da área 
.Jdeste, _§eª1_e y0nfi!)ntando _cQm_ a Empresa Astir com os seguintes por décadas, havendo notícia de-contestàção<de·-sén 'domínio somente '· 
azímntes e distâncias: 1070 .53'58" e .io,10 m até o _vértic_e C:CE M no ano .de,,1998. 2-·0s, títulos encon~os''que·1=tensamente in- · 

·rOOO:, ,de •• coord1madas, N 6.6y7.920,055 m e E 483.456,728 m; cidiriam sobre.a área em questâoç.seriam.os que-seguem: a --Ma• 
109 1134 e 4,6~m ate o vértice CCE.:M 0003, de coordenadas. N tricola 63992· do,Lv. 02 do.Registro-de=Imóvéist.da 4.! Zona de Porto 

, , 6.677:918,518 111;_e E 483.461,143 m; 98,"31'54" e _4,85 m até o vértice alegre/RS, .sendo apo°:tado no título como,!pro)!rie~o .Emilio R?- 
CCE M 0004, ~ coordenadas N 6.677,.917,798 me E 483,4~5,942 thfuchs Neto; b. Matricula 88602, do cv. 02,.do.'Regtslro de Imóveis 

· 'm; deste, - segue· confrontando. com a rua João Caetano, com· os se- da 4.ª Zona de Porto a:legre/RS,a sendo .apontado no' título como . 
-guintes azimutes e distâncias; 100"45'40" e 15,92 m até o vértice CCB proprietários Alexandre Correa Torres,,Maria··Lúcia RosaRosset e 
M 0005;·,de~cóõt<léfia9ll/! N 6,6TI.9J4!825;tn, e. E''48~:4~1;~82 _ m; Gelson Marchi de Carvalho; c-Mat:rícuJa,6595 do Lv.-02:do Registro 
deste segue co~doieõm a Empresa· Astir com azimutes-e dis- de Imóveis da 4.~ Zona de Porto ,alegre/.RS{iS:énda-,apontado no-título· 

. tâncias: 92"06'33". e- 17,54 -m até o vértice CCE M 0006, de co- como proprietário José Antônio Mazza Leítei d - Matrícula 123842 
· ordenadas N 6.677.914,180 me-E 483.499,114 m; deste, segue con- do Lv. 02 do Registro de Imóveis da 4ª·Zona de Porto Alegre/RS, 
frontanilo com o Condomínio Piccola Cina/Construtora e Fundações sendo apontado no título como Proprietários Moinho Bstrela-Ltda. e 
TOD com os seguintes azimutes e distâncias: 194"21 '41" e 88,81-m outros. 3 - Tendo em. vista os dados e .documentos analisados na 
até o,v~i:µ~,CCE.M,0007, de coordenadas N 6.677.828,149 m e E obtenção da cadeia dominiaJ, foi recomendado-pela equipe.que ela- 

:. '483,417,1()87-fu; 'llê'stê;, sêgué 'confróntando com Antônio Silva dos' · borou e analisou a. cadeia _dominial;1<I11e o_ INCRA .se abstenha de 
Santos e Ronei Silva dos Santos e seguintes azimutes e .distâncias: qualquer -procedimento administrativo que tenha como objetivo a ava- 

' 303ºf4'531t,e·:46,9í,'-nf até 'vértice'CCE-P'. 0001;-:de"cbéltllenadils N Iiação e indenização -dos, pretensosr.propráetãriosvda área, 'antes da 
'''6.677;853,871 nre'•E'483:437;852·m; deste segue-confrontandccom 'averiguação rigorosa sobre a regularidade dos documentos acima ci- 
beco {Rua- João Caetano projetada) com os seguintes azimutes e tados, pois a propriedade da área está sendo discutida judicialmente 
.distãíiçi3)!: 3,93º).4!53'.'. ~ 4,.18 ni até o vértice CCB P OCJO?, de co- em ações de usucapião 'e reivin~~atórias, que tramitam ~ !ustiça 
órdena~as 'N 6:~Z7-~56,t60 ,m e, E 483.4;34,_360 1Il; _303~11 ','48" e; 5,7?,, Es~~· do,.RS, bem ~mo .foi' infOflll!ldo·,a: .essa.,:<i:OID1s~ao ~ue 
m até' '(J'-Jêiiiée--CCE'M'-'0008 'de coordenadas N 6."677 .859 29)' in'-c: possivelmente a A,dv!)Cacia -Geral ·.da Untão";~tat:atas·. medidas JU~. - '. 

;' E 4~3'.429;576:-.::in~des\é;-lsegue confrontando · coni' o .. t:cirldoírií.'iifo ~ciais · i,81:!íve~~ _para rever a decisão; :judicial,:~J1:Cl'IJJheceu, _alguns· _ 
_ Vivendas·Dél'Súi'i:iífu.ós·seguintes,azimutes·e distâncias: 303º15'13" títulos de.domínio .sobrea área .. -- , : :~: _,:\·.- _ , , .. :-,· -. , 1 
é 53~1.:.ni,r.~té ,9, ;r,é,tice .,CCB V - 0001, .de coordenadas ·N . V-PARECER CpN;alJ$IVO·D~,ÇOMISSA(),SOBRETO- - 

• .6.67.7 888,'633 m.. é .K!483.384,827 m, 37"38'30" e 46.43 ,~ até o DOS OS-,POCUMENTOS,.- LEVANT~S;, ESnIDOS-, EN- 
vé'ftlife· ccs M-·0001;~dé coordenadas N 6.67.7.~32;380 m, _e E 1REVISTAS E ANÁLISES-FEITAS DENTRO DESTE-PROCES- 
483:418,567-m; ponto inicial dadescrição deste perímetro. Todas as SO. _ . . 
coordenadas aqui descritás·'eJitãó ,gei>rtefetenciadas' .ao·Sistema, Geo- , ·, • • , · AJ?91p_1.11álise detodas as peças elaboradase, apresentadas a 

, 4é~iço.J~~qo.' ~ .Pm qaf ,éij~CJl .aµ~~ pª ~~Ç,d.e ,Pp~ • . çst,a, <:;,ol,ll!s~ã~ _,é ~e~ c,ó~JP ,o,~e!alófi<?_'f~~fC? ~e Identificação · 
Alegre' de: coórdtnà~· •. 'N' 6.673:047,825 e· E. 488'.507,425 · e São· e Delimitação-das terras,do. Quilombo Fátllfii.à Silvã;.especialmente 

----..----------- 

O] 
Leopoldo de coordenadas, N 6.704.186,2Ô6. i É-485.318,397, e en 
contram-se representadas mo-Sistema ·U'I~í';referenciadas ao Me 
ridiano Central 51P WGr, tendo como ·o'Darum>o.'SAD-69. 

Todos "º~ a:limutes e distâncias, -áreàs.::.e, perímetros foram 
calculados no j:,lano de prójeçãQ UTM. . .. . _ "·,. ·:~ · 

. ,' Porto Alegre,:H de,jµn!io,-d:e. -2QQ5'-l_.. .. _.1,:·,-:, ,, , 

,: l 

DAVI_-~êiit~}~ 
Técnico Agrj:cola CREA.18,90J/TD ... 
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o Laudo Antropológico e Histórico de Identificação,. Delimitação e 
Reconhecimento do Kilombo Família Silva, os Levantamentos Só 
cio-Econômicos das famílias componentes desse quilombo e os 

. estudos e análises da cadeia dominial da· área, considerando o que 
determina o Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal, analisando todas estas peças e 
pareceres à luz do Artigo 2ª do Decreto 4.887/03 e Artigos 4º e 10 
da IN/16/INCRA/04, e. com base nas atribuições e competências 
delegadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Instituto 
Nacional de Colonização Reforma Agrária pelos artigos 3° do De- 

Lcreto 4.887/03 e 5º da IN/16/INCRA/04, esta Comissão emite o 

seguinte Parecer Conclusivo: as terras· Identificadas neste Processo, 
constantes da Planta e Memorial Descritivo (item ILacima), De 
limitadas numa )rell. de 6510,780~ m2, sa.Ô reconhecidas como 
terras que pertencem aos remanescentes da comunidade de qui 
lombo - Associação Comunitária Kilombo da Família Silva, de 
vendo o INCRA dar andamento ao procedimento determinado pelo 
Decreto 4.887/03 e IN/16/INCRA/04 para, ao seu final, emitir. os 
títulos de propriedade definitiva . dessas · terras aos membros da 
"Família Silva", em nome da Associação Comunitária Kilombo da 
Famflia Silva. 

Esta Comissão elaborará resumo · do Relatório· Técnico de 
identificação para s~r publicado duas 'vezes consecutivas no. Diári.o 
Oficfal da üriião, rio DiáiioOfidal cio Estado do Rio Grande.do Sul.· 
e ser afixado na Prefeitura Municipal de PÔrtoAl~gre. S\lrYµldO ~S~llr 
publicações como notificação aos presumíveis detentores de títulos 
sobre a área de terras. Delimitada .e Reconhecida para. efeitos· .do 
Artigo i2 da 'IN/16/INCRA/04, , , .. . ·. . . 

Porto Alegre, 16 de junho de ~005 
Paráclito José Brazeiro de Deus, José Rui Cancian Taglia 

pietra, Maria de Lourdes Alvares da Rosa, Sebastião Henrique Santos 
Lima, _Carlos Antônio Dàí-Prá, Vitor Py Machado, Maria da Glória 
Rocha Roldão e Paulo Roberto de Souza Lopes .. 


