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Relatórios Antropológicos sobre terras de
quilombo: balanço e prospectivas de uma
antropologia em ação

Eliane Cantarino O’Dwyer

Esta coletânea tem por objetivo apresentar um relato sintético dos trabalhos de pesquisa e experiências textuais na elaboração de relatórios antropológicos de identiﬁcação territorial das “Comunidades Remanescentes de
Quilombos” no Estado do Rio de Janeiro,1 que reivindicam a aplicação do
artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da
Constituição Federal de 1988. Tais relatórios encontram-se previstos em
Instruções Normativas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA), como parte de processos administrativos para ﬁns de
titulação coletiva das terras de quilombos, em nome de uma associação
comunitária já que não há registros de indivíduos que pleiteiem tal direito.
Deste modo, os relatórios antropológicos constituem a fase inicial do
processo administrativo para “identiﬁcação, reconhecimento, delimitação,
demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas pelos
Remanescentes de Comunidades dos Quilombos”, conforme Instrução
Normativa do Incra, na qual se faz uso de vários fundamentos legais, entre os quais destacamos os artigos 215 e 216 da Constituição Federal, no
Capítulo III, Seção II, Da Cultura; os Decretos nos 4.887 (20/11/2003) e
nos 6.040 (7/2/2007); assim como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Deve-se registrar que tais estudos antropológicos não estavam previstos no Decreto no 4.887, de 20 de novembro de 2003, que trata da aplicação do artigo 68 do ADCT da CF/1988, e foram incorporados pelas
Instruções Normativas do Incra como parte do Relatório Técnico de Identiﬁcação e Delimitação, visando à caracterização espacial, econômica, ambiental e sociocultural desses grupos, até a ocorrência da Ação Direta de
1 Estes relatórios antropológicos integram o Projeto de “Identiﬁcação e Delimitação de Territórios de Quilombos em Comunidades do Rio de Janeiro”, segundo parceria ﬁ rmada entre
o Incra/RJ, o Departamento de Antropologia (UFF) e a Fundação Euclides da Cunha (FEC),
outubro/2007.
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Inconstitucionalidade (ADI). Esta ADI, movida pelo Partido da Frente Liberal, atualmente denominado Democráticos (DEM), questiona o Decreto
no 4.887, em tramitação para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
O principal argumento contra o referido Decreto de 2003 reside no critério de autoatribuição das Comunidades Remanescentes de Quilombos, ao
questionar como um indivíduo e/ou grupo social deﬁ ne para si um nome e
passa a ser identiﬁcado como tal para ﬁ ns de reconhecimento dos direitos
constitucionais às suas formas de organização social, práticas culturais e
terras por eles ocupadas tradicionalmente.
Na defesa do decreto supracitado, a Procuradoria Geral da República e a Advocacia Geral da União utilizam os argumentos desenvolvidos
pelos antropólogos em suas pesquisas, principalmente sobre o critério de
autoatribuição, como a “característica crítica (...) que passa a classiﬁcar
uma pessoa em termos de sua identidade básica, mais geral (...)” (BARTH,
2000:32). Tal categoria identitária é considerada uma “atribuição étnica” quando referida a uma origem comum presumida e “circunstâncias de
conformação” (idem) como, no caso em questão, das chamadas comunidades negras rurais que se deﬁ nem e são igualmente categorizadas por uma
procedência e formação na ordem escravocrata.
O termo “remanescente de quilombo”, que designa uma pessoa jurídica para ﬁ ns de atribuição de direitos territoriais, juntamente com os
demais dispositivos legais que garantem aos diversos grupos formadores
da sociedade nacional preservar os seus “modos de fazer, criar e viver”
(CF, art. 216), é usado na formação das associações comunitárias para
reivindicar direitos de uma cidadania diferenciada ao Estado Brasileiro.
A etnicidade produzida na relação com o Estado é distinta dos contextos
de interação social nos quais as diferenças classiﬁcatórias entre categorias
autodeﬁ nidas de pessoas e grupos, e que envolve a comunicação entre elas
de distinvidade cultural, são feitas a partir de uma constelação de termos
usados de modo contrastivo como, por exemplo, os remanescentes de quilombos de Oriximiná (Pará), autodesignados “ﬁ lhos do rio” em contraposição aos habitantes da cidade. No caso das “comunidades negras rurais”,
tal distintividade cultural costuma ser comunicada, inclusive por meio
de estereótipos que podem ser relacionados com racismo e discriminação
(O’DWYER, 2005:95). Usado analiticamente pela antropologia, o conceito de estereótipo se refere à criação e à aplicação de noções padronizadas
de distintividade cultural de um grupo e também de diferenças de poder
(ERIKSEN, 1991:66).
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Assim, o conceito antropológico de grupos étnicos como “tipo organizacional” é relacionado aos contextos de interação nos quais indivíduos
e grupos usam identidades étnicas de modo contrastivo (BARTH, 2000;
ERICKSEN, 1991; CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006). Tal conceito, ao
servir de instrumento analítico nos relatórios antropológicos de identiﬁcação das “terras de quilombos” para ﬁ ns de aplicação do artigo 68 do
ADCT da CF/1988, tem atendido à categorização jurídica do Decreto no
4.887 de 20/11/2003, ao considerar, no Capítulo III, art. 3o, das “Comunidades Remanescentes dos Quilombos os grupos étnico-raciais, segundo
critérios de autodeﬁ nição (...)”. Se, do ponto de vista antropológico, a raça
existe como uma “construção cultural”, as “noções nativas de raça são
(consideradas) cruciais para compreeensão da etnicidade (...), e podem ser
importantes na extensão que informam as ações das pessoas” (ERICKSEN, 1993:141).
Tais possibilidades de aproximação entre as teorias da etnicidade e as
aplicações do Decreto no 4.887 de 2003, expressas na elaboração dos relatórios antropológicos sobre as terras de quilombo, resultaram ainda em
termo de cooperação técnica estabelecido entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Incra com a Associação Brasileira de Antropologia (ABA). No âmbito desta parceria ﬁcou acordada a contratação,
por concurso público, de servidores na categoria de antropólogos junto a
Coordenação Nacional de Quilombos do Incra, assim como nas suas Superintendências Estaduais.
Já no contexto da audiência pública realizada em Brasília, que precedeu a assinatura do decreto pela Presidência da República, e na qual a
ABA se fez presente, os argumentos contrários a participação dos antropólogos no processo tomaram por base o fato de que os relatórios e/ou
laudos antropológicos não se fariam mais necessários a partir da adoção
do critério de autoidentiﬁcação, segundo a Convenção 169 da OIT. Naquela ocasião, a opinião prevalente sobre os relatórios antropológicos era
de que representavam uma espécie de atestado identitário, sendo a função
certiﬁcadora arrogada para si durante a audiência pela Fundação Cultural
Palmares do Ministério da Cultura (MinC). De fato, no texto do Decreto
no 4.887 de 2003, a competência atribuída ao MDA, por meio do Incra,
na identiﬁcação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das
terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos (art.
3o), vem acompanhada da determinação de que a “autodeﬁ nição da própria comunidade será inscrita no Cadastro Geral junto à Fundação Cultu-
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ral Palmares, que expedirá certidão respectiva na forma do regulamento”
(art. 3o, §4o).
Essa visão do trabalho antropológico se manifesta na contramão da
prática atual da disciplina que considera tais formulações como: “isso é
étnico” ou não é (...): “uma maneira de dizer como se deve agir em relação” a semelhante classiﬁcação (BECKER, 2007:203). Contudo, segundo
ainda o autor citado, “uma coisa que não fazemos (em nossas pesquisas) é
tentar decidir o que isso realmente é, seja ‘isso’ o que for, trabalho esse que
não compete a um cientista social” (idem). Ao contrário, os antropólogos
têm insistido na compreensão dos novos signiﬁcados que o uso de termos,
como “remanescentes de quilombos”, adquire nas ações sociais orientadas
pela existência do dispositivo constitucional.
Assim, a deﬁ nição prevalente é de que os grupos étnicos são entidades
autodeﬁ nidas: as etnicidades demandam uma visão construída de dentro e
elas não têm relações imperativas com qualquer critério objetivo (ERICKSEN, 1991). A ABA, presente na audiência pública antes da promulgação
do Decreto no 4.887 de 2003, defendeu que a autodeﬁnição utilizada pelos
próprios atores sociais não prescinde da realização de estudos técnicos
especializados que venham a descrever e interpretar a formação de identidades étnicas no bojo do processo de reconhecimento das comunidades
negras rurais remanescentes de quilombos. Principalmente, na medida em
que esses estudos tragam subsídios para uma decisão governamental e forneçam elementos para que o próprio grupo possa se defender de possíveis
formas de intervenção estatal que possibilite apenas o reconhecimento de
categorias étnicas e sociais, sem garantir as condições para reprodução de
práticas culturais, modos de vida e territorialidades especíﬁcas.
A experiência do trabalho de campo que caracteriza o fazer antropológico, tanto nas pesquisas acadêmicas, quanto nas condições de elaboração de laudos e relatórios sobre as minorias e grupos étnicos ou sociais
estudados pelos praticantes da disciplina, assume uma dimensão crítica
na compreensão da etnicidade ao produzir conhecimento de primeira mão
sobre os contextos de interação nos quais a “etnicidade emerge e torna-se
relevante em situações sociais (...) e mediante os modos como as pessoas
lidam com as demandas e mudanças de vida” (ERICKSEN, 1993:1). No
caso do reconhecimento das comunidades de quilombos, a pesquisa de
campo tem uma importância crucial ao descrever os vínculos estabelecidos entre o grupo étnico e as terras tradicionalmente ocupadas “para a
garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural” (Decreto
no 4.887 de 2003, art. 2o, §2o).
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Assim, na perspectiva antropológica, “o fenômeno da territorialidade
(pode estar) em conexão com o da identidade étnica” (CARDOSO DE
OLIVEIRA, 2006:24), como nos casos dos povos indígenas e das chamadas populações tradicionais, entre elas os quilombolas, inseridas na temática da etnicidade. Para ﬁ ns de nossa análise, a etnicidade é igualmente
conceituada como um tipo de processo social no qual os grupos orientam
as ações pelo reconhecimento territorial das áreas que ocupam, com base
em signos étnicos carregados de metáforas, inclusive biológicas, referidos
a uma aﬁ rmação positiva dos estereótipos de uma identidade étnica e racial, para reivindicar os direitos de uma cidadania diferenciada ao Estado
brasileiro.
Nestes contextos sociais, o etnônimo é essencial para o reconhecimento de uma existência coletiva, sendo que as categorias identidade, reconhecimento e território “passam a constituir o cerne de nossas reﬂexões,
passíveis de observação e registro etnográﬁco” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006:28). Do mesmo modo, o território de tal ou qual grupo pode
ser deﬁ nido pelo levantamento do estoque de topônimos por meio dos
quais designam os lugares de caça-coleta, agricultura e extrativismo, dependendo do tipo de meio ambiente e dos nichos ecológicos que formam
seus ecossistemas. Assim, o espaço ocupado por um grupo é, sobretudo,
etnográﬁco, relacionado aos diferentes contextos e às práticas sociais que
lhes são próprias, os quais lhe conferem signiﬁcado.
Os grupos, ao reivindicarem o reconhecimento dos territórios que ocupam, fazem uso de topônimos, fornecidos em geral pela designação de
habitats, 2 antigos e atuais, indicativos de um processo de territorialização
produzido pela pressão de interesses econômicos, conjugados às políticas
desenvolvimentistas executadas por programas de governo. Mas, a ideia
de um eterno presente etnográﬁco, no caso dos atores sociais relacionados
a um espaço territorial, tem sido frequentemente acionada em situações de
disputas, inclusive judiciais, nas quais o argumento de violação do direito
de propriedade (baseado na noção de posse civil) é acionado como um congelador espacial de processos até bem recentes e que levaram a fragmen-

2 A noção de habitat costuma ser “amiúde utilizada de modo a realizar uma naturalização
das sociedades indígenas, que as alija (...) de sua dimensão política e simbólica, principais articuladores de sua historicidade. Isto não implica, porém, que o habitat não possa ter outras
signiﬁcações: de acordo com diversas teorias antropológicas modernas, pode servir à explicação da forma como um grupo social ocupa um determinado nicho ecológico, como compete
por recursos com outros grupos, apresentando uma elevada importância política à luz de sua
transitividade para o léxico ambientalista” (LIMA, 1998:205). É nesse segundo sentido que
estamos utilizando o termo no argumento desenvolvido acima.
O fazer antropológico e o reconhecimento de direitos constitucionais
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tação e perda de áreas de ocupação tradicional de grupos étnicos e sociais
no Brasil contemporâneo.
Tal possibilidade de aplicação prática da pesquisa antropológica pode
ser contestada pelos que consideram as condições de realização do trabalho de campo e elaboração dos relatórios informados de modo restritivo
pelos procedimentos estabelecidos nas diversas Instruções Normativas do
Incra (em vigor a IN no 56). Principalmente em seu Capítulo VII que versa
sobre o processo de identiﬁcação e delimitação e prevê os relatórios antropológicos no âmbito dos estudos técnicos e cientíﬁcos para caracterização
espacial, econômica, ambiental e sociocultural das terras das Comunidades
Remanescentes dos Quilombos. Na edição da Instrução Normativa no 56
(7/10/2009), o centro da controvérsia entre a Advocacia Geral da União,
na condição de Procuradoria Especializada do Incra, e os antropólogos,
representados pela ABA, deu-se em torno do Capítulo 10, segundo o qual
o RTID deve estar “devidamente fundamentado em elementos objetivos”,
o que aponta uma maneira especíﬁca de imaginar a realidade aos olhos do
Direito e da Administração Pública.
Acontece que o próprio Direito não é um princípio abstrato que reﬂete
a vida social, e sim uma forma de também construí-la. Desta forma, é preciso promover a separação do “direito e da antropologia como disciplinas
a ﬁ m de estabelecer a conexão entre elas através de interseções especíﬁcas
e não de fusões híbridas” (GEERTZ, 1999:352). A necessidade de tornar a
Instrução Normativa um instrumento de identiﬁcação eﬁcaz termina por
pressupor um tipo de rigor que não só parece inatingível, mas, sobretudo,
indesejado para formas de saber mais ligadas à experiência cotidiana e à
análise de situações sociais que caracterizam o ofício antropológico onde
as regras nem sempre se prestam a ser formalizadas nem ditas, como no
conjunto das ciências humanas ancoradas no método qualitativo. 3
Apesar da Instrução Normativa em vigor prever a prática etnográﬁca
como procedimento de pesquisa para descrição e análise das comunidades
de quilombos estudadas com ﬁ ns de reconhecimento dos direitos constitucionais, a própria possibilidade do fazer antropológico, nas condições de
elaboração dos relatórios, pode ser ainda contestada. Isto pelo fato de o
trabalho de campo estar referido à elaboração do relatório antropológico
para o Incra, o que pode caracterizar uma posição do pesquisador con-

3 No diálogo e nas perspectivas contrastivas entre o Direito e a Antropologia sobre o reconhecimento das terras de quilombos, encontra-se subentendida em minha discussão a análise
de Geertz em “O saber local: fatos e leis em uma perspectiva comparativa”, 1999.
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siderada mais próxima do lugar ocupado pelo “inquisidor”.4 Este papel
do pesquisador de campo como “inquisidor” pode até acontecer nos casos em que os relatórios antropológicos são concebidos como espécies de
“atestados” que garantem aos grupos mobilizados a concessão de títulos
de propriedade das terras tradicionalmente ocupadas para sua reprodução
física, social e cultural.
O entendimento do papel desempenhado pelos relatórios antropológicos pode variar, mas o fazer antropológico que orienta a elaboração desses
relatórios como parte de processos administrativos tem apresentado explicações sobre construções identitárias, formas de organização social, práticas culturais e processos de ocupação territorial dos grupos que pretendem
o reconhecimento legal. Mesmo que este tipo de “tradução etnográﬁca”
nem sempre corresponda ao que se espera dos relatórios antropológicos
pelas instâncias consideradas de avaliação e defesa dos interesses da administração pública.
Além disso, no contexto dos trabalhos de campo para elaboração dos
relatórios antropológicos sobre as Comunidades Remanescentes dos Quilombos, segundo as experiências de pesquisa realizadas em diversos contextos etnográﬁcos, a participação de antropólogos vinculados a universidades, sem pertencer aos quadros institucionais do Incra, como no caso do
Estado do Rio de Janeiro, tem representado para os grupos, objeto desses
estudos, uma possibilidade de interlocução com os antropólogos sobre os
trabalhos de pesquisa, procedimentos administrativos adotados e a relação
deles com os gestores públicos. Do ponto de vista da nossa experiência,
nessas situações sociais, o pesquisador de campo costuma se apresentar
e tem sido acolhido por essas comunidades que se orientam pelo reconhecimento dos direitos constitucionais, como um interlocutor até certo
ponto externo, o qual, por sua vez, na construção dos argumentos do
seu texto/relatório, busca reproduzir a “coerência implícita do discurso
do nativo” (ASAD, 1991:213). Como é, a propósito, a tarefa de “tradução
antropológica”, quando produz explicações de dentro sobre os signiﬁcados
das representações e ações dos atores sociais sem buscar justiﬁcá-las ou
defendê-las, aliás, para o que um advogado poderia ser socialmente muito
mais eﬁcaz.
4 Ginzburg (2007), ao propor uma analogia entre antropólogos e inquisidores (e historiadores), chama atenção sobre os processos inquisitoriais nos quais se esperava que os “culpados”
decidissem falar de suas “crenças” e, deste modo, se produziam os documentos da inquisição;
assim como, segundo ele, e conforme nossa compreensão fazem hoje os antropólogos ao valorizar um inventário exaustivo que nada deve omitir supondo que esse material constituído
diga sobre a sociedade objeto de investigação.
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É preciso ainda levar em conta que, mesmo nas condições de pesquisa
acadêmica, as possibilidades de construção do objeto livre dos imperativos
sociais e políticos têm sido postas em questão, principalmente na situação
do mundo atual, na qual povos e grupos se mobilizam pelo reconhecimento e proteção do seu direito a diferença frente aos Estados nacionais.
Deste modo, a pesquisa etnográﬁca encontra-se igualmente cercada por
contingências inscritas nas desigualdades do mundo social e relações de
poder. Tanto no trabalho de campo para elaboração de relatórios e laudos,
quanto nas monograﬁas antropológicas, o ofício de etnógrafo pressupõe
a possibilidade de entrar no mundo do outro, como forma de produzir
conhecimento por um engajamento que venha a reduzir as dessimetrias sociais e culturais entre o pesquisador e o grupo. Instaurando, desta forma,
uma relação de comunicação com seus membros para introduzir a pesquisa no princípio da troca não desigual, com o antropólogo envolvendo-se
em “negociações” intensas ao apresentar ao grupo os objetivos da pesquisa
como forma de obter o consentimento e a aceitação do trabalho de campo
e da presença do pesquisador junto à comunidade.5
Os capítulos que compõem a presente coletânea foram extraídos de diversas experiências de pesquisa vinculadas à elaboração de relatórios técnicos de identiﬁcação territorial de comunidades de quilombos no Estado
do Rio de Janeiro, realizados por docentes dos departamentos de Antropologia e História, assim como alunos de pós-graduação em Antropologia
da Universidade Federal Fluminense (PPGA/UFF). Apesar da variedade de
situações sociais e etnográﬁcas em questão, gostaríamos de assinalar três
“denominadores comuns” que conﬁguram parte dos debates e controvérsias nesse campo de uma antropologia em ação. São eles:
1o) A memória social tem sido assunto recorrente em todos os capítulos desta coletânea. Nas condições do trabalho de campo, a origem comum (presumida) do grupo que reinvindica o reconhecimento de direitos
territoriais como remanescentes de quilombos constitui parte dos nossos
5 “O contexto é imanente as práticas e os antropólogos estão inseridos em situações. (...)
As falas e ações (dos atores sociais), (...) o que é mostrado e dito tece progressivamente uma
história, a dos lugares e papéis sucessivos atribuídos ao observador, e também as estratégias
retóricas dos informantes (...). O pesquisador de campo participa da vida dos grupos que o
acolhem menos como o senhor astuto da situação (...) do que como um peão muito pouco
precavido de uma partida cujos lances o envolvem e muitas vezes o surpreendem. (...) A
diﬁculdade (da vulgata determinista e objetivista) só pode ser superada pelo recurso às noções de estratégia e trajetória, que restituem a margem de manobra dos atores e permitem
reconstituir seu sentido. Nessa medida, os enunciados que a pesquisa por entrevistas recolhe
referem-se aos grupos dos quais os locutores são membros e revelam os projetos, as esperanças e as decepções por meio das quais eles se encontram inscritos numa história sempre em
marcha” (BENSA, 1998:48-49).
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registros etnográﬁcos. Tal possibilidade de compartilhar desse passado
construído a partir das interações e comunicações com os atores sociais
tem sido uma forma de aceitação da(s) pesquisa(s) para elaboração dos
relatórios antropológicos no presente etnográﬁco.6
Deste modo, se a memória compartilhada constitui uma referência que
deﬁ ne o grupo como sujeito de direito, é porque só em relação a um passado testemunhado que os atores sociais atribuem sua existência coletiva no
contexto atual de reconhecimento de direitos territoriais.
A produção de narrativas em relação a um passado de domínio escravista e/ou a autodeﬁ nição do grupo pela referência a um ancestral real ou
mítico encontram-se, até certo ponto, autorizadas pelo arcabouço constitucional que, inclusive, reconhece o direito às terras tradicionalmente
ocupadas, segundo seus modos de fazer, criar e viver.
No entanto, a maneira como em cada situação social os indivíduos e
grupos atribuem signiﬁcados a estes dispositivos constitucionais e dirigem
suas ações pelo reconhecimento territorial é bem variada, como exempliﬁcado nos capítulos desta coletânea, e pode ser relacionada às interpretações e performances locais de indivíduos e grupos como autores autorizados desta forma de “fazer história”.7
2o) A autoidentiﬁcação como quilombo pelos grupos que reivindicam
o reconhecimento territorial, precede a própria presença do antropólogo
em campo para realização do relatório antropológico e ocorre já na fase de
certiﬁcação pela Fundação Cultural Palmares do MinC e, frequentemente,
como resultado de políticas públicas em saúde, cultura e educação.
Deste modo, as críticas divulgadas na mídia sobre a ressemantização
antropológica de quilombo, que consideram possibilitar uma total instrumentalização dos usos sociais deste termo, não levam em conta que os
antropólogos nas suas pesquisas e na elaboração de relatórios de identiﬁcação territorial dessas situações etnográﬁcas autodeﬁ nidas como quilombos, procuram compreender os signiﬁcados que lhes são atribuídos na
ação, pois nada garante que o sentido cultural da categoria quilombo seja

6 Sobre a importância fundamental da memória no trabalho antropológico, ver Fabian
(2010:19): “Devemos de algum modo ser capazes de compartilhar o passado do outro para
podermos estar deliberadamente no presente do outro.”
7 Para uma abordagem crítica as ideias de autonomia cultural e sobre povos locais making
their own history, ver Asad (1993).
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utilizado do modo prescrito,8 e se mantenha hoje “frigoriﬁcado”,9 segundo
o modelo de historicidade do estado nacional.
Ao contrário, atribuir um sentido considerado “verdadeiro” aos usos
do termo quilombo, no caso historiográﬁco, mas também racial e/ou cultural, poderia aproximar este tipo de prática antropológica a um exercício
do poder de designar identidades essencializadas pela caução cientíﬁca.
Sem serem necessariamente “autores de sua própria história” os grupos que reivindicam o reconhecimento de direitos territoriais como “remanescentes de quilombos” ao Estado brasileiro, orientam socialmente
suas ações referenciadas a signiﬁcados compartilhados, os quais, contudo, não são necessariamente gerados por uma “lógica cultural própria”,10
mas dependem de processos de ajustamento às formas de ação possíveis,
segundo espaços político-legais com suas regras constitutivas, presentes
em contextos locais nos quais estão inseridas forças econômicas e poderes
hegemônicos.
3o) Ao poder tutelar é atribuída a conﬁguração atual da maior parte
das situações de quilombo apresentadas nos capítulos desta coletânea. Tal
tutela não se faz presente apenas pelo exercício do poder de Estado, mesmo
que os processos sociais que lhe instituiu possam ser relacionados ao “trabalho de gestão colonial”, como no caso brasileiro, a partir dos “africanos
transplantados, além de contingentes populacionais que aqui surgiram”
(LIMA, 2002:158).
O “escravismo”, relacionado a uma “tradição de conhecimento para
gestão colonial” (idem), encontra-se igualmente incorporado às formas de
imobilização da força de trabalho familiar, que caracterizam a formação
social do campesinato (O’DWYER, 1977 e 1988) e destas situações de
quilombo no Estado do Rio de Janeiro. Este tipo de exercício do poder
tutelar relacionado à gestão de grupos domésticos e formas de coerção extraeconômica que se desenvolvem em “propriedades rurais”, mas também
em “situações urbanas”,11 a partir do controle dos padrões de interação em
8 “Se a cultura for, como querem os antropólogos, uma ordem de signiﬁ cação, mesmo assim
os signiﬁcados são colocados em risco na ação” (...) na qual “os nomes antigos, que estão na
boca de todos, adquirem novas conotações, muito distantes de seus sentidos originais. Esse é
um dos processos históricos que chamarei de ‘a reavaliação funcional de categorias’” Sahlins
(1990:9-10).
9 Os primeiros estudos que utilizaram o conceito juríﬁco formal de quilombo levaram a uma
referência histórica do período colonial, o que manteve o referido conceito, por assim dizer,
‘frigoriﬁcado’ (ALMEIDA, 2002:47).
10 Vide crítica de Asad (1993).
11 Sobre as formas de poder tutelar encontra-se subentendida em meus argumentos a análise
de Antonio Carlos Souza Lima (2002).
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espaços domésticos, é igualmente indissociável dos poderes de Estado e demais relações sociais baseadas neste modo de dominação que se faz ainda
presente em suas contextualizações variadas, conforme exempliﬁcado nos
capítulos desta coletânea.
Por ﬁ m, os três denominadores comuns anteriormente descritos são
elementos constitutivos das situações de quilombo a seguir relatadas e engendram ações sociais estruturadas, segundo disposições constitucionais,
pelos grupos que constroem o projeto político de titulação coletiva dos
territórios como meio de luta pela autonomia dos modos de fazer, criar
e viver, contra outros modelos de organização do espaço e exercício do
poder.
Assim, a luta pelo reconhecimento de direitos territoriais a partir do
princípio da efetividade dessas ações pode representar uma mudança e
subversão das “regras do jogo” até então prevalentes e deﬁ nir outras formas de fazer história.
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Relatório Histórico-Antropológico sobre o
Quilombo da Pedra do Sal: em torno do samba,
do santo e do porto

Hebe Mattos e Martha Abreu12

Introdução
O relatório apresentado registra a história da formação de um grupo, autointitulado “Remanescente do Quilombo da Pedra do Sal”. Pela nossa
análise, esse grupo, como iremos demonstrar, reúne condições para apresentar e defender tal título, assim como pleitear os direitos respectivos
ao patrimônio cultural e territorial reivindicado, conforme lhes garante a
legislação.
Antes, porém, é importante uma pequena explicação sobre a posição
dos especialistas, antropólogos ou historiadores, na realização de um relatório como este. Os processos de emergência étnica no Brasil, resultantes
da aprovação do artigo 68 do ADCT da Constituição Federal e de sua
regulamentação pelo Decreto no 4.887, de 20 de novembro de 2003, têm
gerado grande polêmica nos meios de comunicação. Tais polêmicas possuem desdobramentos na reﬂexão acadêmico-cientíﬁca tanto no campo da
história quanto da antropologia. Qual o papel do especialista nos contextos de conﬂito em que tais polêmicas se desenvolvem?
Do ponto de vista dos historiadores, ganharam importância nos últimos tempos, reivindicações de políticas de reparação, em um mundo
globalizado, pleiteadas por grupos que foram oprimidos ou derrotados
em algum período de sua história, em condições contrárias às convenções
universais de direitos humanos. Essas reivindicações envolvem não só os
direitos a reparações, como também o que se convencionou chamar de
“dever de memória”, ou seja, a luta para que determinados acontecimentos
traumáticos não sejam esquecidos, criando condições para que possam ser
superados sem risco de se repetirem.

12 Hebe Mattos é professora titular de História do Brasil e Martha Abreu é professora associada do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense.
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Essas discussões criaram novos desaﬁos para a produção do conhecimento histórico, entendido como um conhecimento crítico e cientiﬁcamente controlado sobre o passado, a partir da formulação de um problema especíﬁco. Multiplicaram-se os agentes capazes de produzir discursos sobre
o passado, muitas vezes veiculando leituras e versões concorrentes. Nesse
contexto, a memória, entendida como a presença do passado no presente,
passou ela própria a ser objeto de disputa, envolvendo o proﬁssional da
história neste processo.
É importante explicar que isto não torna o conhecimento histórico relativo. Pelo contrário. A explicitação do problema histórico a ser investigado torna possível construir um conhecimento crítico e cientiﬁcamente
controlado sobre o passado, capaz de incorporar a própria história da
memória e do conhecimento historiográﬁco como problema de pesquisa.
Sem dúvida, o proﬁssional de história não tem o poder de dizer como o
que aconteceu no passado deve ser lido no presente. Mas ele sabe explicar
como o que aconteceu no passado tem sido lido através do tempo, formando memórias concorrentes.
Do ponto de vista antropológico, são essas memórias concorrentes – e
por vezes opostas – que dão origem a identidades sociais coletivas, transformáveis ao longo da História (POLLACK, 1989, 1992). Esse é exatamente o caso das disputas que envolvem hoje os “Remanescentes do Quilombo da Pedra do Sal” e os representantes da Venerável Ordem Terceira
de São Francisco da Penitência (VOT), ligados à igreja de São Francisco
da Prainha.
O Quilombo da Pedra do Sal emergiu de um contexto de discussão
sobre os signiﬁcados e os usos do patrimônio histórico e cultural negro
inscrito na Zona Portuária do Rio de Janeiro e reconhecido oﬁcialmente
a partir do tombamento da Pedra do Sal, em 1987, como patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro. Defende a manutenção e o revigoramento de uma memória afro-brasileira na área, marcada pelo samba, pelo
candomblé e pelo trabalho negro no porto, e tem como objetivo visibilizar
um patrimônio cultural imaterial herdado de seus antepassados escravos
e africanos, um dos mais importantes grupos formadores da sociedade e
cultura brasileiras.
Ameaçados de expulsão da área, o grupo de “Remanescentes do Quilombo da Pedra do Sal” intitulou-se – e reúne condições para tal, como
mostraremos – legítimo herdeiro deste patrimônio cultural, material e
imaterial. Em seu apoio podem ser citados os artigos 215 e 216 da Constituição de 1988, que estende a noção de direitos às práticas culturais,
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e o Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000, que institui o registro e a
proteção de bens culturais de natureza imaterial de grupos que formaram
o patrimônio cultural brasileiro. A Constituição e o decreto garantem a
promoção e a proteção do patrimônio cultural brasileiro, entendido como
bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, que são portadores de referência à identidade, à nação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, dentre eles os
afrodescendentes.
Apesar de a Pedra do Sal já ser tombada como patrimônio material do
Estado do Rio de Janeiro, o grupo remanescente do quilombo reivindica a
guarda deste espaço físico e simbólico, o território em torno da Pedra do
Sal, centralizado pelo Largo João da Baiana, como um espaço de celebração, encontro e convivência dos afrodescendentes da região. Para além do
espaço material da Pedra do Sal, esse local de celebração representa simbolicamente a presença cultural dos afrodescendentes na cidade do Rio de
Janeiro: um lugar de memória do samba, do candomblé e do trabalho negro no porto. Todo dia 2 de dezembro, o grupo do Quilombo da Pedra do
Sal celebra, no Largo João da Baiana, essa história e memória através da
lavagem da pedra (rito simbólico de puriﬁcação), do samba e de depoimentos de antigos portuários. Celebram sua continuidade histórica na região
e sua relevância para a memória, a identidade e a formação da sociedade
brasileira. Em 2 de dezembro de 2007, a festa organizada pelo Quilombo
envolveu a lavagem da Pedra do Sal pelo grupo Filhos de Gandhi e por pessoas ligadas ao candomblé. Foi documentada pelo Fantástico, programa
da Rede Globo, que reconheceu o local como o berço do samba carioca.
Do ponto de vista antropológico, para abordar a distintividade étnica
do grupo que se autodeﬁ niu como remanescente do Quilombo da Pedra do
Sal, não se deve considerar apenas as condições políticas e relacionais que
tornaram possível esta opção identitária a partir do artigo 68 do ADCT
da Constituição Federal e do Decreto presidencial de 2003. Mesmo que
este quadro seja essencial para a discussão, como nos ensina Fredrik Barth
(BARTH, 1969), é preciso levar em consideração, principalmente, o processo histórico de interação cultural que atualizou, ao longo do tempo,
o patrimônio imaterial percebido e vivenciado como afro-brasileiro por
parte expressiva dos moradores da região em suas relações com o poder
público e os demais atores coletivos presentes na área em questão (ERIKSEN, 1991). A expressão dessa diferença cultural como identidade étnica
do grupo se constrói em torno de um espaço de celebração – o samba, o
candomblé e o trabalho no porto – em determinado território e em opo-
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sição a uma outra identidade cultural, expressa pela Ordem Terceira da
Penitência (VOT), ordem católica, colonial e associada à presença portuguesa no bairro.
Relatar o processo de formação e autorreconhecimento do Quilombo
da Pedra do Sal, no coração da Zona Portuária do Rio de Janeiro, é relatar
o processo de formação de duas memórias concorrentes sobre o patrimônio imaterial ali presente. Por um lado, a igreja de São Francisco da Prainha, da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência (VOT),
e a Escola Padre Francisco da Mota, que, no início do século XVIII, legou
para a Ordem um trapiche, são indubitavelmente marcos materiais e simbólicos da presença católica na região, desde o ﬁ nal do período colonial.
Por outro, o entorno da Pedra do Sal, marcado hoje pelo largo João da
Baiana, apresenta uma história que combina o sagrado e o profano de
forma diferenciada, e celebra a presença dos afrodescendentes na região,
também desde o período colonial.
A antiga Prainha era parte do mercado de escravos recém-chegados da
África e foi ampliada por sucessivos aterros. A Pedra do Sal, então entre
duas pequenas praias que compunham o mercado, era local de oferendas
para os cultos afro-brasileiros que lá se faziam presentes. Um mercado
para escravos recém-chegados era mais que uma “casa de engorda”, como
aparece nas narrativas da memória coletiva. Era lugar de morte e de enterramentos e por isso campo sagrado. Era também lugar de cultura, de comunicação e de troca, pois era preciso saber a língua dos recém-chegados
para transformá-los em escravos. Era, antes de tudo, lugar de sofrimento
e, por isso, as formas de religiosidade afro-brasileiras tiveram ali seu primeiro lócus no Rio de Janeiro.
Imbricadas até recentemente, a tradição católica e a religiosidade afrobrasileira continuaram fortemente presentes na área ao longo dos séculos
XIX e XX, como será desenvolvido adiante, no texto relativo aos fundamentos históricos deste relatório. Em 1987, o tombamento da Pedra do Sal
como Patrimônio Cultural (material) do Estado do Rio de Janeiro, considerada espaço histórico de oferenda das religiões afro-brasileiras, começou a demarcar territórios simbólicos diferenciados para as duas tradições
religiosas. O projeto de revitalização da Zona Portuária, em discussão na
prefeitura do Rio de Janeiro e no Ministério das Cidades, e a autoidentiﬁcação de alguns dos moradores da área como Comunidade Remanescente de Quilombo tornaram a disputa simbólica também disputa territorial
pela manutenção do grupo na região. As diferenças culturais e raciais,
que muitas vezes expressam diferenças de poder, acabam sendo acionadas
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como mecanismos de luta política e aﬁ rmação identitária dos grupos que
se reconhecem como remanescentes de quilombos. Sustentam suas lutas
pelo reconhecimento de direitos diferenciados dentro do Estado brasileiro,
dentre eles o direito a um patrimônio cultural afro-brasileiro, a um espaço de celebração, a um território e à luta contra a segregação e racismo
(O’DWYER, 2005:99).
Histórico do conflito
A ﬁcha de regularização fundiária apresentada pela Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo da Pedra do Sal (ARQPEDRA) toma
o processo de tombamento pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural
(INEPAC) como sua referência inicial:
A Pedra do Sal, tombada provisoriamente em 20 de novembro de 1984 e,
deﬁ nitivamente em 27 de abril de 1987 através da Resolução no 23 e publicada no Diário Oﬁcial do Estado do Rio de Janeiro em 11 de maio de
1987, é testemunho cultural mais que secular da africanidade brasileira,
espaço ritual consagrado e o mais antigo monumento vinculado à história
do samba carioca. Outrora teve os nomes de Quebra-Bunda, Pedra da
Prainha e, como nas redondezas se carregava o sal, popularizou-se como
Pedra do Sal. Ali se instalaram os primeiros negros da Saúde, se encontraram as Tias Baianas, soaram os ecos das lutas populares, das festas de
candomblé e das rodas de choro. Nas ruas tortuosas e becos que a envolvem, nasceram os ranchos e o carnaval carioca. No dorso da Pedra do Sal
estão inscritas as raízes do nosso samba.

Com base ainda no processo de tombamento, em especial no relatório,
parecer e voto de Marcelo Moreira de Ipanema, representante do Instituto Histórico e Geográﬁco Brasileiro, a ﬁcha de regularização fundiária
considera o corte da Pedra do Sal para realização do aterro que deu origem à atual rua Sacadura Cabral, realizado por moradores da vizinhança
com seus trabalhadores escravos em princípios do século XIX, mediante promessa da posse das terras aterradas para os referidos moradores,
como marco do território hoje reivindicado pelo quilombo. Esse território
compreende o entorno da Pedra, onde se faziam as oferendas, e a área do
aterro correspondente. A partir do ﬁ nal do século XIX, ali nasceram os
primeiros ranchos e se estabeleceram as casas que abrigavam os negros
recém-chegados após a abolição e as primeiras organizações de trabalhadores do porto, nas quais a presença negra era e ainda é marcante.
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A certidão de autorreconhecimento como remanescente dos quilombos
da comunidade da Pedra do Sal, emitida pela Fundação Cultural Palmares, em 12 de dezembro de 2005, vem assinada por cinco pessoas: Damião Braga Soares dos Santos, Marilúcia da Conceição Luzia, Luiz Carlos
Torres, Felipe Ferraz Luzia e Israel dos Santos Filho. Eles fazem parte de
famílias de descendentes da última geração de escravos do Vale do Paraíba
Fluminense, algumas delas com presença histórica na região portuária.
Tivemos contato com os signatários ainda na nossa primeira visita à
região, quando Luiz Torres assim resumiu a construção de sua identidade
quilombola. “O porto, o santo e o samba são redutos de resistência negra historicamente plantados na região. A resistência cultural negra fez da
área um quilombo, entendido como lugar de luta e resistência à opressão
histórica sofrida.”
Formado no candomblé, neto de um dos fundadores da histórica Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café, que trabalhou
na ﬁ nalização da construção do porto atual, em 1906, historiador formado na UERJ e sambista, Luiz é autor de Pedra do Sal – “Africabaianacarioca”, que resume em verso a base da reivindicação da ARQPEDRA (Letra:
Luiz Torres, Música: Luiz Torres e Zé Café), de grande visibilidade na mídia no ano de 2006 (TVE – 20/11; Globo RJTV; Globo News; Band Jornal
do Rio – 2/12). O samba é dedicado ao “quilombola portuário Damião
Braga”, presidente da ARQPEDRA, e ao professor Joel Ruﬁ no, historiador
que propôs o tombamento da Pedra do Sal, na década de 1980.
Ao despejar o seu suor
Seu sangue e alma nas pedras costeiras
E de pés de moleques...
O negro marcava p’ra sempre sua estadia
Naquele recanto de baía...
Uma história de luta que ainda prossegue...
Na Pedra do Sal ﬁcou
Vestígios da turma de bamba que por lá passou
Com seus santos e cantos da “Afro-cultura”...
Explorado em seu laboro negro de “peça” lutando formou
O embrião e a essência de nossa mistura!...
Vindo de tantas “Áfricas”/Angola
Sofrimento e revolta lhe fez Quilombola
Contra a indigna face de sua condição.
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Hoje Zumbi dos Palmares na escola
Reﬂ ete o valor do herói sem esmola
Nego, negro é orgulho e aﬁrmação.
João da Baiana, Ismael, Cartola...
Africabaianacarioca decola
Com “João Alabá” pela Pedra do Sal
Gil, Melodia, Paulinho da Viola
Margareth, Zezé, Dona Ivone – uma escola.
Aniceto, Candeia, Donga, Silas, Marçal.
João da Baiana, Ismael, Cartola...
Africabaianacarioca decola
Com as “tias baianas” pela Pedra do Sal
Milton, Martinho, Paulinho da Viola.
Elza, Beth, Alcione – Sé Café canta agora.
Quilombola, Estiva, Axé, Carnaval.

O Quilombo da Pedra do Sal foi tema de livro composto a partir do
trabalho dos alunos da escola municipal Darcy Vargas, no bairro da Saúde, ganhador do concurso “tesouros do Brasil” com apoio do Iphan e do
Ministério da Cultura (Pedra do Sal – Um Quilombo Urbano). O livro demonstra o papel importante que o patrimônio imaterial ali inscrito representa para as crianças da área portuária e para a população negra carioca
de uma maneira geral. O Quilombo da Pedra do Sal foi citado no samba
enredo da Beija Flor no Carnaval de 2007.
A reivindicação territorial se tornou mais especíﬁca, gerando a solicitação
de regularização fundiária, depois do despejo judicial de cerca de 30 famílias
de um dos imóveis da área para reintegração de posse da Venerável Ordem
Terceira de São Francisco da Penitência (VOT), em outubro de 2005.
Até 1987, coincidentemente o mesmo ano do tombamento da pedra
pelo Inepac, os muitos inquilinos dos imóveis administrados pela Venerável Ordem Terceira da Penitência (VOT) na região pagavam aluguéis
simbólicos, alguns de até dois reais, segundo depoimento de uma das advogadas da VOT em reunião com as pesquisadoras em 19 de setembro de
2007.13 Segundo os moradores da área, o ingresso nos imóveis passava por

13 Reunião na sede da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, com o Frei Eckart Hermann Höﬂ ing e assessores, a pedido das pesquisadoras para conclusão do relatório, em 19 de
setembro de 2007. A reunião não foi gravada.
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relações ﬁ lantrópicas, por contatos proﬁssionais com a Ordem Terceira ou
mesmo com moradores da área sob sua proteção. Essa situação, que vinha
da primeira metade do século passado, emprestava um perﬁ l especíﬁco
aos moradores desses imóveis: eram remanescentes do tipo de ocupação
que predominara na região até os anos 1940, quando mais um projeto de
modernização da cidade, as reformas urbanas da Era Vargas, isolaram a
região e limitaram os cortiços e as casas de cômodo da vizinhança (vide
fundamentos históricos a seguir). Fora aquele tipo de ocupação que tornara a área reconhecida como parte da pequena África e berço do samba.
Segundo o ponto de vista dos moradores, o Padre Eckart, ao assumir a
direção dos imóveis administrados pela VOT, em 1987, adotou uma nova
postura, aumentando signiﬁcativamente os aluguéis dos imóveis sob controle da Ordem. O próprio Frei Eckart nos contou, com sinais invertidos,
esta mesma história, em reunião na sede da VOT. Segundo o que pudemos
reter do seu relato, ele fora indicado pelo então arcebispo do Rio de Janeiro, D. Eugênio Sales, para assumir a direção da entidade com a missão
de regularizar suas ﬁ nanças, em situação falimentar. Foi bem-sucedido na
tarefa, recuperando as condições de funcionamento do hospital da Ordem
Terceira na Usina e de utilização de seu patrimônio imobiliário. A partir
de meados dos anos 1990 e dos planos de revitalização urbana da área
portuária, aos poucos e mediante negociação com os ocupantes, a VOT
começou a reajustar os aluguéis dos seus imóveis para preços de mercado,
inclusive os do entorno da Pedra do Sal.
De fato, os reajustes implicaram em aumentos expressivos e na consequente saída e mudança de perﬁl de muitos dos ocupantes tradicionais.
Segundo os depoimentos de Damião e Marilúcia, no início dos processos
de desocupação das casas em função da elevação dos aluguéis, a Associação dos Moradores da Saúde organizou um movimento de ocupação
daquelas que eram mantidas fechadas sem moradores.14 Teria sido assim
que ambos entraram nas casas em que hoje moram, ainda no início da
década de 1990. Ainda segundo essa versão, a partir de então, para evitar
novas ocupações, após a desocupação de um imóvel a VOT passou a tirar
o telhado do mesmo.

14 As entrevistas realizadas pelas pesquisadoras com os membros da Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo da Pedra do Sal (ARQPEDRA) foram gravadas e depositadas no arquivo do Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI-UFF). O trabalho de
campo na região foi realizado por Érika Bastos Arantes, historiadora, moradora no Morro
da Conceição, com o apoio de Edmilson Rodrigues e Matheus Serva Pereira, da equipe do
LABHOI-UFF.
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Na reunião com os representantes da VOT também abordamos este período, caracterizado por uma das advogadas como de invasão dos imóveis,
mas não houve qualquer referência à questão dos telhados. Padre Eckart e
seus assessores nos relataram, principalmente, a decisão, em 2002, de desenvolver um projeto social na área, de nome “Humanização do Bairro”,
com apoio de ﬁ nanciamentos ﬁlantrópicos obtidos no exterior. Tal decisão
implicava em recuperar, para uso do projeto, as últimas casas ainda ocupadas por moradores tradicionais da região baixa do Morro da Conceição,
no entorno da Pedra.
Na avaliação dos elaboradores do projeto, conforme nos foi relatado
por sua coordenadora na referida reunião, os moradores da região baixa
do Morro da Conceição não formavam propriamente uma comunidade
e tinham poucos vínculos com a região, porque muitos eram ambulantes
vindos de fora. Ocupavam as casas para estar mais perto de seu lugar de
trabalho, em contraste, na sua opinião, com a comunidade de origem portuguesa, que caracteriza a parte mais alta do Morro da Conceição, historicamente mais estável e relativamente de maior poder aquisitivo. No projeto desenvolvido, as tradições portuguesas do Morro da Conceição (está
sendo construído um centro de memória) e a obra social da VOT cumprem
o papel de “humanizar” a região, funcionando como polo de recuperação
das populações pobres, consideradas em grande parte socialmente desajustadas, concentradas nos bairros da Saúde, Santo Cristo e Gamboa. O
projeto desenvolvido está voltado, principalmente, para o atendimento à
mulher e à criança. Baseia-se, porém, em uma visão bastante controversa
e cheia de preconceitos em relação às populações portuárias, entendidas
como socialmente anômicas, habitantes desenraizados de uma zona de
prostituição. A visão predominante é a de que precisam ser recuperados
e educados segundo os princípios e valores católicos da Ordem Terceira.
Deste ponto de vista, para os elaboradores do projeto, o desalojamento
das populações da parte baixa do Morro da Conceição e do entorno da
Pedra do Sal seria amplamente recompensado pelos dividendos sociais do
desenvolvimento do mesmo. O conﬂ ito que a partir de então começa a se
desenrolar, lembra em alguns aspectos o que acompanhou o processo de
revitalização do Pelourinho na cidade de Salvador.
A implantação do projeto de humanização do bairro acelerou os despejos judiciais e os conﬂ itos daí decorrentes. Ocupantes de dezenas de
anos das casas foram submetidos a despejo judicial quando se negaram a
negociar a desocupação do imóvel. Os casos mais emblemáticos são o do
despejo judicial do padeiro Manoel, para o desenvolvimento de um projeto
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de padaria escola, o do açougueiro Seu João, e das últimas mães de santo
ainda residentes na área. As narrativas dos integrantes da ARQPEDRA
enfatizam os móveis colocados na rua e as casas lacradas na ausência do
morador. O choro das crianças, em pelo menos um caso com deﬁciência
física, e as diﬁculdades de procurar novos rumos. Alguns dos despejados
não quiseram dar entrevista para o relatório, mesmo que não escondessem, quando contatados por telefone, o ressentimento com a Ordem pelo
ocorrido.
Do ponto de vista dos moradores desalojados, o projeto de humanização do bairro punha em dúvida sua própria humanidade. Para os integrantes da ARQPEDRA, uma dimensão de conﬂito religioso se fazia
presente na decisão dos despejos, pois grande parte dos desalojados professava religiões de matriz afro-brasileira. Para os que a partir de então se
reconheceram como remanescentes do Quilombo da Pedra do Sal, eles não
eram nem marginais, nem desajustados. Mas remanescentes de um tipo de
ocupação que tinha raízes no sofrimento dos africanos recém-chegados
como escravos no antigo mercado do Valongo e que dera origem ao samba
carioca e às organizações de trabalhadores do porto.
Não se discutem os efeitos dos investimentos sociais da VOT, que se ﬁzeram presentes, nos últimos anos, especialmente na ampliação da escola.
Localizada fora da área em disputa, a escola, que ia só até a quarta série
primária, passou a contar com segundo grau, beneﬁciando moradores de
toda a Zona Portuária, inclusive do Morro da Providência. Mas foi o conﬂ ito em torno da desocupação das áreas baixas do Morro da Conceição,
no entorno da Pedra do Sal, que emprestou uma dimensão especíﬁca à
reivindicação territorial do ARQPEDRA. O último reduto da ocupação
tradicional da área, que a tornara famosa como berço do samba e das
tradições afro-brasileiras no Rio de Janeiro, estava ameaçado de extinção,
para dar lugar a um projeto de impacto social, porém insensível à riqueza
das tradições do local e das peculiaridades, sociais e culturais, das populações que lhes davam suporte.
Fundamentos históricos
A Comunidade Remanescente do Quilombo Pedra do Sal reivindica o
território em torno da Pedra do Sal, em função da histórica presença de
africanos e seus descendentes nesta área. O texto a seguir documenta essa
presença histórica, em termos populacionais e culturais, demonstrando
como, em diferentes períodos, grupos, que identiﬁcamos – e eram identiﬁcados – como africanos ou afrodescendentes, estavam presentes na área e
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desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus
modos de vida, frente às diversas opressões e injustiças sofridas.
Reconhecidamente herdeiros das culturas africanas, esses modos de
vida envolviam fundamentalmente manifestações musicais, festivas e religiosas afro-brasileiras. Desde o início do século XX, o lugar que hoje
a comunidade reivindica – em torno da Pedra do Sal – é amplamente reconhecido como característico de um modo de vida identiﬁcado com os
afrodescendentes, seus sofrimentos e sua história. Há algumas décadas,
os jornais de grande circulação dão grande visibilidade a esta herança,
reconhecendo a região como berço do samba e do candomblé carioca. A
Pedra do Sal foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Artístico
e Cultural do Rio de Janeiro no ﬁnal dos anos 1980.
O tombamento pelo Inepac da Pedra do Sal, em 1987, consagrou exatamente a especiﬁcidade do território pretendido, pois o elevou a monumento histórico da cidade do Rio de Janeiro, como um dos mais importantes espaços simbólicos da cidade negra, de seus batuques e jongos, e
da religiosidade afro-brasileira. Ali eram feitos despachos e oferendas a
Xangô, Ogum, Exu, Iansã e outros orixás. Nas palavras do então diretor
do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, Ítalo Campoﬁorito, o tombamento representava a necessidade de preservação e o reconhecimento
simbólico de uma pedra como “testemunho cultural mais que secular da
africanidade brasileira”.15
Em termos de política de patrimônio histórico e artístico nacional seu
tombamento foi visto como uma inovação. Muitos templos católicos tinham sido tombados, nenhum afro-brasileiro havia recebido tal distinção, até então, na cidade do Rio de Janeiro. No morro da Conceição, só
os prédios oﬁciais e do poder público tornaram-se patrimônios culturais,
como a Fortaleza da Conceição, os entornos do Palácio Episcopal e a igreja
de São Francisco da Prainha. O tombamento da Pedra do Sal signiﬁcava
o reconhecimento de um Rio de Janeiro africano e negro, assim como
a visibilidade da riqueza cultural de grupos historicamente segregados e
excluídos.
Como um dos raros remanescentes de um espaço ritual e festivo da
população afrodescendente, a Pedra do Sal é testemunho físico da cidade
negra e de um passado de lutas dos afrodescendentes contra a repressão
a seus costumes e crenças. A Pedra do Sal, o largo João da Baiana e seu

15 Ofício ao diretor-geral do Departamento de Cultura, 30 de abril de 1984, n. 53/INEPAC/84.
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território simbolizam um bem cultural negro-brasileiro, um monumento
histórico do negro na cidade do Rio de Janeiro.
Por tudo isso, esse território é hoje reivindicado pela Comunidade Remanescente do Quilombo da Pedra do Sal para ser garantido, preservado
e valorizado pelos descendentes de africanos através da titulação especíﬁca. Em diferentes períodos a história dos afrodescendentes na região foi
ameaçada e esquecida, em função da sua precariedade material de vida.
Mas é exatamente esse passado que se transforma hoje em patrimônio
imaterial da comunidade e bandeira de luta e resistência pela manutenção
e reprodução de uma determinada história e memória que precisa ser garantida neste território.
É sabido que todo o ato de preservação de patrimônios culturais traz
consigo a ideia de que é preciso salvar algo que está em perigo de desaparecimento. O tombamento da Pedra do Sal nos anos 1980, como aﬁ rma
Eucanaã Ferraz, na Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(FERRAZ, 1997), evidenciava que uma africanidade carioca estava em
risco, em meio à certeza que ela existiu outrora. O tombamento garantiu
que uma fala arquitetônica e simbólica não fosse esquecida e silenciada,
em meio às pressões e transformações urbanas. Ao lado de linguagens
arquitetônicas europeias, como os velhos sobrados, a Fortaleza da Conceição e a igreja de São Francisco, o tombamento da Pedra do Sal conseguiu
escrever um outro patrimônio na própria cidade. Os anos 1980 foram
mais um momento de luta e de confrontos na região pela continuidade dos
afrodescendentes, e seus símbolos, naquele determinado lugar, com sua
própria presença, memórias e histórias.
Hoje, os novos conﬂ itos na região incidem diretamente nas possibilidades de continuidade dos afrodescendentes neste espaço simbólico africano.
Com as novas ameaças de expulsão, são as próprias vozes dos herdeiros
desse patrimônio que precisam ser protegidas e garantidas. Seu patrimônio
imaterial, entendido como suas história e memória em torno da Pedra do
Sal, é a base de sustentação para a defesa e continuidade da presença da
comunidade no território reivindicado para titulação.
Marcos da presença dos afrodescendentes em torno da Pedra do Sal
 Momentos históricos
1) Século XVIII – 1850: Os africanos e os escravos no Valongo.
2) 1850-1950: A Pequena África e o Porto Negro.

34

Eliane Cantarino O’Dwyer

3) 1950 – aos dias atuais: O isolamento da área, a manutenção do passado arquitetônico da cidade antiga e a transformação da área em foco
de resistência da memória negra na cidade.
1) Século XVIII – 1850: os africanos e os escravos no Valongo
Até meados do século XVIII, a famosa Pedra do Sal, inicialmente denominada Pedra da Prainha, e a região em torno, conhecida genericamente por
Prainha, eram pouco habitadas e bem próximas ao mar.16 Os pescadores e
alguns trapiches do sal (nome que acabou marcando a Pedra da Prainha)
compunham a paisagem, ao lado da Fortaleza, do Palácio do Bispo, da
Igreja de São Francisco e da Cadeia do Aljube, para onde iam presos os
escravos, que cometiam crimes, e os quilombolas. Chácaras pontuavam os
morros próximos, como o da Conceição e Providência. Escravos e afrodescendentes libertos já marcavam a vida da região, com o trabalho nos
trapiches do sal, e deixaram registrada a sua presença nas áreas rurais dos
morros que circundavam a cidade de então.
A partir de meados do século XVIII, com a presença de trapiches e
casas comerciais,17 a região passou a se articular mais junto à cidade. Segundo Lísia Bernardes, “a presença de enseadas [...], que gozavam de bons
ancoradouros, mais abrigados que os dos arredores do Castelo, possibilitou a expansão das construções urbanas nessa faixa costeira durante o
século XVIII”.18 Entretanto, manteve um certo isolamento provocado pela
proteção que os morros da Conceição e da Providência ofereciam.
Foi exatamente esse relativo isolamento da área em torno da Pedra do
Sal que motivou a sua escolha para o funcionamento do crescente comércio de africanos escravizados. Entre as décadas de 1760 e 1830, o território
passou a ser conhecido e identiﬁcado como o local de depósito e venda da
“carne humana” trazida da África. Era o Valongo (Vale longo).
A decisão de afastar para “fora dos limites da cidade” o comércio de
africanos foi liderada pelo Marques do Lavradio, então Vice-Rei e Capitão
Geral de Mar e Terra, em 1769. Entendia que era necessário afastar da
área central e mais importante da cidade esse triste e pouco salubre negó16 Sobre as denominações, ver Gerson, 2000, p. 145.
17 Uma descrição do que havia na área até a criação do mercado de escravos africanos, pode
ser encontrada no Relatório do Marques de Lavradio, Vice-rei do Rio de Janeiro, entregando
o Governo a Luiz de Vasconcelos e Souza que o sucedeu no Vice-reinado, 19 de junho de
1779. Revista do IHGB, t. 4, v. 4, n. 16, janeiro de 1843, citado pelo historiador Cláudio de
Paula Honorato (HONORATO, 2007).
18 Bernardes, L.M.C. 1959, p. 28. Apud Lamarão, 1991.
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cio, segundo os moradores e autoridades da Câmara. Apesar da oposição
dos comerciantes de africanos, a população da cidade reclamava das doenças trazidas e dos cuidados necessários com as mortes frequentes.
As palavras do Vice-Rei demarcam nitidamente o novo local destinado
à venda dos africanos que chegavam: a Pedra da Prainha (Pedra do Sal) até
a Gamboa. Ali, conﬁ nados nesse local da cidade, que se protegia através
dos morros da Conceição e Providência, esperariam a venda, se recuperariam da viagem e das doenças e poderiam ser enterrados, caso não resistissem. A ideia é que não contaminassem a cidade e, ao serem vendidos,
saíssem diretamente pelo mar, através dos trapiches e ancoradouros da
Prainha e do Valongo.
Nas palavras do Vice-Rei,
Os negros novos, que vêm dos portos da Guiné e Costa da África, ordenando, que tanto os que se acharem nela, como os que vieram chegando
de novo daqueles portos, de bordo das mesmas embarcações que os conduzirem, depois de dada a visita da Saúde, sem saltarem a terra, sejam
imediatamente levados ao sítio do Valongo, onde se conservarão, desde
a Pedra da Prainha até a Gamboa e lá se lhes dará saída e se curarão os
doentes e enterrarão os mortos, sem poderem jamais saírem daquele lugar
para esta cidade, por mais justiﬁcados motivos que hajam e nem ainda
depois de mortos, para se enterrarem nos cemitérios da cidade.19

A presença negra no território da Pedra do Sal passou a dominar a
paisagem, tanto pela presença de novos africanos, quanto pelos mais antigos que, escravizados, trabalhavam nas atividades de recepção e manutenção desse comércio com as atividades de alimentação, transporte,
cura de doenças, enterramentos etc. Os proprietários procuravam utilizar
cozinheiros negros para conquistar maior conﬁança dos africanos. 20
Já no início do século XIX, a região passou a ser um dos locais mais
frequentados da cidade. Concentrava e isolava todo o comércio de mercadoria humana. Pela comprida e sinuosa rua do Valongo (atual Camerino),
que mais facilmente dava acesso da cidade ao litoral, passavam os escravos
recém-chegados e eram acomodados em barracões ou galpões que podiam

19 Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Códice 70, v. 7, Carta do Marques do Lavradio, p.
231, apud Cavalcanti, 2004, p. 47-48.
20 Honorato, 2007, p. 12.
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caber até 400 escravos. 21 Segundo o pesquisador Cláudio Honorato, os
prédios eram, na grande maioria, sobrados, com dois andares. No andar
de cima residia o proprietário e sua família. Os escravos eram acomodados no andar de baixo, onde eram expostos para a venda. Para se ter uma
ideia havia, em 1817, 34 grandes estabelecimentos comerciais no Valongo,
denominação que, para além da rua, passou a nomear todo o nordeste da
cidade, local hoje conhecido por Saúde (ver mapas em anexo).22
Os viajantes estrangeiros também frequentaram a região e deixaram
registradas suas impressões, em geral denunciando os horrores do tráﬁco
africano, sobre o território da Pedra do Sal. A insalubridade do local era
uma referência constante. De acordo com os dados da Alfândega, para o
ano de 1827, foram importados 786 africanos em maio, e 4.401 em março.
O viajante C. Brand que visitou o Valongo nesse período relatou:
A primeira loja de carne em que entramos continha cerca de trezentas
crianças. De ambos os sexos; o mais velho podia ter doze ou treze anos e
o mais novo, não mais de seis ou sete anos. Os coitadinhos estavam todos
agachados em um imenso armazém, meninas de um lado, meninos do
outro, para melhor inspeção dos compradores; tudo o que vestiam era um
avental xadrez azul e branco amarrado pela cintura; (...) O cheiro e o calor da sala eram muito opressivos e repugnantes. Tendo meu termômetro
de bolso comigo, observei que atingia 33oC. Era então inverno [junho];
como eles passam a noite no verão, quando ﬁcam fechados, não sei, pois
nessa sala vivem e dormem, no chão, como gado em todos os aspectos
(apud KARASCH, 2000:76).

Os desenhos de Debret e Rugendas sobre o Mercado do Valongo dão
uma boa ideia dos sofrimentos impostos aos recém-chegados. O desenho
de Rugendas, especialmente, viajante que esteve na cidade na década de
1820, nos permite perceber o quanto os recém-chegados, apesar das condições impostas, esforçavam-se para não perder a humanidade. O desenhista
retratou-os com uma evidente intenção de estabelecerem relações entre si,
no preparo da comida, na organização das esteiras para se deitarem e nos
desenhos nas paredes. Uma mulher na entrada do barracão com uma cesta
21 Todas essas informações estão baseadas na dissertação de mestrado de José Julio Medeiros de S. Pereira sobre o cemitério dos pretos novos (PEREIRA, 2006:78-80), e em Honorato,
2007. Sobre as denominações, ver Gerson, 2000, p. 145.
22 Através dos registros contidos nos livros da Décima Urbana, entre 1808 e 1813, pode-se
comprovar que grande parte dos imóveis da rua do Valongo eram sobrados de dois andares.
Freguesias São José, Sé Engenho Velho. AGCRJ. Ver Honorato, 2007.
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de frutas e um homem negro com camisa e de chapéu à sua direita, ambos
aparentemente não tão recém-chegados assim, demonstravam que as relações do mercado de escravos com a cidade e com outros escravos podem
ter sido mais intensas do que desejava o Vice-Rei, quando determinou o
território do Valongo para o comércio de africanos.
Evidenciando ainda mais de perto a legitimidade da reivindicação do
Quilombo da Pedra do Sal sobre o território negro em torno da Pedra, a
imagem de Rugendas é emblemática. Segundo dois grandes reconhecidos
memorialistas da cidade do Rio de Janeiro, Vivaldo Coaracy e Gastão
Cruls, o desenho de Rugendas indica ser a torre que se avista ao fundo a
da Igreja de São Francisco da Penitência, local sede da Venerável Ordem
Terceira de São Francisco. O barracão desenhado por Rugendas estaria
exatamente no território hoje pleiteado pela comunidade, na base da Pedra
do Sal (COARACY, 1965:360; CRULS, 1965).

Figura 1. Ilustração de J. M. Rugendas
Fonte: RUGENDAS, J.M. Viagem Pitoresca Através do Brasil. Prancha 83. Mercado de escravos

No início do século XIX, com a chegada da Família Real e a organização do mercado de escravos no Valongo, o povoamento da região, com
comerciantes e trabalhadores escravos dos trapiches, dos ancoradouros,
estaleiros e das ﬁ rmas comerciais, que apoiavam o comércio africano, não
demorou a aumentar. O rico negócio com a “mercadoria negra” atraiu
para o local uma série de atividades de benefícios: criou-se um sistema de
transporte marítimo entre o Valongo e outros bairros e vários melhoramentos urbanos foram realizados no local.
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Mas a região não perderia a marca da presença africana. Mesmo proibidos e perseguidos, é impressionante constatar que em uma região com
tamanha procura e movimento pudesse persistir a presença de feiticeiros,
como as autoridades imperiais chamavam as lideranças religiosas negras.
Como havia uma desconﬁança de que estava sendo organizada uma “insurreição de negros” na Província do Rio de Janeiro e Minas Gerais, em
1835, alguns ofícios do Ministério da Justiça ao Chefe de Polícia da cidade
do Rio de Janeiro solicitavam que fossem investigados os pretos minas,
especialmente um preto na rua do Valongo, “a quem muitos outros rendem o maior respeito, e que ali vão iniciar-se em princípios religiosos” (17
de março de 1835); as irmandades religiosas de “homens de cor”, para se
descobrir “alguma tendência sediciosa, ou visando a ﬁ ns políticos” (13 de
maio de 1835), e que fossem dissolvidos quaisquer ajuntamentos de escravos, bem como presos os que provocassem desordens (11 de setembro de
1835). 23
Com o adensamento populacional, as pressões para a saída do cemitério dos africanos novos da região e para a construção de novos aterros
não tardaram. Situado muito próximo da rua do Valongo, o Cemitério dos
Pretos Novos, recentemente descoberto, exalava mau cheiro pela região
próxima e era acusado de gerar doenças na cidade.
Para se ter uma ideia do volume de enterramentos, o Arquivo da Cúria
Metropolitana do Rio de Janeiro registra, entre 1824 e 1830, um total de
5.868 mortes de pretos novos na Freguesia de Santa Rita. Em março de
1822, o próprio Intendente de Polícia, João Ignácio da Cunha – provavelmente o nome da rua hoje homenageada no Morro da Conceição – dirigiuse pessoalmente ao local e constatou os problemas. Em 1830, o cemitério
foi fechado. As pressões inglesas pelo ﬁ m do tráﬁco, decorrente do acordo
assinado pelo reconhecimento da Independência do Brasil, que previa para
1831 o seu encerramento, podem ter auxiliado os argumentos dos que defendiam a decisão de enterrar os pretos novos em outro local.
Em 1831, também o comércio negreiro do Valongo foi declarado ilegal.
Os comerciantes passaram a preferir maior discrição nos negócios, para
evitar riscos de perda da mercadoria. Os portos agora clandestinos de desembarque deslocaram-se para praias mais isoladas do litoral. Os vestígios
arqueológicos do cemitério dos pretos novos estão ainda hoje presentes
na área. Foram encontrados durante as obras de reforma de uma casa
na região, transformada em centro cultural (www.pretosnovos.com.br).

23 Arquivo Nacional, Códice n. 334, 1833-1840.
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As pesquisas arqueológicas realizadas no sítio por ocasião da descoberta,
comprovaram a prática de incineração coletiva dos corpos e a presença de
uma população predominantemente jovem de origem na África central, os
chamados povos de língua banto. Para tais povos, o lugar de descanso dos
mortos é lugar sagrado, que assegura direitos territoriais. A permanência
de africanos e seus descendentes na área do Valongo após o ﬁm das atividades negreiras não foi caso isolado. Áreas de desembarque ilegal de escravos – que substituíram o Valongo como áreas de recuperação, quarentena
e enterramentos – formam hoje a base territorial das comunidades remanescentes dos Quilombos do Campinho da Independência (Parati), Bracuí
(Angra dos Reis), Marambaia (Mangaratiba) e Rasa (Búzios) (MATTOS
e RIOS, 2005).
Com o deslocamento do comércio negreiro do mercado do Valongo, e
o crescimento da produção de café pelo Vale do Paraíba Fluminense, os
barracões de escravos dariam lugar aos trapiches de café que se espalharam entre a Pedra do Sal/Prainha e a Gamboa. O movimento da região
permaneceria, aproveitando a estrutura comercial anterior. “Por volta de
1830 registrou-se um enorme desenvolvimento nos embarcadouros do litoral, que se estendiam da Prainha à Gamboa, graças à instalação dos
armazéns para exportação de café. Na Prainha, os antigos ocupantes, ‘traﬁcantes e atravessadores’, como eram considerados, foram sendo despejados, ao mesmo tempo que a maioria das pontes de atracação construídas
no século anterior era substituída por grandes armazéns de café. Essas
ediﬁcações estendiam-se da Prainha pela rua de São Francisco da Prainha
e imediações.”
Escravizados ou libertos, recém-chegados, ou não, os negros continuavam a marcar o território da Prainha. Cuidavam do movimento dos trapiches, do porto e do transporte do café. Alguns desses trapiches reuniam
cerca de 200 escravos no trabalho com o café (CARDOSO et al., 1987:59;
GERSON, 2000:151). Dentre os mais importantes destacavam-se o que ﬁcava situado próximo ao morro de São Bento (antigo trapiche do sal), o do
Bastos, o do Cleto, o da Ordem (Ordem Terceira de São Francisco) e o da
Pedra do Sal (GERSON, 2000:146). Segundo Mary Karasch, as atividades costeiras fervilhavam com a atividade de escravos, que atuavam como
carregadores e estivadores, ajudando os navios estrangeiros a desembarcar
passageiros e cargas. “Eram os escravos que remavam até a praia, carregavam cargas sobre as suas cabeças e ombros ou punham-nas em carroças”
(KARACSH, 2000:102). Todo serviço de transporte de cargas, e também
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de pessoas, por terra ou por água, estava nas mãos dos escravos (EBEL,
1972:45-46).
A presença de atividades de tamanha importância econômica acarretou, evidentemente, sensíveis mudanças na urbanização do local. A exigência por mais espaços para os estabelecimentos comerciais e residenciais
bem construídos iria pressionar o alargamento da malha urbana, em um
espaço muito espremido entre o mar e os morros da Conceição e Providência. Por ordem da Câmara Municipal, ruas e becos foram desimpedidos,
facilitando a circulação de mercadorias. Iniciaram-se os aterros na orla,
permitindo a construção de novos cais.
Entre 1818 e 1820 temos registros do projeto da Câmara Municipal
para um plano geral de comunicação pela marinha da cidade: da Prainha
ao Saco de São Diogo, visando tornar o litoral continuamente transitável
em toda a sua extensão. Em 1819 foi aberta a rua Nova de São Francisco da Prainha (parte da atual Sacadura Cabral). Em 1820, um trecho da
obra, entre a Prainha e o Valongo estava executado. Essa rua, no entanto,
só teria a continuidade desejada alguns anos mais tarde, quando foi totalmente cortada uma grande porção da ponta da pedra – a Pedra da Prainha
(Pedra do Sal) – que se projetava do morro da Conceição ao mar, e sobre
a qual era necessário transitar para alcançar o Valongo” (CARDOSO et
al., 1987:45-46).
Esse aterro, que envolveu o recuo da Pedra da Prainha, atual Pedra do
Sal, exigiu um trabalho considerável para o corte da grande Pedra. Mais
de 10 homens, todos escravos, envolveram-se com o serviço e gastaram 12
barris de pólvora. Uma das grandes diﬁculdades é que a Pedra da Prainha/
do Sal era toda batida pelo mar.
Os responsáveis pela realização da obra, Francisco Martins Esteves e
outros moradores, em 1830 protestaram pelo arbitramento do foro estabelecido pelos terrenos que à própria custa criaram dentro do mar. Os pedintes entendiam que haviam realizado um grande benefício público, pois
haviam liberado a comunicação da área, e esperavam alcançar o usufruto
do terreno em frente, conforme lhes havia sido prometido.24 Era comum
este tipo de obra que contava com o apoio de interessados, mediante a
concessão do usufruto das terras pela Câmara Municipal.
Mais uma vez, a presença e atuação dos descendentes de africanos
no território da Pedra do Sal ﬁca constatada. Foram os escravos que quebraram a Pedra do Sal e abriram o aterro correspondente, ampliando a
24 Parecer Marcelo Moreira de Ipanema, representante do IHGB no projeto de tombamento
da Pedra do Sal. Documentos Inéditos do Arquivo do Distrito Federal.
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área urbanizada em direção à Igreja de São Francisco e fazendo a rua
Nova de São Francisco da Prainha (atual Sacadura Cabral) comunicar-se
com a Praia do Valongo. Pelo relatório de despesas de Francisco Martins
Esteves descobrimos os próprios nomes dos trabalhadores escravos, muitos identiﬁcados com nomes de regiões africanas ligadas ao tráﬁco. Como
Cabuqueiros, encontram-se Marianno Mina, Manoel João Ignacio Preto,
Felicianno d’Aráujo, Manoel Bipiga, Domingos Lial, Vicente Moçambique, Jozé Lial, Ilias Mina, Gregorio Criolo, Masiano Mina e Francisco
Moçambique. Como serventes, Antônio Benguela, Antônio Congo, José
Rezende, Joaquim do (?), Antônio do (?), Manoel Mina, Luis Preto, Antônio Mineiro, Antônio Congo, Pedro do (?), Antônio do Ferras, Joaquim
Preto, Joaquim de Dona Anna e Ignacio Moçambique.
O curioso nesta história foi à defesa de Francisco Martins Esteves e outros moradores (Bernardo Pereira Lisbôa e Jozé Correa da Silva), feita pelo
Marechal de Campo Francisco Manoel da Silva e Mello, encarregado de
toda a obra que ligaria a Prainha até o Saco de São Diogo. Ao reconhecer
o árduo trabalho, inclusive o de construção de um cais, destacou a inconveniente intromissão dos irmãos da Ordem Terceira da Penitência (VOT),
que alegavam, sem comprovação, ter direito à área. Os conﬂ itos de terra
na região parecem ter uma longa história. Segundo o Marechal,
se a Ordem Terceira tinha alguma legitimidade para embaraçar, retirada da grande pedreira a pedra necessária para obra pública para que
não alistou a tempo reclamando, os seus direitos, ou possessões, antes
praticou o contrário deixando decorrer dezoito, ou vinte meses daquele
trabalho na pedreira sem aparecer pessoa alguma para (?) a benefício
público, nem para pretender zelar a sua posse, se aquela porção de marinha lhe pertencia por algum preterido título, porque não obteu(?) aos
mais indivíduos, que naquela Praia foram os primeiros estabelecimentos,
e continuam a contrair outros...25

Deve-se esclarecer que o vasto território e o grande número de prédios
que hoje pertencem a Ordem Terceira de São Francisco, na região entre a
Igreja da Ordem e a Pedra do Sal, só assumiram essa deﬁ nição nas primeiras décadas do século XX. Em 1942, a Prefeitura do Distrito Federal,
Secretaria Geral de Finanças, reconhece o seu amplo domínio na região. O
assento do livro de óbitos de 1704, que se encontra no Arquivo da Cúria
Metropolitana do Rio de Janeiro, do Padre Mota, citado pela Ordem Ter25 Idem.
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ceira como legitimador de suas propriedades na região, em ofício enviado
ao Incra (em 17 de outubro de 2006), não comprova esse amplo domínio
desde o período colonial.
Pelo testamento do Padre Mota, expresso no documento de assento,
a Ordem Terceira só seria a legítima herdeira de um trapiche, em frente
à Igreja de São Francisco da Prainha, e de quarenta mil réis. Seus outros
inúmeros bens foram deixados para outras organizações religiosas e para
alguns de seus “mulatinhos libertos”, como a chácara da “Gamboa”, para
que não ﬁcassem desamparados. O Padre Mota concedeu também a alforria para seus escravos, aproximadamente quatro, além dos referidos
mulatinhos. 26 O Alvará do Príncipe Regente de 10 de setembro de 1821
concedeu a Ordem Terceira de São Francisco (VOT), perpetuamente, livre
de foro, um território limitado, próximo da Igreja e do seu antigo trapiche
(“vinte e seis braças e dois palmos de terreno que esta já possui e mais dezesseis braças e meia de terreno beira mar fronteiro as casas – oito moradas
– da dita ordem que foram cortadas em benefício do alinhamento reto da
rua que vai por detrás do trapiche, tudo em compensação do prejuízo do
corte que fez nas ditas casas e trapiches”).
Ao longo do século XIX, os aforamentos licenciados pela Câmara da
cidade no território ao redor da Pedra do Sal, não acusam a presença da
Ordem Terceira da Penitência, como se pode veriﬁcar pelos Estratos de
manuscritos sobre aforamentos, livro publicado por Restier Gonçalves
(Coleção Memórias do Rio, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro). Pelo
contrário, os vários aforamentos na rua São Francisco da Prainha e no
Largo do mesmo nome não indicam seu domínio nos terrenos e prédios
pleiteados pelo território do Quilombo. Vários outros proprietários podem
ser encontrados, ao longo do século XIX.
Apenas pela publicação da Nova numeração dos prédios da Cidade do
Rio de Janeiro, organizado por Cruvello Cavalcante (coleção Memória do
Rio, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro), encarregado da numeração
em 1878, constata-se a presença da Ordem Terceira com a propriedade
de alguns prédios na rua da Saúde, do Escorrega e Funda. No entanto,
em locais dessas ruas bem próximos à própria Igreja – e não no território
pleiteado pelo Quilombo.
Nas áreas dos aterros realizados na primeira metade do século XIX,
entre 1818 e 1830, e o Largo da Prainha, de 1826, território reivindicado
pelo Quilombo em torno da Pedra do Sal, a Ordem Terceira da Penitência
26 Livro de óbitos, notação 798, folha 65 e 65v. Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de
Janeiro.
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aparece muito limitadamente como proprietária das terras ou imóveis da
região até as primeiras décadas do século XX. Ao longo do século XIX,
muitos outros indivíduos particulares são nomeados como tendo o direito
aos aforamentos. Todos os terrenos no território da Pedra do Sal estão
sujeitos ao pagamento de foros, de sesmarias, marinhas e acrescidos, à
Municipalidade (SANTOS, 1965:123).
2) 1850-1950: a Pequena África
Ao compararmos os mapas do início do século XIX com o de 1852, ﬁca
evidente o crescimento da malha urbana com a abertura da rua Nova
de São Francisco da Prainha, posteriormente chamada da Saúde, e seus
respectivos aterros. Novas e antigas construções prosperavam, sempre foreiras da Câmara da cidade do Rio de Janeiro, com fundições, serrarias,
ferrarias, armazéns e comércio atacadista.
Paralelamente, as chácaras que se espalhavam pelos morros próximos,
Conceição e Providência, começaram a ser loteadas e povoadas (CARDOSO et al., 1987:31). Becos e Vielas, que até hoje marcam os caminhos dos
morros, garantiam o acesso a locais mais difíceis. A Pedra da Prainha/do
Sal chegou a receber degraus para facilitar o acesso às residências mais altas. Praças e caminhos ganhavam melhor arrumação. No início da década
de 1850, a inauguração da Estrada de Ferro ainda traria maior movimento
para a área, pois estimulava o contato entre o porto e o caminho de ferro
para o interior. A continuidade do movimento marítimo na região reforçaria a vocação portuária da região da Saúde e Gamboa, no ﬁ nal do século
XIX. Da Prainha ao Saco do Alferes, inúmeros cais recortavam o litoral
(Idem, 236, 239, 243).
O crescimento populacional e comercial da região, que tem como centro a Pedra do Sal e é hoje conhecida por Saúde (GERSON, 2000:145) –
expressava um crescimento maior da cidade, a partir da segunda metade
do século XIX (ABREU, 2006:39), especialmente após 1870. O antigo
centro urbano já não conseguia reunir os habitantes da mesma forma que
outrora e a concentração populacional adensava os problemas de moradia,
transporte e higiene. Os que tinham mais recursos para saírem do centro,
aproveitaram as oportunidades que se abriam nas áreas suburbanas, em
direção ao recôncavo da Bahia de Guanabara, em torno da linha do trem,
e à Zona Sul da cidade.
A grande procura de imóveis nas áreas centrais, pela proximidade do
local de trabalho, puxava os preços dos aluguéis para cima. Os trabalhadores pobres, dentre eles um número expressivo de escravos e libertos
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afrodescendentes, procurariam a todo custo se manter próximo ao centro,
dando origem ao surgimento dos cortiços e casas de cômodos, e até mesmo
às primeiras favelas nos morros ao redor do centro da cidade. Muitas das
belas e nobres residências da Saúde transformaram-se em casas de cômodos
e cortiços, perﬁl residencial que até hoje caracteriza a região. Divisórias de
madeiras eram usadas para ampliar o número dos aposentos. O maior, ou
o mais conhecido, desses cortiços foi o Cabeça de Porco, situado na rua
Barão de São Felix, Freguesia de Santa Rita. Ali residiam três mil pessoas,
quando foi posto abaixo pela administração de Barata Ribeiro, no início
da República. A freguesia de Santa Rita, local do território da Pedra do
Sal, ao lado da de Santana, Gloria e Santa Rita, teve uma das maiores taxas de crescimento demográﬁco da cidade (LOBO, 1978:237-238).
O território da Pedra do Sal, por oferecer boas oportunidades de trabalho no porto, nas casas comerciais de café, trapiches e estaleiros, atraiu
novos contingentes de moradores e trabalhadores. Dentre eles, imigrantes
pobres e contingentes signiﬁcativos de afrodescendentes, oriundos de áreas
economicamente decadentes, como a Bahia, e do velho Vale do Paraíba
escravista, logo após a abolição. Também ﬁ zeram parte destes novos habitantes da região, grandes contingentes de soldados negros e suas famílias,
desmobilizados depois do término da Guerra do Paraguai, no ﬁ nal dos
anos 1860.
Para os lados da Conceição, da Prainha e da Santa Rita, onde acabava
a área central da cidade, surgiam as quitandas, os galinheiros e as baiucas
dos herbários, minas e mandigueiros (CARDOSO et al., 1987:138-139),
dando-lhes um ar popular e negro característico e fornecendo a infraestrutura necessária para as vidas desses trabalhadores pobres e negros. Perciliana Maria Constança, a Tia Perciliana, por exemplo, era uma baiana
moradora da rua Senador Pompeu no 286. Seus pais eram proprietários de
uma quitanda especializada em artigos afro-baianos, seu ﬁlho seria um
dos mais famosos sambistas de seu tempo. João da Baiana – nome que hoje
identiﬁca o Largo na base da Pedra do Sal.
Segundo o pesquisador Nei Lopes, na base do Morro da Conceição
teria se formado a primeira colônia de migrantes negros chegados de áreas
escravistas decadentes do Rio de Janeiro e mais especialmente da Bahia – a
“diáspora baiana”. A seguir, a colônia formaria um importante segundo
polo de irradiação do samba e de recriação das culturas africanas nas proximidades da Praça Onze, Cidade Nova (LOPES, 1992:8-9). Seus descendentes continuariam esse legado por várias regiões da cidade, a partir do
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crescimento urbano e operações de expulsão da região central e portuária,
como veremos.
A Zona Portuária foi o principal local de moradia, de trabalho e de
lazer dos trabalhadores do porto, formados predominantemente, desde o
período escravista até hoje, por negros (LOPES, 1992:7). “Ponto de encontro preferencial dos homens do cais do porto, a Zona Portuária foi palco
de muitas histórias de vida daqueles trabalhadores. Mesmo os que não
moravam nas redondezas tinham ali um espaço de sociabilidade privilegiado, seja no trabalho ou nos tantos botequins e quiosques do lugar, onde se
vendia café e parati; no sindicato ou em alguma associação de lazer como
a Sociedade União das Flores, agremiação Carnavalesca formada pelos
portuários; nas rodas de samba e partido alto costumeiras ou nos circos e
nas festas de santo” (ARANTES, 2005:17- 25).
Para a polícia e eruditos cronistas da cidade, entre o ﬁ nal do século
XIX e início do XX, a região do porto era vista como um lugar muito
negativo, por estar associada à história dos negros e pobres no local, com
seus sambistas e capoeiristas, como demonstra a historiadora Érika Bastos
Arantes. O elegante e preconceituoso cronista do Rio de Janeiro da Belle
Èpoque João do Rio identiﬁcava a região próxima ao porto como centro
de miséria e crime, especialmente a rua da Saúde, atual Sacadura Cabral,
e todos os becos e ruelas que dela partem. A cada passo nesta parte da cidade haveria uma história lúgubre. A Prainha, atual rua do Acre, causaria,
à noite, uma impressão de susto, segundo o ilustre membro da Academia
Brasileira de Letras (RIO, 1891:39-40).
Mesmo que sua presença na área sempre fosse precária e transitória,
posto que ali estavam como inquilinos, moradores de barracos, ou trabalhadores temporários, os afrodescendentes impingiram ao local, nesse momento histórico, entre as últimas três décadas do século XIX e as primeiras
do século XX, um reduto cultural reconhecidamente negro. A população
residente nos distritos da Saúde, Gamboa, Santo Cristo, Santana e Cidade
Nova “organizou-se para ganhar a vida na capital do Império e depois da
República, através da herança comum afro-brasileira de trabalho, festa e
religião” (MOURA, 1983:81). Enfrentando o preconceito e a segregação,
o legado cultural hoje reivindicado pela comunidade do Quilombo da Pedra do Sal foi fundamentalmente construído nesse momento.
Segundo os autores do livro Saúde, Gamboa e Santo Cristo, “no painel
das manifestações culturais da área portuária, as manifestações de raízes
africanas ocupam lugar de destaque” (CARDOSO et al., 1987:138). Não
foi à toa que a região que se estendia da Praça Onze, passando pela estação
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ferroviária de Dom Pedro II e chegando até a Prainha, atual Praça Mauá,
tenha ﬁcado conhecida como a Pequena África ou a África em miniatura,
a partir da expressão do sambista negro Heitor dos Prazeres. Pequena
África tornou-se expressão consagrada, presente em livros e letras de músicas, para identiﬁcar a área e a cidade com as tradições afrodescendentes.
Lima Barreto, um literato afrodescendente do início do século XX, já aﬁ rmara, para a primeira metade do século XIX, que “o tráﬁco de escravos
teria até deixado no Valongo e nos Morros da Saúde um certo aspecto de
aldeia africana...” (CARDOSO et al., 1987:138). A presença afrodescendente renovava-se na segunda metade do século XIX.
Como marco expressivo desse legado, hoje transformado em patrimônio cultural, destaca-se a indicação, presente em vários memorialistas da
cidade, de que os primeiros ranchos carnavalescos fundados na cidade,
no começo da República, como o das “Sereias”, tenham sido na Pedra do
Sal. Os “negros baianos moradores da Saúde” (Gerson, 2000:147) foram
seus criadores. No território da Pedra do Sal estariam as “raízes da música
popular brasileira” (CARDOSO et al., 1987:138).
Outra importante testemunha desse legado é a pintura de João da
Baiana, de 1947, na qual se observa um rancho na Pedra do Sal, com
data de 1897. A imagem permite ver que na Pedra do Sal se encontrava (à
direita do quadro) uma residência de construção muito precária, um típico barraco. As populações pobres e afrodescendentes da região também
transformavam a paisagem das partes mais baixas e próximas ao porto
do morro da Conceição com suas moradias simples e baratas, nos becos e
ruelas. Nem só o vizinho Morro da Providência 27 parecia atrair esse tipo
de habitação.
Ainda outra marca imposta ao local pelos afrodescendentes foram as
casas de “zungú”, onde se preparavam as refeições com angu. Espaços
coletivos improvisados, alugados ou frequentados por negros, ali reproduziam suas práticas musicais e religiosas. Proibidas e reprimidas pela polícia, desde o início do século XIX, como comprovam as posturas municipais, elas conseguiam resistir, mesmo em locais de intenso trânsito, como
no Largo da Prainha. 28 Segundo Carlos Eugênio L. Soares, não era difícil,
especialmente na segunda metade do XIX, encontrar trabalhadores ligados ao porto fazendo parte das reuniões dos zungús. Soares conta que no
ano 1883 ocorreu uma grande prisão em massa de membros de zungús. A
27 O Morro da Providência é reconhecido como o local da primeira favela no Rio de Janeiro.
28 Sobre posturas que proibiam ajuntamentos de negros, batuques e zungús, ao longo do
século XIX, ver Abreu, 1999.
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polícia deu uma batida no número 13 do Largo da Prainha, local conhecido como ponto de encontro de trabalhadores portuários, e lá prendeu 30
pessoas.
Um aspecto interessante desse zungú é que ele não era formado apenas
por negros, trabalhadores imigrantes pobres, portugueses em grande parte, também estavam presentes. Mas, segundo Soares, independentemente
da presença de imigrantes estrangeiros, que também residiam na área, os
africanos ocuparam posições estratégicas dentro das hierarquias das comunidades, sendo muitas vezes os “mestres” das casas coletivas. E destaca,
entre as diversas nações, os “minas” como o mais importante elo com as
raízes africanas dos “zungús” (SOARES, 1998:48; ARANTES, 2005:110111). Essa possibilidade da presença de pessoas de diferentes origens nos
zungús, também ocorria nas festas religiosas e profanas das casas das Tias
Baianas. Como explica João da Baiana, as festas na casa da Tia Ciata,
por exemplo, eram de “preto, mas branco também ia lá divertir”.29 Nesse
sentido, a casa de Tia Aurora, descrita pela mãe de Luiz Torres, Dona Iraci
dos Santos, em meados do século XX, na travessa do Sereno, do lado da
Pedra do Sal, pode ser considerada uma edição moderna dessas casas de
zungú. Ali os estivadores descansavam dos turnos de trabalho, faziam as
refeições, rodas de samba e capoeira. A sociabilidade do samba, capoeira,
porto e candomblé deu identidade à região e continua presente nos que
hoje reivindicam essa herança.
O território da Pedra do Sal, como local de chegada, recepção e ajuda
entre baianos, no ﬁ nal do século XIX, pode ser evidenciado pelas declarações de uma de suas ilustres representantes, Carmem Teixeira da Conceição, conhecida como Tia Carmem:
Tinha na Pedra do Sal, lá na Saúde, ali que era uma casa de baianos e
africanos, quando chegavam da África ou da Bahia. Da casa deles se via
o navio, aí já tinha o sinal de que vinha chegando gente de lá. (...) Era
uma bandeira branca, sinal de Oxalá, avisando que vinha chegando gente. A casa era no morro, era de um africano, ela chamava Tia Dada e ele
Tio Ossum, eles davam agasalho, davam tudo até a pessoa se aprumar.
(...) Tinha primeira classe, era gente graúda, a baianada veio de qualquer
maneira, a gente veio com a nossa roupa de pobre, e cada um juntou sua

29 O censo de 1890 apontava que 60,6% dos moradores do distrito de Santa Rita era deﬁ nida como brancos. O número de imigrantes portugueses era expressivo neste percentual
(PEREIRA, 2002:90).
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trouxa: “vamos embora para o Rio porque lá no Rio a gente vai ganhar
dinheiro, lá vai ser um lugar muito bom” (...).

Esse modo de viver e receber os que chegavam incorporou-se ao modo
de vida da região e pode ser veriﬁcado com outros exemplos. Os antepassados dos que hoje reivindicam a identidade de remanescentes quilombolas
chegaram à região da mesma forma. Foram acolhidos por negros, portuários e irmãos de santo, chegados anteriormente. Trataram de recompor
os pedaços de sua própria experiência de desterritorialização, formando
agremiações ou realizando atividades coletivas de trabalho, culto ou lazer.
Essas organizações coletivas, como hoje o Afoxé Filhos de Ghandi e o
projeto Sal do Samba, foram e são instrumentos de integração e sociabilidade para esses homens e mulheres transplantados para uma nova cidade.
Através dessas iniciativas, celebra-se hoje no Largo João da Baiana esse
patrimônio cultural.
Em torno de casas como a de Ossum e Dadá, conforme citação anterior, ou a de Miguel Pequeno e sua mulher Amélia Kitundi, os recém-chegados buscavam adaptação à vida na capital do País (MOURA, 1983:43).
A casa de Miguel e Amélia, no Beco João Inácio, no morro da Conceição,
era considerada uma espécie de “consulado” baiano no Rio de Janeiro
(CUNHA, 2000:209-210). Com esses baianos, viriam as lideranças religiosas do candomblé, as irmandades e grupos festivos, como os ranchos de
reis (MOURA, 1983:43-44).
Os trabalhos no porto formam um capítulo a parte nesta longa história
da presença negra no território da Pedra do Sal. Segundo Roberto Moura,
o trabalho no porto, exercido por escravos antes da abolição, permaneceria oferecendo boas perspectivas de emprego regular para o negro no Rio
de Janeiro. Da Zona Portuária surgem algumas importantes organizações
de trabalhadores, como a Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em
Trapiche e Café, antes chamada Companhia dos Pretos, provavelmente
em função do número expressivo de escravos e seus descendentes, ao longo do século XIX, no transporte de cargas e pessoas, por terra e mar. O
“Resistência” foi uma das primeiras associações de trabalhadores a reunir
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maciçamente negros em seus quadros e na própria direção.30 Como relata
o neto da lendária Tia Ciata, muitos de seus familiares trabalhavam na
estiva, militavam no sindicato e faziam festa. O rancho do Resistência era
o Recreio das Flores, que fazia muito sucesso nos desﬁ les que começavam
na Praça Mauá (MOURA, 1983:70-71).
A História dos ranchos, cordões, associações festivas e do próprio moderno Carnaval carioca está diretamente relacionada com a atuação dos
negros, muitos deles baianos, no território da Pedra do Sal e nas freguesias
próximas ao cais do porto (CUNHA, 2000:167).31 Em uma entrevista publicada no Jornal do Brasil de 18 de janeiro de 1913, um personagem importante desta História, Hilário Jovino Ferreira, faria precisas declarações
(ARANTES, 2005:128-129). Nascido no terceiro quarto do século XIX,
em Pernambuco, de pais presumidamente forros, e levado para Salvador
ainda criança, teria tido o seu primeiro domicílio no morro da Conceição,
na Pedra do Sal, região da Prainha, no Beco João Inácio, no 15, na casa de
Miguel Pequeno. Ao chegar ali, entrou em contato com um rancho da vizinhança, o Dois de Ouro, que estava instalado no Beco João Inácio, no 17,
residência de Leôncio de Barros (CAVALCANTI, 2005:85).
Depois de alguns problemas, teria resolvido fundar o Rei de Ouro para
sair no Carnaval e não no dia de Reis, como seria costume. Ao lado de
diversos companheiros afrodescendentes, Hilário ainda fundaria muitos
outros ranchos e cordões importantes do Carnaval carioca, além de um
afoxé, entre as décadas de 1870 e 1910, segundo o memorialista do samba Jota Efegê. E todos esses grupos nasciam no Morro da Conceição, na
Gamboa e arredores, locais que já tinham visto nascer os pioneiros Ranchos da cidade, como o das Sereias e Dois de Ouros, segundo Ary Vasconcelos (LOPES, 2005:47).
Hilário Jovino também foi estivador e tornou-se liderança na comunidade baiana da Saúde. Foi ogã no terreiro de João Alabá e era destaque
30 Analisando as ﬁchas dos sindicalizados, onde estavam anexadas fotos de cada um, Maria
Cecília Velasco Cruz comprovou que os brancos representavam apenas 23,5 % do total dos
registrados até o ano de 1929. Os pretos compunham 62,3% do total e os pardos 14,2%,
como indicados na Tabela I. Não é por acaso que, nos primeiros anos do século XX, a “Resistência” tenha ﬁcado conhecido como “Companhia dos Pretos”. A outra organização dos
estivadores, a União dos Operários Estivadores, também tinha na liderança homens negros
que ser relacionavam com o passado escravista apud Arantes, 2005, 101-102.
31 A sociabilidade na área também era feita em clubes recreativos, carnavalescos, esportivos
ou dançantes, que existiram às dezenas, como atestam os pedidos de licença para funcionamento. Algumas das sedes desses clubes eram em cortiços e organizavam ranchos. Na rua do
Jogo da Bola tinha sede o Grupo Carnavalesco Marinheiros Teimosos. Apud Pereira, 2002,
p.91-92.
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entre os raiadores do samba de partido alto e cantadores de chula (ALENCAR, 1968). Para Nei Lopes, um pesquisador do samba, os negros do porto destacavam-se também na arte de tirar versos de improviso. Segundo
Donga, um dos mais festejados sambistas, “Oscar do 24” (assim chamado
por ter servido na campanha de Canudos, como integrante do 24º Batalhão) e seus companheiros Hilário Jovino, o “maioral”, Dudu e João Cancio eram considerados como “reis do partido-alto”, “raiadores afamados”,
isto é, “cantadores de chula” (ALENCAR, 1968; LOPES, 2005:103). O
repertório desses “raiadores” e “tiradores de chulas” certamente se constituía de peças de tradição oral e recriação delas, aqui e ali recheadas de
improvisos. (...)”
A presença de ranchos e rodas de samba no Morro da Conceição, no
território da Pedra do Sal, é conﬁ rmada pelo sambista João da Baiana que
declarou, em entrevista concedida ao Museu da Imagem do Som, em 1970,
que participou do “Dois de Ouros” e do rancho “Pedra do Sal” (CUNHA,
2000:168). Costumava, desde pequeno, a fugir para a Pedra do Sal, na
Travessa do Sereno, onde fazia seus primeiros sambas e ouvia muitos outros ensaios. Mais velho, com Donga e outros da Velha Guarda, ali fazia
suas farrinhas. Lembra-se também de outro rancho carnavalesco fundado
na Travessa do Sereno, bem junto ao prédio dos Diários Associados, juntamente com Getúlio Marinho, Donga e outros ﬁ lhos ou parentes das tias.
Neste rancho, foi Porta-machado, espécie de batedor ou guarda de honra
das porta-estandartes.
João da Baiana, pela sua estreita ligação com o território da Pedra do
Sal, foi homenageado para denominar o Largo que margeia a Pedra.32 A
sua foto, ao lado do grande memorialista da História da Música Popular
Brasileira, Jota Efegê, neste local consolidaria a memória e o prestígio da
Pedra do Sal. Para o memorialista, a Pedra do Sal era um “tradicional logradouro, antigo quartel general do samba”. Ali, além do nascimento dos
primeiros ranchos, onde João da Baiana, Donga, Pendengo, Getúlio Marinho e mais alguns garotos, e futuros sambistas, ﬁguram como porta-machado, teriam vivido os mais hábeis capoeiras. Esses capoeiras ensinaram

32 A homenagem foi realizada em 1975 pelos moradores da rua Argemiro Bulcão, depois de
7 anos de campanha com as autoridades. João da Baiana havia morrido em 1974. De acordo
com O Globo de 15 de maio de 1975, a cerimônia foi simples e reuniu 300 pessoas. Contou
com a banda do Batalhão Caetano de Farias, da Polícia Militar, o adminstrador do bairro
Eduardo de Almeida, que representou o Prefeito Ramos Tamoyo, e a irmã do compositor,
Dona Carmem Teixeira da Conceição, com 98 anos de idade. Pelo jornal O Dia de 14 de
maio de 1977, a comissão dos moradores era formada por Milton Neni e Babalu Albino e
muitos outros amigos de João da Baiana.
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ao rapazola João da Baiana “as artimanhas de esquiva e ataque num jogo
em que, antes de tudo, prevalece a destreza” (EFEGÊ, 1978:104-106).
João da Baiana personiﬁca exemplarmente a trajetória dos negros na
região. Neto de ex-escravos, nasceu em maio de 1887. Foi criado na rua
Senador Pompeu, próximo à Pedra do Sal, e tornou-se estivador, ainda na
primeira década do século XX, aos 20 anos de idade. Membro do candomblé, também participava das inúmeras associações carnavalescas da Saúde.
Em seus depoimentos nos jornais e para o Museu da Imagem do Som, na
década de 1960, a Pedra do Sal é referência constante e obrigatória. Em
seu depoimento confessou que continuava a bordejá-la, fazendo ali um
aperitivo no Sovaco, onde tomava uma dose de “catuba”.
João da Baiana, ﬁlho da baiana de mãe de santo Tia Perciliana Guedes,
era grande capoeirista e do candomblé. Proclamava-se Babalaô de Orixá,
da linha de Umbanda, de Nagô e Gegê, e ﬁ lho de cabeça dos afamados
pais de santo João Alabá (na rua Barão de São Felix) e Abedé (na rua João
Caetano) (EFEGÊ, 1978:43).
Segundo Roberto Moura, os sustentáculos da comunidade negra e baiana, nas freguesias próximas ao porto, eram os candomblés e as macumbas.
O candomblé ampliava os laços sociais e familiares, através dos vínculos
religiosos, e favorecia a recriação das origens místicas e da esperança. Entre o ﬁ nal do século XIX muitas tias, pais e mães de santo ﬁcaram famosos
na Pequena África. Dentre eles, a famosa Tia Ciata, que pertencia ao terreiro de João Alabá, situado na rua Barão de São Félix. Na Saúde existiam
Maria Amélia, Rosa Olé e Sadata, da Pedra do Sal, uma das fundadoras
do Rei de Ouro com Hilário Jovino (MOURA, 1983:94-95). Há também
referências que a ialorixá Mãe Aninha, chegada da Bahia em 1886, planta
os axés, com Bamboxê e Obá Saniá, em uma casa na Saúde, bem próximo
à Pedra do Sal (ROCHA, 2000).
Desde o período colonial, os ajuntamentos de pretos e manifestações
culturais que remetessem às heranças africanas não eram bem vistos pelas
autoridades. As posturas municipais do Império criaram mecanismos mais
efetivos de controle e repressão a essas práticas culturais, embora nunca
tenham tido sucesso duradouro. O período republicano reeditaria os mecanismos de repressão às práticas culturais e religiosas dos homens e mulheres negros, especialmente por sua cor e suspeita de serem vadios, ébrios,
capoeiras, prostitutas, “feiticeiros” e sambistas (traços sempre associados
à malandragem). Claro que eles também tinham suas próprias formas criativas de lidar com a repressão (ARANTES, 2005:116-118).
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Dois marcos das ações do poder republicano sobre a área iria transformar a região em termos espaciais, acrescentando mais um processo de expulsão e mobilidade para a população pobre e negra do território da Pedra
do Sal: a demolição de cortiços, exemplarmente representada pelo Cabeça
de Porco, da rua Barão de São Felix, e a construção dos novos aterros para
o moderno Porto do Rio de Janeiro, em 1906 [ver Mapa 4]. Com o “botaabaixo”, a população de baixa renda, negra em maioria, seria expulsa do
centro da cidade – o que já vinha ocorrendo desde a década anterior com
as campanhas de erradicação dos cortiços. Buscaram moraria na periferia,
nos subúrbios e morros que circundavam a região. Com eles foram muitos
dos seus centros religiosos e sociedades carnavalescas.
Uma história que representa exemplarmente esse processo, a partir de
um migrante negro do velho Vale do Paraíba escravista, é a de Elói Antero
Dias. Como João da Baiana, ﬁcou famoso por sua participação na organização de associações carnavalescas. Mais conhecido por Mano Elói, fazia
parte do quadro de sócios da “Sociedade de Resistência dos Trabalhadores
em Trapiche e Café” desde pelo menos 1910 e sua atuação como organizador de ranchos e blocos carnavalescos andava junto com sua atuação
na política portuária. Nascido no ano de 1889, em Resende, interior do
Estado do Rio de Janeiro, Mano Elói chegou na cidade carioca em 1903,
como vários migrantes do velho Vale do Paraíba escravista. Morou e frequentou a Zona Portuária durante muito tempo, antes de ﬁ xar residência
no Morro da Serrinha, no bairro suburbano de Madureira, onde foram
morar muitos outros portuários expulsos pelas diversas reformas urbanas.
Nos seus tempos de menino, costumava vender balas no Campo de Santana e, mais tarde, já atuando no cais, costumava percorrer os redutos de
sambistas da cidade, na Pedra do Sal, no Morro da Favela (Providência)
e Santo Antônio, além de ser frequentador de terreiros de macumba. Na
década de 1920 participou ativamente da fundação das escolas de samba
Deixa Malhar e Portela, além do Bloco Carnavalesco Prazer da Serrinha.
Tempos depois, já na década de 1940, Mano Elói fundou, junto a outros
sambistas que trabalharam no cais do porto, como Sebastião Molequinho,
João “Gradim”, sobrinho de Hilário Jovino, e Aniceto do Império, uma
das mais antigas escolas de samba do Rio, a Império Serrano, herdeira do
antigo Prazer da Serrinha. Até os dias de hoje, os membros do “Resistência”, atualmente chamado de Sindicato dos Arrumadores do Rio de Janeiro, têm entrada livre na quadra da Império Serrano, bastando apresentar
a carteira de sindicalizado.
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Ambos os avós do Luiz Gomes foram portuários negros e fundadores da Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café.
É o que nos conta hoje sua mãe Dona Iraci dos Santos Torres, nascida
em 25/12/1941, ﬁlha de Francelina da Silva e Arlindo Alves dos Santos,
que regulava em idade com o sogro, Júlio Simião da Silva. Júlio nasceu
em 1889, em Barra Mansa, ﬁ lho de escravos das fazendas cafeeiras da
região. Costumava dizer, “nasci em 1889, nunca fui escravo”. Chegou ao
Rio com 17 anos, a tempo de participar como trabalhador na ﬁ nalização
das obras de construção do porto atual, durante o governo Rodrigues Alves, na Prefeitura de Pereira Passos. Depois de morar em casas de cômodo
no Morro da Conceição, provavelmente nas proximidades da Pedra do Sal,
foi pioneiro do Morro da Providência, como muitos outros ex-escravos e
seus ﬁ lhos.
A “Era das Demolições”, período de governo do Prefeito Pereira Passos, segundo Oswaldo Porto Rocha, atingiu de uma forma deﬁnitiva o
aspecto físico e os próprios moradores da Saúde e do território da Pedra do
Sal (ROCHA, 1986). Na região, além da construção do porto, abriram-se
novas vias de circulação, como a Rodrigues Alves, e alargaram-se muitas
outras, como a Camerino e o Largo da Prainha [ver Mapa 4]. Várias partes
da cidade receberam obras de embelezamento. Muitos prédios foram desapropriados para isso, visando uma futura venda para a recuperação dos
cofres da Prefeitura. “Foram destruídos muitos quarteirões de cortiços habitados por proletários, e os armazéns e trapiches dos bairros marítimos,
em uma extensão de aproximadamente 13 ha” (ABREU, 2006:66; LOBO,
1978:504). O bairro de Santa Rita apresentou decréscimo da população.
Mas, mesmo depois das obras de Pereira Passos – com o Porto ampliado, remodelado e modernizado, com máquinas e guindastes extinguindo antigas proﬁssões – a grande maioria do pessoal portuário continuaria, como é até hoje, a ser constituída de trabalhadores negros (LOPES,
2005:101; PEREIRA, 2002:86).
A existência de um compartilhamento de experiências e tradições culturais identiﬁcadas com os afrodescendentes na região da Saúde tem sido
destacada pela historiograﬁa em diferentes dimensões. Em termos da organização do trabalho nos trapiches, Maria Cecília Velasco e Cruz demonstrou o quanto ela era culturalmente herdeira dos tempos da escravidão e
das organizações de africanos baseadas em grupos de procedência (especialmente os chamados – e autodenominados – pretos minas). Conﬂ itos em
linhas étnicas entre negros e portugueses estruturavam a política sindical
na região portuária do Rio de Janeiro em princípios do século passado,
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mesmo que uma gramática universalista prevalecesse e tais diferenças não
fossem explicitamente acionadas pelo discurso político do sindicalismo
portuário.
Também Leonardo Pereira procurou relacionar as estratégias de luta
dos estivadores, que não desaﬁavam diretamente as autoridades policiais,
com as experiências anteriores desenvolvidas por escravos africanos (PEREIRA, 2002:86). Dentre os motivos para a eclosão da Revolta da Vacina (1906), Sidney Chalhoub aponta a força de uma tradição da África
Ocidental no entendimento da doença e vacinação (CHALHOUB, 1996,
Capítulo 3). Muitos adeptos do candomblé participaram da revolta. Do
ponto de vista antropológico, a distintividade étnica do grupo negro na
área portuária, mesmo quando não acionada explicitamente, era de fato
reforçada em um contexto de interação que se alimentava não apenas da
disputa entre negros e imigrantes portugueses por recursos escassos, mas
também da coexistência e atualização de diferentes grades de valores éticos e religiosos, em alguns casos incompatíveis, em outros, incomunicáveis
(ERIKSEN, 1991).
A intensa participação dos moradores da Saúde, especialmente os afrodescendentes, na Revolta da Vacina, pode ser entendida a partir das dimensões já destacadas. Mesmo sem assumirem oﬁcialmente a participação, os estivadores pararam o trabalho no porto, em novembro de 1906,
e enfrentaram a polícia nas trincheiras. Conhecidos capoeiras da região,
como o Prata Preta, participaram dos protestos. O símbolo utilizado pelos
revoltosos das barricadas da Saúde eram as bandeiras brancas e vermelhas
nos mastros, que podem ser associadas a Obaluaiê, o poderoso orixá da varíola, cujas contas e roupas tinham no vermelho, no branco e no preto suas
marcas. Mais ainda, as manifestações contrárias à vacina provavelmente
também protestavam contra a condenação do trabalho dos curandeiros,
que acompanhava a proposta do Código Sanitário de Oswaldo Cruz. Para
muitos participantes “a revolta representava não só a oposição à vacina,
mas também a defesa de suas próprias práticas e crenças religiosas” afrobrasileiras (CHALHOUB, 1996:101).
3) 1950 – aos dias atuais: o isolamento da área, a manutenção do passado
arquitetônico da cidade antiga e a transformação da área em foco de
resistência da memória negra na cidade
Com as Reformas Urbanas da Era Passos, as casas de culto afro-brasileiras
e suas roças começaram a migrar para outras regiões da cidade. Ao mesmo
tempo, iniciava-se um processo de isolamento e esvaziamento populacioO fazer antropológico e o reconhecimento de direitos constitucionais
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nal dos bairros ao redor do porto, Saúde, Gamboa e Santo Cristo, que se
completaria com a construção da Avenida Presidente Vargas, na década
de 1940. A partir de 1950 rompeu-se a continuidade espacial da Pequena
África, já que as áreas portuárias foram afastadas da Cidade Nova. O
novo porto afastaria as antigas construções do mar e, de fato, nunca se
integrou inteiramente à cidade antiga. Os elos de ligação com a cidade iam
sendo rompidos lentamente, isolando aos poucos os três antigos bairros
portuários.
À margem do tempo e do espaço, a região não acompanharia a modernização e verticalização dos bairros novos que se abriam na Zona Sul
da cidade. As formas arquitetônicas se cristalizaram e nelas se renovavam
as tradições negras da região. Em 12 de agosto de 1951 os estivadores da
região fundaram, a exemplo de seus colegas da Bahia, o Afoxé Filhos de
Ghandi do Rio de Janeiro, com sede na rua Camerino nos 7 e 9, no entorno
da Pedra e coração do antigo Mercado do Valongo, que ainda ali permanece. Mais tarde, nas décadas de 1960 e 1970, a construção da Avenida
Perimetral, que por viaduto atravessa a região, ainda aprofundou o isolamento, compartimentando os bairros (CARDOSO et al., 1987:133).
Os mais velhos integrantes do grupo que se organizou como remanescente do antigo Quilombo da Pedra do Sal começaram nessa época sua
vivência naquele espaço. Remanescentes de um estilo de vida que antes
se espalhava até a Cidade Nova, foram cada vez mais se concentrando no
entorno da Pedra do Sal até a Praça da Harmonia, em grande parte em
virtude do isolamento e desvalorização do bairro.
O relativo abandono dos imóveis administrados pela VOT não deixou
de jogar um papel nessa sobrevida do antigo estilo de vida. Dona Tereza,
uma das moradoras que se assume como remanescente de quilombo, hoje
com cerca de 80 anos, veio, da Baixada Fluminense, morar com a avó e a
tia em uma casa na rua Mato Grosso, próxima a Pedra, quando tinha 19
anos. Ela se lembra do que chama de “festas de preto” na Pedra do Sal,
“coisas da escravidão”, com rodas e danças de pé no chão e saia rodada,
em que participavam “ﬁ lho, ﬁ lha, vó, neta”, moradores na área ou vindo
dos bairros e favelas do Rio com os quais mantinham contato (Mangueira,
Serrinha, Caxias etc.). Lembra também da presença dos artistas da Rádio
Nacional, na Praça Mauá, e do trabalho de ambulante da avó, que lhe
ensinou “tudo que sabe”. Segundo seu depoimento a tia trabalhava para
a VOT e morava de graça na referida casa. Quando a tia faleceu, Dona
Tereza foi procurada pelos advogados da Irmandade que lhe pediram para
sair do imóvel, mas lhe ofereceram outro lugar de moradia no entorno da
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Pedra, mediante um contrato. Mudou-se para a rua São Francisco da Prainha, onde se encontra até hoje. Diante do aumento do preço do aluguel,
incorporou-se à luta quilombola. Um mandato judicial de despejo lhe foi
entregue enquanto elaborávamos o relatório – mesmo que não tenha se
efetivado. A ordem de despejo foi suﬁciente para que Dona Tereza entrasse
em depressão, tendo de ser internada para tratamento de saúde.
Outra matriarca do grupo, Dona Iraci (mãe de Luiz Torres), nascida
em 1941, nos relatou sua infância no Morro da Providência e sua interação com a identidade negra do grupo portuário, especialmente nas festas
e nas casas de cômodo que reuniam os estivadores na Pedra do Sal. Nos
anos 1980, Dona Iraci se tornou a primeira presidente da Associação de
Moradores do Morro da Providência. Segundo ela, na sua infância, as mulheres do Morro da Providência trabalhavam quase todas como lavadeiras,
enquanto os homens estavam inseridos no trabalho portuário (no desembarque do sal, do café, do minério de ferro etc.). Os desembarques de café
continuavam predominantes e mulheres e crianças trabalhavam também
na “catação e varredura” como forma de renda complementar. “Éramos
pobres mesmo.” O trabalho dos estivadores era intermitente, de forma
que as turmas de trabalho se encontravam nos intervalos, para rodas de
samba e de capoeira, muitas dela em pensões como a da Dona Aurora,
tia baiana que recebia os estivadores para descansar e fazer refeições em
frente à Pedra do Sal, no prédio da Travessa do Sereno no 27. Sua mãe e
ela própria ajudavam Dona Aurora na preparação da comida da pensão.
Segundo Dona Iraci, a relação com Dona Aurora marcou a sua infância.
Nesta versão moderna das velhas casas de zungu aconteciam festas organizadas pelos estivadores. O samba e o vaivém dos trabalhadores e das
mulheres alegravam o dia a dia. O partido-alto ali tinha seu espaço, para
Dona Iraci, inesquecível. Segundo ela, Dona Aurora deveria ter uns 50
anos, era chamada de tia pelos frequentadores e fechou sua casa no ﬁ nal
da década de 1950, atingida por um câncer.
A base da comunidade remanescente é formada pelo círculo de parentesco de Luiz Torres e sua mãe, moradores no Morro da Conceição mediante contrato de aluguel com um particular, e Dona Tereza, Damião Braga e Marilúcia Luzia, os três com mandato de despejo para desocupação
dos imóveis que ocupam na Travessa do Sereno e na rua de São Francisco
da Prainha. Todos são militantes negros e de movimentos comunitários,
formados ao longo do processo de redemocratização política do País na
década de 1980 e todos são descendentes da última geração de africanos
escravizados para a expansão cafeeira no Rio de Janeiro oitocentista e/ou
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de estivadores negros chegados à região portuária logo após a abolição.
Todos são “do santo”. Todos são do samba.
Damião Braga Soares dos Santos nasceu em 24/10/1966, na rua João
Álvares no 13-A, no coração da Zona Portuária, em uma casa onde moravam seu pai, sua mãe, seus muitos irmãos e primos, somando cerca de 17
pessoas. Sua mãe chegou à região Portuária nos anos 1950, vinda do Norte
Fluminense, já com cinco ﬁlhos, quando se casou com o estivador Damião
Braga, com quem teve mais três ﬁlhos (Damião e duas irmãs). Damião Soares Braga (pai) veio de Minas Gerais e chegou ao Rio de Janeiro na década
de 1930. Como estivador sempre frequentou e interagiu na Zona Portuária.
Mas primeiro morou na Tijuca, tendo sido participante da escola de samba
Império da Tijuca, reduto de estivadores como a Império Serrano. Depois
de viúvo, com duas ﬁlhas para criar, casou-se pela segunda vez, com Letícia
Coelho Braga, com quem foi morar na rua João Álvares, próximo à Pedra,
no bairro da Saúde.
Filha de escravos, Letícia veio do Norte Fluminense em busca de trabalho e depois trouxe seus cinco ﬁlhos. Célio Braga, uma das crianças
nascidas em Cachoeira do Macabu no Norte Fluminense, leva vívida recordação da presença negra e da memória do tempo do cativeiro entre
os camponeses que marcaram sua infância. Estivador, candomblecista,
tornou-se mestre de capoeira Angola no Bairro da Saúde, especialmente
no Centro Cultural José Bonifácio, e se propõe a fazer oﬁcinas desta manifestação cultural nas casas reivindicas pelo grupo de remanescentes, uma
vez reconhecido o Quilombo da Pedra do Sal.
Damião, ﬁlho do casal, nasceu quando o pai tinha 50 anos. Segundo
ele, seu pai frequentava centros de umbanda e era devoto de São Cosme e
Damião, enquanto sua mãe era do candomblé. Damião (ﬁlho) frequenta o
Afoxé Filhos de Ghandi desde a infância. Segundo ele, ao Ghandi “só ia
quem tinha relação com candomblé e umbanda, era toque o tempo todo”.
Damião, atual presidente da ARQPEDRA, teve também formação religiosa católica, foi batizado e crismado. Começou sua vida de militante
comunitário ligado à questão urbana na pastoral de jovens da Paróquia
da Sagrada Família, quando começou a discutir a questão da moradia no
Bairro, diante dos planos de construção de várias vias expressas na região,
na nascente Associação de Moradores da Saúde (AMAS) e no Centro Cultural José Bonifácio dos anos 1980. Nos anos 1990 se tornaria presidente
da Associação e principal líder comunitário na discussão dos projetos de
revitalização do bairro que então entraram em pauta. Segundo o próprio,
“por notório saber”, foi convidado e concluiu curso de “regularização fun-
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diária em assentamentos informais urbanos” na Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC-MG).
Em criança, na escola, o chamavam Tião Medonho ou Macaco, por
causa de sua cor. Nas décadas de 1970 e 1980 participava com a família do
Bloco Coração das Meninas, também no bairro da Saúde, onde trabalhou
como ajudante do carnavalesco Eloy Machado.
A família de Marilúcia chega à área mais tarde, já nos anos 1980. Segundo seu depoimento e de sua mãe (moradora na rua da Prainha, no 41),
sua bisavó, de nome Margarida da Conceição, foi escrava e após receber a
carta de alforria foi morar no bairro de Olinda, perto de Anchieta. Uma
parte de sua família está lá até hoje. Rico (Israel dos Santos Filho) mora
com elas na casa da rua da Prainha. Amigo de infância de Marilúcia, ﬁ lho
de um antigo funcionário do Lloyd, frequentador do candomblé e um dos
signatários da certidão de autoidentiﬁcação como remanescente de quilombo. Lúcia já era formada em pedagogia e trabalhava em organizações
sociais voltadas para o atendimento e a educação de meninos e meninas de
rua. Segundo seu depoimento, sua bisavó, liberta em 1888, Margarida da
Conceição, comprara um terreno onde trabalhara com carvão em Olinda,
na Baixada Fluminense. Sua avó, Inês da Conceição, criou os sete ﬁ lhos
das duas ﬁ lhas, em uma casa sem homens, até que crescessem os cinco netos meninos. Marilúcia nasceu no Méier em 1958. Participou ativamente
dos movimentos negros dos anos 1970, bem como frequentou os bailes
soul e o movimento black power que marcaram o Rio de Janeiro da época.
Mudou-se para o Beco João Inácio, na parte baixa do Morro da Conceição, com a mãe, que tinha amigos na área, porque o aluguel era barato
e mais perto do trabalho. Impressionou-se com as casas abandonadas e
lacradas pela Ordem Terceira e com o início do aumento dos aluguéis e
preço dos imóveis na região e suas consequências sociais. Começou então
a participar da AMAS. Uma de suas ﬁ lhas estudou no Colégio do Adro
(Padre Mota), de onde saiu em função de uma gravidez ainda na adolescência e do contexto dos conﬂ itos da mãe com a direção da Escola. Marilúcia narra uma feijoada no Colégio, na qual teria ﬁcado indignada por ter
ouvido Frei Eckart apresentar suas ideias sobre o bairro (“todos sabem o
que é uma Zona Portuária, é a zona, lugar de meretrício e prostituição”).
Neste episódio, apesar de sua experiência no trabalho de assistência social
às populações da área, a incomunicabilidade de valores entre a identidade
negra de Marilúcia e os projetos sociais da VOT tornaram-se evidentes
(ERIKSEN, 1991). Tanto em relação à forma como devam ser encaradas
as populações pobres da área, negra em sua grande maioria, bem como em
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relação às suas formas de organização familiar, é marcante o desencontro
de expectativas.
O mesmo pode ser dito em relação a Luiz Torres, historiador e professor da rede estadual de ensino. Luiz, Damião e Lúcia criaram o projeto Sal
do Samba para resgatar as tradições negras inscritas no Tombamento da
Pedra do Sal, com homenagens a João da Baiana, João Alabá, Donga e às
suas crenças religiosas, vivenciadas na região.
Pode-se aﬁ rmar que a identidade do grupo remanescente de quilombo
se estruturou a partir da associação da mobilização racial de militantes
negros de famílias tradicionais da região à vivência religiosa de matriz
africana em diferentes casas de santo. Este é o contexto de interação que
permitiu dar novos signiﬁcados ao resgate da memória da resistência das
últimas gerações de escravizados e de seus descendentes em torno da Pedra
do Sal e aos conﬂ itos pelo direito à moradia com a VOT. A dimensão de
conﬂ ito religioso, ainda que não explicitada, é latente em ambas as versões da contenda (a da irmandade religiosa católica e a da ARQPEDRA).
Segundo uma das narrativas, que mesmo que não possa ser conﬁ rmada
possui inegável signiﬁcado simbólico, diante dos sucessivos aumentos de
aluguel que a obrigaram a deixar a casa, uma mãe de santo teria ido ao escritório da VOT com uma galinha preta debaixo do braço e a teria soltado
diante do Frei, dizendo, “você é Padre e eu sou macumbeira”.
Como também nos relata a advogada da VOT, mesmo que de uma
perspectiva oposta, a dimensão territorial do conﬂ ito se iniciou no contexto de movimento de ocupação das casas abandonadas no entorno da
Pedra do Sal, organizado pela associação de moradores da Saúde, quando
Damião Braga foi presidente. Como no caso de Dona Tereza, mesmo antigos protegidos da Ordem Terceira foram atingidos pela nova orientação
em relação aos imóveis da área nos anos 1990.
Aliás, esta é uma das características recorrentes dos processos de constituição de identidade quilombola com base nos direitos deﬁ nidos pelo
artigo 68 do ADCT da Constituição Federal: o litígio se forma após a
quebra de relações tradicionais de tipo paternalista que viabilizavam a
permanência de grupos negros marginalizados em uma dada região, com
relativa estabilidade.
Este é bem o caso de Rafael dos Santos, um dos que se identiﬁcam
como membro da comunidade remanescente de quilombo, ﬁlho de João
Gabriel dos Santos, sambista da Império da Tijuca, e de Enea Alves dos
Santos. Segundo ele, sua avó paterna “chegou a pegar o tempo da escravidão”. “Ela comia com a mão e fumava cachimbo” e se chamava Isolina
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dos Santos. Morreu com mais de cem anos em 1995. Rafael nasceu em
1982, em uma das casas da VOT, bem perto do ADRO, cedida à sua mãe
pouco antes dele nascer, em função de relações de proteção estabelecidas
enquanto enfermeira no Hospital da Penitência. Depois ela fez da casa
uma pensão para estivadores, mantendo a tradição negra da região de reunir trabalhadores do porto nas refeições e no lazer. Ele conta dos churrascos na Pedra do Sal em que participou na infância, “que não existem mais
porque a VOT está mandando todo mundo embora”. Sua mãe faleceu, seu
pai casou-se de novo e foi morar em um prédio próximo, também da VOT,
o Palácio das Águias, de onde foi despejado e agora mora no Valongo. Ele
e os irmãos permaneceram na casa. Estudou no colégio do ADRO até a
quarta série e depois foi para o Colégio Estadual Licínio Cardoso onde
terminou o primeiro grau. Segundo seu depoimento, seus pais eram “espíritas” e frequentavam casas de santo, mas ele foi criado na religião católica
por causa do colégio. Foi batizado e crismado. Um de seus irmãos é seminarista. Ele mesmo se considera hoje sem religião. “Eu gosto de ter espírito
crítico, de entender a parte histórica da coisa.” Fez o segundo grau em
escola técnica, formando-se eletrotécnico, tendo por algum tempo trabalhado na Light, onde foi menor aprendiz. Hoje é portuário, ajudado pelas
relações familiares, onde trabalha como conferente e líder de equipe.
Segundo Rafael “a Ordem está querendo tomar as casas dos Moradores. Começou há uns oito anos. Foi de pouquinho em pouquinho”. Diz
ter sido ameaçado verbalmente, por policiais à paisana e representantes
de traﬁcantes do Morro do Borel para deixar a casa. Mas não pretende
sair. “Quando aconteceu esta questão com a Ordem Terceira tomei contato com os nossos direitos [como remanescente de quilombo].” Segundo
ele, “a VOT perdeu direito de ser uma instituição ﬁlantrópica em 1991, e
começou a aumentar os aluguéis. Era um aluguel simbólico de trinta reais,
por exemplo, e passou para trezentos. Muita gente foi saindo porque não
podia pagar o aluguel, teve gente que saiu da casa e morreu três meses
depois. Eu não vou sair. Posso até sair da casa (porque é muito perto da
igreja), mas não vou sair da Saúde”. Sua mágoa é tão profunda que não
reconhece nem mesmo o alcance social da expansão do Colégio. “Só vejo
gente chegando de carrão, do Meyer e da Tijuca.” Procura estar sempre
presente nos eventos do Sal do Samba e “procura aprender com o Damião,
que sempre foi vizinho nosso”. Rafael mora na mesma casa da VOT, próxima à Igreja, desde que nasceu. Aﬁ rma que muitas famílias têm medo de
adentrar na luta pela titulação do quilombo por temerem represálias. Diz
ainda que, apesar de possuir anteriormente a consciência de suas raízes,
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começou a ter a noção de ser quilombola quando a VOT começou a pressionar os moradores da região.
Em 2004, o Sal do Samba, movimento cultural de revitalização da memória negra da área, associou-se ao movimento patrocinado pela AMAS
de resistência às desapropriações no bairro, resultando na fundação da
Associação dos Moradores do Quilombo da Pedra do Sal (ARQPEDRA).
Uma vez formada, a ARQPEDRA tem chamado os demais moradores da
área, ameaçados de despejo, que quisessem assumir um projeto de propriedade coletiva e vida comunitária, com compromisso de preservação da
memória negra na região, a participar de suas reuniões. Muitos se aproximaram, mas a obrigatoriedade da propriedade coletiva e o dever de memória negra como ﬁ nalidade fundamental restringiram consideravelmente a
amplitude das adesões. Alguns, entretanto, se engajaram e foram incorporados à ARQPEDRA.
A participação no candomblé e as ameaças de despejo ﬁ zeram Marquinhos (José Marcos Evangelista), ambulante, cearense, branco, homossexual assumido, que veio para o Rio de Janeiro aos 18 anos, se integrar à
ARQPEDRA. Segundo sua narrativa, depois de morar em uma casa abandonada da região que sofreu um incêndio, foi levado pelos vizinhos para a
casa onde hoje mora. Algum tempo depois foi procurado pelo advogado da
Ordem Terceira e concordou em pagar um aluguel simbólico, que logo se
tornou impraticável. Ameaçado de despejo, assumiu-se como quilombola
e hoje é uma das ﬁguras mais mobilizadas do grupo.
Foi também a partir da associação entre candomblé e ameaça de expulsão, que Carmem e sua mãe, mulher e ﬁlha de antigo militante comunista,
antigas moradores da região, de família de trabalhadores portuários, foram acolhidas pela ARQPEDRA. “O quilombola não é a cor da pele que
diz, que determina... e sim o espírito da pessoa”, nos diz Carmem.
A militância de Getúlio Brasil junto ao sindicato dos Blocos aproximou-o das casas de culto afro, dos estivadores negros e da valorização do
espírito comunitário. O conﬂ ito com a VOT o trouxe deﬁ nitivamente para
a comunidade remanescente.
As reuniões do grupo se fazem na sede do Afoxé Filhos de Ghandi,
que apoia e participa da luta do quilombo. Trata-se, de fato, das ruínas de
um belo prédio, em frente à Praça dos Estivadores, nas proximidades dos
Jardins do Valongo.
A ARQPEDRA reivindica as migrações e a experiência de resistência
aos sucessivos despejos na região como parte integrante de sua tradição.
A posse coletiva da região em torno do Largo João da Baiana, na Pedra
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do Sal, é reivindicada como espaço de concretização de um patrimônio
imaterial afrodescendente, que deve acolher os moradores atuais e resistir
a mais uma desapropriação, de modo a reproduzir um determinado estilo
de vida comunitário, que se assume como negro, sem a precariedade e a
insegurança social que lhe deram origem. Trata-se também de preservar a
história e a cultura negra presentes na região e de inﬂuir coletivamente nos
projetos de revitalização do bairro, enquanto comunidade remanescente
de quilombo.
Para tanto, se titulados, planejam captar recursos para o desenvolvimento de oﬁcinas de capoeira, artesanato e danças afro. Pretendem criar e
manter em funcionamento um centro cultural e ainda recuperar a sede do
Afoxé Filhos de Ghandi. Planejam ainda desenvolver parcerias com órgãos
do poder público para o funcionamento de um colégio de ensino médio e
até para a criação de uma Universidade Quilombola, em associação com a
presença da UFRJ no observatório do Valongo.
Conclusão
Em função do relatório antropológico e histórico apresentado, a área referência do Quilombo da Pedra do Sal, entendido como área histórica de
resistência negra à opressão histórica sofrida, compreende os marcos simbólicos e territoriais identiﬁcados com a memória e a história negras na
região portuária, entre o Largo de São Francisco da Prainha e o Morro da
Saúde: o território do mercado de escravos africanos, o Valongo; o cemitério dos pretos novos; o movimento do porto e de seus antigos armazéns, e
a Pedra do Sal e seu entorno, com as memórias do samba e do santo.
A Pedra do Sal, o Largo João da Baiana e seu entorno, entretanto, pelo
amplo reconhecimento como principais símbolos do patrimônio afrodescendente na região, representam, objetivamente, a área pleiteada pela Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo da Pedra do Sal, como
apresentamos ao longo do relatório. É no entorno da Pedra do Sal que reside
a maioria dos membros da Associação e onde se registram os conﬂitos com
a Venerável Ordem Terceira da Penitência (VOT). Foi com base no processo
de tombamento da Pedra do Sal, em especial no relatório, parecer e voto
de Marcelo Moreira de Ipanema, representante do Instituto Histórico e
Geográﬁco Brasileiro, que a ﬁcha de regularização fundiária considerou o
corte da Pedra do Sal para realização do aterro – que deu origem ao espaço
do Largo João da Baiana, da rua São Francisco da Prainha e a atual rua
Sacadura Cabral – marcos fundamentais para a deﬁnição do território do
Quilombo da Pedra do Sal.
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Como aparece no desenho de Rugendas, aquela parte do mercado de
escravos, na Prainha, serviu como primeira morada aos pretos novos que
chegavam da África. Ali eles morriam ou se recuperavam para inventarem
nova vida na nova terra. Este território compreende, especialmente, o entorno da Pedra, onde se faziam as oferendas, o Largo João da Baiana e a
própria atual rua São Francisco da Prainha. Em princípios do século XX,
Lima Barreto faria pioneiramente a associação entre a presença do antigo
mercado de escravos e a persistente africanização cultural da região. Também em outras áreas de desembarque e recuperação de pretos novos do
Rio de Janeiro, já no período ilegal do comércio negreiro no País, a resistência à opressão histórica sofrida fez surgir quilombos contemporâneos,
formados pelos remanescentes das populações negras da área. É o caso
dos Quilombos do Campinho da Independência, em Parati, de Bracuí, em
Angra dos Reis, da Marambaia, em Mangaratiba, e da Rasa, em Búzios.
Com o ﬁ m da escravidão, no ﬁ nal do século XIX, ﬁcaria ainda mais
visível o território negro no entorno da Pedra do Sal: ali nasceram os primeiros ranchos, se estabeleceram as casas que abrigavam, material e espiritualmente, os novos recém-chegados, ex-escravos em busca de uma vida
melhor na cidade do Rio de Janeiro após a abolição, assim como importantes organizações de trabalhadores negros no porto.
Hoje, as festas do Projeto Sal do Samba no Largo João da Baiana e o
Afoxé Filhos de Gandhi ainda evocam a Pequena África, antigo quilombo
e lugar privilegiado de resistência à opressão histórica sofrida pelo povo
negro no Brasil. A Pedra do Sal e o Largo João da Baiana transformam-se
em local de memória dessa histórica resistência e herança cultural dos africanos no Brasil. A sede do Afoxé Filhos de Ghandi (na rua Camerino) e os
prédios em torno do Largo João da Baiana (lateral do prédio no 53 da rua
São Francisco da Prainha, Travessa do Sereno nos 27 e 29, Largo João da
Baiana nos 33 e 35) são suportes materiais da memória da presença negra
na Pedra do Sal e no antigo mercado do Valongo. Formam parte do território legitimamente reivindicado pela comunidade remanescente, onde
pretendem estabelecer, além de espaços de moradia, um centro cultural e
de memória da resistência negra na Pedra do Sal.
Complementando o território reivindicado, encontram-se as casas que
formam o lado ímpar da rua São Francisco da Prainha (nos 25 a 53), entre o
Largo de São Francisco até o Largo João da Baiana e a Pedra do Sal, moradia da maioria do grupo remanescente (tias Tereza, Marilúcia, Marquinho
e Carmem) com diversos imóveis vazios ou abandonados. Ali, oﬁcinas de
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cultura afro-brasileira serão oferecidas pelos moradores, de forma associada aos espaços de moradia da comunidade.
Os remanescentes do Quilombo da Pedra do Sal reivindicam o território no entorno da Pedra como local de moradia e de celebração; espaço
sagrado e lugar de memória de religiosidade negra trazida por seus antepassados para o País. Eles representam a manutenção e o revigoramento
de uma memória afro-brasileira na área, marcada pelo samba, pelo candomblé e pelo trabalho negro no porto, e a visibilização de um patrimônio
cultural imaterial herdado de seus antepassados escravos e africanos, um
dos mais importantes grupos formadores da sociedade e cultura brasileiras. Em seu apoio, além do artigo 68, podem ser citados os artigos 215 e
216 da Constituição de 1988, que estende a noção de direitos às práticas
culturais, e o Decreto no 3.551, de 4 de agosto de 2000, que institui o registro e a proteção de bens culturais de natureza imaterial de grupos que
formaram o patrimônio cultural brasileiro. A Constituição e o Decreto garantem a promoção e a proteção do patrimônio cultural brasileiro, entendido como bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente
ou em conjunto, que são portadores de referência à identidade, à nação e à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, dentre
eles os afrodescendentes.
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Terra da Cesárea, terra solta e terra de negócio:
a Comunidade de Sobara no processo de
identificação e delimitação de territórios
quilombolas no Rio de Janeiro

Marcia Fernanda Ferreira Malheiros33

Apresentação
Este texto apresenta uma síntese do Relatório Antropológico de Identiﬁcação e Delimitação das terras tradicionalmente ocupadas pela Comunidade Remanescente do Quilombo de Sobara, localizada no município de
Araruama, na Região dos Lagos ﬂuminense. Trata-se, portanto, de uma
versão compilada e em parte atualizada sobre uma experiência de pesquisa
etnográﬁca realizada no contexto do processo administrativo de identiﬁcação, delimitação, demarcação e titulação de terras ocupadas por “remanescentes das comunidades dos quilombos” (art. 68 do ADCT da Constituição Federal de 1988), exercício do poder normativo conferido pelo Estado
brasileiro, desde 2003, ao Instituto Nacional de Terras e Reforma Agrária
(INCRA).
Fruto de uma parceria celebrada entre a Fundação Euclides da Cunha,
da Universidade Federal Fluminense (UFF), e o Incra, esta pesquisa contou
com a orientação da professora Drª Eliane Cantarino O’Dwyer (Departamento de Antropologia/UFF) e foi realizada entre os meses de fevereiro e
agosto de 2007 quando ainda vigorava a Instrução Normativa no 20 (de
19 de setembro de 2005) estabelecendo procedimentos para identiﬁcação,
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas
pelos remanescentes de comunidades de quilombos, conforme o Decreto no
4.887, de 20 de novembro de 2003.
Ainda que os limites e possibilidades desse tipo de parceria – universidade/agência governamental, antropologia/Estado nacional – seja um
importante tema para o debate antropológico e que esta pesquisa apre-

33 Mestre em Antropologia (PPGA/UFF). Doutora em Antropologia (PPGH/UFF). Pesquisadora do Programa de Estudos dos Povos Indígenas (Pró-Índio/UERJ).
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sente algumas considerações a respeito desse diálogo, meu objetivo principal nesta oportunidade é apresentar um resumo do material etnográﬁco
produzido na comunidade remanescente do Quilombo de Sobara durante
o evento da identiﬁcação normativa de seu território e as condições da
pesquisa de campo antropológica.
A pesquisa de campo em Sobara: perspectivas e obstáculos
Algumas especiﬁcidades encontradas nesta pesquisa talvez exempliﬁquem
a gama de surpresas e obstáculos com a qual o antropólogo pode se deparar em um trabalho de identiﬁcação territorial balizado por objetivos,
normas e prazos especíﬁcos e em grande parte diferenciados de uma pesquisa etnográﬁca convencional onde virtualmente há maior possibilidade e tempo para se constituir um “diálogo entre iguais” (CARDOSO DE
OLIVEIRA, 2000:24) e, consequentemente, reformulações temáticas e
teórico-metodológicas ao longo do caminho.
Ao chegar em Sobara logo percebi que o tema que trazia para o diálogo (sobretudo, o território a ser deﬁ nido e demarcado coletivamente, bem
como a questão da autoidentiﬁcação quilombola) apresentava algumas diﬁculdades. Em campo, encontrei uma comunidade (“parentes e vizinhos”,
“os nascidos e criados em Sobara”, “gente do lugar”, conforme autoidentiﬁcação) politicamente não organizada, em parte alheia ou com muitas
dúvidas sobre a demanda quilombola e sem o exercício de um debate coletivo acerca da formação de uma identidade categórica e de uma proposta
de território, tendo sido conduzida ao processo administrativo já referido
por iniciativa de um funcionário da Emater/RJ, com pesquisa acadêmica
e atuação técnica na região, em associação a uma integrante de uma organização não governamental com experiência em projetos relacionados à
história, educação, meio ambiente e turismo na Região dos Lagos.
Também me chamava a atenção os discursos destes mediadores e de
outros atores “externos” sobre a comunidade de Sobara, por mim colhidos e interpretados a partir de entrevistas, da leitura de uma monograﬁa
de pós-graduação Lato Sensu (FREIRE, 2006) – que foi anexada ao processo do Incra e à solicitação de certiﬁcação da comunidade quilombola
na Fundação Cultural Palmares (FCP) – e de notícias veiculadas na web.
Quase todos os relatos caracterizavam a comunidade de Sobara como “o
verdadeiro quilombo” da Região dos Lagos (ou algo do gênero) tendo em
vista o que pareciam reputar como isolamento geográﬁco, predominância
negra e, em alguns casos, pobreza.
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Por outro lado, encontrei em Sobara outros parâmetros de identiﬁcação. Em geral, os moradores preferiam sublinhar a ancianidade da presença de suas famílias no lugar, o “gosto pela terra”, pelo cultivo da terra, o
sentimento de dignidade por terem conseguido criar seus ﬁlhos com o trabalho da terra, mas que também não deixavam de se referir às diﬁculdades
que tiveram e têm para manter este “modo de vida”.
Não são poucos os relatos nativos sobre partidas deﬁ nitivas, temporárias ou sazonais para grandes centros urbanos, a exemplo das meninas e
moças de diferentes gerações que foram trabalhar como empregadas domésticas e dos homens e rapazes empregados na construção civil. Portanto,
ao contrário da imagem externa, o “isolamento geográﬁco” não parecia
ser uma circunstância nem mesmo remota para os moradores de Sobara
e a “pobreza”, ainda que por vezes pontuada, sempre fora muito menos
referida nos relatos dos moradores do que a tradicional produção agrícola
familiar e as alternativas encontradas para os constrangimentos e crises
dessa produção.
A predominância negra, tão marcada pelos “de fora”, também não parecia um tema de muito interesse para os “de dentro”. Esta temática não
surgia espontaneamente e invariavelmente foi discutida a partir da minha
iniciativa, mesmo após ter conseguido uma maior receptividade dos moradores em relação à minha presença e aos objetivos da pesquisa. Sempre
que introduzida, contudo, ninguém deixava de reconhecer a referida “predominância negra”. Segundo vários relatos, “em Sobara tem mais escuro”
e “em Sobara tem muito parentesco”.
Igualmente a temática da escravidão, termo que na época da pesquisa
suscitava constrangimento e até mesmo receio entre os moradores de Sobara. Isso porque alguns fazendeiros da região, com os quais os pesquisados
mantiveram ou mantinham alguma relação de trabalho, há alguns anos
haviam sido denunciados e condenados pela Justiça por patrocinarem em
suas propriedades forma de trabalho análoga a de escravos. Dessa forma,
a “escravidão” era um tema que sempre aludia a este recente evento e a
maioria dos entrevistados parecia preferir se esquivar de “problemas” com
os fazendeiros mostrando-se reticentes quando este termo vinha à baila.
Mesmo assim, nos relatos sobre o “tempo antigo” (expressão conferida
por alguns moradores mais velhos para marcar as signiﬁcativas diferenças
entre passado e presente) foram surgindo narrativas, ainda que fragmentadas, sobre famílias e sobrenomes de escravos e seus senhores, capatazes,
senzalas e, sobretudo, a história da doação de terra feita por um fazendeiro
da região a uma de suas escravas. Essa escrava, de nome desconhecido,
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teria deixado todo o seu patrimônio territorial para sua neta Cesárea, personagem emblemático na história oral dos moradores de Sobara. Mas até
mesmo essa história vinha aos pedaços, sem maiores detalhes e empenho
narrativo.
Então, o que interessava aos “nativos”? Do que gostariam de falar?
Como já sinalizava Evans-Pritchard, sem alguma convergência de interesses entre pesquisador e pesquisados muito pouco se avança no trabalho
de campo antropológico. Portanto, ainda que os objetivos e as condições
da pesquisa em Sobara diﬁcultassem uma abordagem êmica (VAN LIER,
1989), dentro do possível “tive de me deixar guiar por eles” (PRITCHARD,
1978:300). Desse modo, dois temas emergiram com mais força: religião e
expropriação territorial, este último atrelado a visíveis mudanças na paisagem e na prática da agricultura familiar.
O primeiro tema dizia respeito à aparente dominância da Assembleia
de Deus na comunidade de Sobara, a ideia de convertidos e “desviados”
(não convertidos), o templo como lugar de encontro, oração, doutrina e
lazer, os cultos festivos nas casas dos moradores e a religião como ponto de
intercessão e coesão social. Esse, sem dúvida, poderia ser um ﬁo condutor
da pesquisa e não me furtei em fazer uso do “lugar do sagrado” no trabalho de campo. Aliás, foi nos cultos dominicais da Assembleia de Deus que
acabei conhecendo alguns dos meus “informantes-chave”.
No entanto, considerei que o tema da expropriação territorial, as mudanças na paisagem e no modo de vida da comunidade eram fundamentais
para um trabalho de pesquisa cujo foco era a identiﬁcação da concepção
nativa sobre o território que ocupam, ocupavam e que pretendiam garantir. Assim, tendo em vista os limitados prazos da pesquisa, essa temática
foi comparativamente muito mais desenvolvida do que a religiosidade.
Sobre o território, alguns relatos davam conta de um “tempo da terra
solta” (sem maiores precisões cronológicas), quando poucos eram os constrangimentos para a manutenção da presença dos moradores no lugar de
origem e vivência e para o cultivo agrícola autônomo, quando “Sobara era
só mato”, mas também um tempo, estendido até os dias atuais, de grandes
constrangimentos para a ocupação e manutenção da terra e do trabalho
agrícola familiar.
Paralelo a isso, os entrevistados também informavam sobre a antiguidade da fazenda Sobara – fundada no Segundo Império e grafada em documentos históricos e oﬁciais como Soubara – e outras fazendas vizinhas,
como a Espírito Santo, sinalizando igualmente que as famílias de Sobara
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descendem, ao menos em parte, do plantel de escravos destas propriedades
oitocentistas.
Ao que parece, após a abolição da escravidão (ou antes ainda) estas
fazendas passaram por um longo período de decadência econômica e absenteísmo dos proprietários, situação que talvez explique a indicação nativa – especiﬁcamente feita por alguns dos mais velhos, a exemplo do Seu
Narciso Vasconcelos – sobre a existência no passado de “muita terra solta
e abandonada em Sobara”, região banhada pelo rio São João e que chegou
a ser considerada palustre ou de difíceis condições para a manutenção de
grandes lavouras.
Ainda assim, diferentes moradores também relatavam que nasceram,
moraram ou trabalharam nestas fazendas e que por volta do início da década de 1960 a fazenda Sobara foi comprada por um particular que ainda
mantinha a sua propriedade, mesmo que nunca tenha ali se ﬁ xado como
morador e que há muito não desenvolvesse cultivo agrícola, situação que
certamente colaborou para a desapropriação de parte signiﬁcativa desta
fazenda para ﬁ ns de Reforma Agrária em 2004.
Ademais, os moradores também sublinhavam dois períodos marcantes
de mudanças, constrangimentos e/ou perdas territoriais. O primeiro, por
volta das décadas de 1960 e 1970, é o da grande lavoura de cítricos explorada pelos “portugueses” (termo nativo), quando “em Sobara era tudo
cheio de laranja”. Embora alguns relatos sugiram que este empreendimento trouxe mudanças na paisagem e no modo de vida do lugar, ele também
é associado em alguns relatos à maior oferta de trabalho agrícola para os
moradores e sua decadência, por volta da década de 1980, a um período
difícil para o “sustento das famílias”.
O outro período, considerado em todos os relatos como o grande divisor de águas, a partir do qual as mudanças na paisagem, nas formas de
trabalho e na manutenção das terras para moradia e cultivo agrícola familiar foram bem mais contundentes, relaciona-se ao estabelecimento da
empresa Agrisa Agroindustrial São João, dedicada à produção de álcool
hidratado e anidro.
A partir de 1978, a Agrisa passou a ocupar muitas terras em Sobara e
vizinhanças, promovendo a monocultura de cana-de-açúcar, incentivando
tal cultivo entre médios e grandes proprietários e passando a utilizar parte
signiﬁcativa dos moradores de Sobara como mão de obra assalariada ou
esporádica, sobretudo no desbaste, semeadura e corte da cana.
Nesse processo, muitos moradores perderam terras de moradia, cultivo e agrossivilcultura. Pressionados, alguns chegaram a vender, segundo
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dizem “por ninharia”, as suas terras para a Agrisa, outros conseguiram
manter parte das terras que ocupavam e outros ainda preocuparam-se em
oﬁcializar a posse da terra.
Na época da pesquisa, grande parte dos homens e mulheres de Sobara
mantinha relações de trabalho com a Agrisa ou com produtores de cana
da região, mostrando-se ao mesmo tempo preocupada com a garantia do
domínio territorial que ainda dispunha e receosa com a possibilidade do
processo territorial em curso causar “problemas” na sua relação trabalhista com a empresa e fazendeiros. A situação de pesquisa, portanto, estava
marcada por este e outros dilemas.
Dados gerais
Localização, topônimo e origem presumida
A Comunidade Remanescente do Quilombo de Sobara está estabelecida
há gerações na área rural do Município de Araruama, a cerca de 20 km
do centro do Distrito de São Vicente de Paulo (Terceiro distrito deste município) nas proximidades do rio São João, ainda que este rio tenha sido
afastado das terras ocupadas pela comunidade após obras de retiﬁcação e
drenagem realizadas a partir da década de 1970. A paisagem do entorno
é eminentemente rural e a predominância de pastos e canaviais chama a
atenção para os que ali chegam da primeira vez.
Embora o acesso até os locais de moradia da comunidade não seja exatamente um grande obstáculo, ele tampouco é facilitado. Excetuando-se
as rodovias federais e estaduais (BR-101, RJ-106, RJ-124 que acessam o
município de Araruama e o centro do distrito de São Vicente, via RJ-138
e RJ-140), a rede de estradas municipais (por Araruama, São Pedro da Aldeia ou Cabo Frio) a partir das quais é possível alcançar a área quilombola
não é pavimentada e o único transporte coletivo disponível para o acesso
à comunidade é bastante precário em relação a horários e à segurança dos
passageiros.
O nome pelo qual a comunidade se reconhece e é reconhecida pelos vizinhos é um topônimo. Sobara, portanto, é, antes de tudo, o nome do lugar
compreendido entre as proximidades da localidade Sapucaia e a beira-rio
(rio São João), trecho que em linha reta alcança cerca de 8 km. A origem
do nome é desconhecida por seus moradores, ainda que o associem a uma
centenária fazenda existente na região, a qual, registrada em documentos
como Soubara ou Soubara Grande, originalmente estendia-se por cerca de
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500 alqueires de terras e foi grande produtora de cana, aguardente e café
no Segundo Império, reunindo grande escravaria. 34
Esta e outras fazendas vizinhas, como a Espírito Santo, também estabelecidas durante o Segundo Império, são identiﬁcadas por vários moradores
como o lugar da origem de suas famílias. Dessa forma, a memória nativa,
sobretudo nos relatos dos mais velhos, presume que a população de Sobara
descende das famílias de escravos dessas fazendas oitocentistas, embora
ressalte que foi a doação de terras feita por Manoel Gonçalves, senhor de
terras e escravos, à avó da Cesárea e a existência de “muita terra solta e
abandonada” que possivelmente garantiram a permanência ou mesmo a
chegada de algumas famílias de ex-escravos em Sobara após a abolição da
escravatura e antes ainda.
Os “sítios”: dominialidade e recorte populacional
Além da autoidentiﬁcação por meio do topônimo Sobara, seus moradores
conferem nomes aos locais de moradia, os quais genericamente chamam
de “sítios”. Os sítios são as áreas onde as famílias da comunidade mantiveram o domínio da terra, embora a maioria dos entrevistados não disponha
de títulos fundiários. Tendo em vista a indicação dos próprios moradores,
o trabalho de campo etnográﬁco concentrou-se nos “sítios” sem formalização de propriedade em nome de suas famílias.
Tal recorte socioespacial – apresentado pelos moradores durante a pesquisa de campo e em encontros que reuniram moradores, pesquisadores,
representantes do Incra e os atores “externos” que intermediaram a abertura do processo administrativo – indicava os seguintes “sítios” para a
pesquisa: “sítio Benﬁca” (ou “do Seu Narciso”), “sítio da Jaqueira” (também chamado de “sítio do Luís Rosa”) e “sítio do falecido Raul” (os quais
conjuntamente compuseram o principal foco da pesquisa de campo, conforme indicação dos próprios moradores, vizinhos e demais atores).
Além destes, há outros “sítios de moradores de Sobara” (“dos parentes
e vizinhos”) que são apontados como de “propriedade formal” das famílias que ali vivem e/ou que até a ﬁ nalização desta pesquisa não haviam
34 Sobre o signiﬁcado deste topônimo, Sylvio Lamas Vasconcelos, baseado em pesquisa
histórico-linguística, acredita que “Soubara” é uma corruptela para “Saubara”, nome que,
segundo indicação de Artur Neiva, seria uma das designações “indígenas” para insetos em
geral. De acordo com Vasconcelos, outros topônimos da região de São Vicente de Paulo também têm origem em língua Tupi, tais como Camurupi (designação de um peixe de água doce),
Morubaí (peixe preto que vive em “pequenas águas”) e Carijojó (possivelmente corruptela
para Carijó, etnônimo indígena) (VASCONCELOS, 1998).
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decidido incluírem-se na proposta de um território quilombola. Entre estes
sítios foi possível identiﬁcar o “do Nanias”, “do Ninil”, “dos irmãos do
Cornélio e Nanias” e “do Aires Félix”, embora entrevistas e conversas
tenham sido realizadas com alguns de seus moradores e que seus relatos
tenham sido fundamentais para esta pesquisa. Há também alguns parentes
que residem dentro dos limites das fazendas da região, como na fazenda
Sobara, onde mantém relações de “cooperação” e trabalho com os fazendeiros. Até a ﬁ nalização da pesquisa estes moradores também não haviam
decidido demandar as terras onde vivem e trabalham.
Segundo a estimativa populacional apresentada pelos próprios moradores, a “comunidade de Sobara” era bem mais populosa, alcançando “mais
de 100 famílias”. Hoje, contudo, ela ainda é expressiva e apresenta grande
número de crianças e jovens até 21 anos, faixa etária que corresponde, em
média, a pouco mais da metade da população total desta comunidade no
presente. Além disso, há parentes e aﬁ ns que residem em grandes centros,
mas que retornam com frequência nos ﬁ ns de semana ou em períodos de
férias, havendo, entre alguns, a possibilidade de um retorno deﬁ nitivo. Paralelo a isso, há registro de familiares que residem em “sítios” e fazendas
de localidades rurais, próximas ou pouco mais distantes de Sobara, como
Sapucaia, Camarupi, Arapoca, Favelinha, Três Vendas, entre outras, alcançando os municípios de Araruama, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio.
No entanto, tendo em vista os dados colhidos por meio da aplicação
de um questionário socioeconômico e de entrevistas realizadas nos sítios
Benﬁca, Jaqueira e “do falecido Raul”, lócus privilegiado desta pesquisa,
o recorte populacional contemplado no trabalho de campo perfaz aproximadamente um total de 40 famílias e cerca de 200 pessoas. Somado a este
cômputo, é preciso sublinhar que a população dos demais “sítios de moradores”, já ateriormente denominados, no mínimo duplica esse universo
populacional.
Os sítios Benﬁca, Jaqueira e do “falecido Raul” estão estabelecidos
próximos uns dos outros, ainda que entremeados por terras da Agrisa ou
cortados por uma estrada não pavimentada que liga o centro do distrito de
São Vicente de Paulo à fazenda Sobara e à Beira-Rio (rio São João), local
onde hoje há um assentamento da reforma agrária.
Advirto, contudo, que os atuais limites dos “sítios” (e, talvez, a própria
usabilidade da categoria “sítio” como referência à terra de domínio) emergem como o resultado das mudanças fundiárias e econômicas observadas
na região ao longo das últimas décadas. O “sítio” é, portanto, o espaço
onde foi possível “ﬁcar” por meio de diferentes estratégias de manutenção
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do domínio territorial. Indício de um processo de “desordenamento” de
uma organização territorial nativa é que quase todos os “sítios dos moradores”, inclusive os que possuem algum tipo de regularização fundiária,
estão dispostos, uns em relação aos outros, em terras não contíguas e ocupadas pela Agrisa, embora a totalidade de sua população seja relacionada
por laços de parentesco e aﬁ nidade.
Segundo Seu Narciso Vasconcelos, o sítio Benﬁca, situado na margem
direita da estrada Sobara, é parte da “terra da Cesárea” (identiﬁcada como
da neta de uma escrava, herdeira de suas terras e há muito falecida). Este
sítio sem cercas externas ou internas (com exceção da área para criação de
animais) tem atualmente pouco mais de um alqueire e encontra-se totalmente cercado por canaviais da Agrisa, empresa que ocupou grande parte
das terras de plantio e criação tradicionalmente utilizadas pela família do
Seu Narciso e de outras famílias nativas.
No sítio Benﬁca há 14 casas distribuídas em dois aglomerados (estando uma delas destacada ao centro do terreno). Ali vivem os ﬁ lhos, genro,
noras, netos e sobrinhos de Seu Narciso, perfazendo uma população de
aproximadamente 50 pessoas, número que não contempla os parentes que
hoje vivem e trabalham em diferentes cidades, notadamente jovens adultos, os quais, segundo os seus pais “um dia vão voltar”. Do universo atual
de moradores do sítio Benﬁca, 33 pessoas representam o contingente de
crianças e jovens até 21 anos de idade.
Neste sítio a terra é de uso comum, ou como dizem “aqui vive tudo
junto”. As pequenas roças, criações e árvores frutíferas localizam-se nas
proximidades das casas, chegando até ao topo de uma inclinação do terreno, denominada “morro” ou “morrete”. A maioria dos entrevistados diz
que suas plantações e criações “quase não existem mais” e que os produtos
ainda cultivados – sobretudo aipim, mandioca brava, milho e feijão – “mal
dão para o sustento”.
No entanto, Cornélio Vasconcelos, genro de Seu Narciso, informa que
“planta o ano todo” e que colhe sua produção de maio a dezembro. Seu
cunhado, Odenil Vasconcelos, também registra que planta para o consumo familiar e que possui algumas cabeças de gado, sendo considerado por
parentes e vizinhos como um agricultor excepcional e muito cuidadoso
com os animais. A maioria dos moradores deste sítio diz que gostaria de
plantar e criar animais como no passado, mas que “hoje a terra é pouca”.
Parte expressiva dos adultos do sítio Benﬁca trabalha para a Agrisa.
Algumas moças informam que já trabalharam como empregadas domésticas ou que ainda prestam serviços como diaristas na cidade. Além disso,
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um jovem adulto hoje trabalha em uma empreiteira de construção civil,
serviço que exige constantes viagens de trabalho e que o impede de “cuidar
da roça e dos animais”, atividade que informa ser a de sua preferência.
Os outros dois sítios pesquisados, o “do falecido Raul” e “da Jaqueira”, localizam-se nas proximidades do sítio Benﬁca e estão separados deste
último pela estrada Sobara. O primeiro estende-se das vizinhanças da Assembleia de Deus, situada logo após a localidade Sapucaia, até o “rumo”
do sítio da Jaqueira. Os moradores do sítio “do falecido Raul” informam
que ali nasceram ou há muito se ﬁ xaram, mas que a propriedade formal
dessa terra pertence aos herdeiros do “falecido Raul”, o qual, vindo da
“cidade”, ali se estabeleceu como morador, comerciante, agricultor e intermediário na venda dos produtos agrícolas produzidos pelos moradores
locais. Os referidos herdeiros vivem no centro do Distrito de São Vicente
de Paulo e até hoje impõem regras para a permanência dos moradores na
terra, embora tenham prometido legar formalmente a eles parte do “sítio”
quando conseguirem vender esta terra no mercado imobiliário.
Há no sítio do “falecido Raul” um núcleo maior de residências, onde
vive a parentela de Dona Zeni e duas casas destacadas, situadas nas extremidades da terra. Em uma dessas casas vive Seu Rolino de Oliveira,
sua mulher e o enteado e na outra residência, próxima à estrada, Ercília
(sobrinha de Zeni) e Carlos Vasconcelos (irmão de Samuel, morador do
sítio Benﬁca). Todos os moradores desse sítio nasceram na região e têm
parentes e aﬁ ns em todos os outros “sítios”. Embora a maioria dos moradores denomine o sítio por meio da expressão “do falecido Raul”, Ercília
informa que o reconhece como Benﬁca, mesmo nome do sítio vizinho onde
vivem Seu Narciso e parentes.
No sítio do “falecido Raul” há seis casas, perfazendo uma população
de 25 habitantes. Deste universo, 12 são crianças e jovens de até 21 anos.
Ainda que muitos dos adultos deste sítio tenham vínculo empregatício com
a Agrisa ou prestem serviços em fazendas da região, todos plantam e criam
animais, especialmente galinhas. No entanto, informam que hoje essa produção familiar é ínﬁ ma e que se ressentem disso, à exceção do Seu Rolino
que se dedica fundamentalmente a esta atividade.
Limítrofe a este sítio há o “sítio da Jaqueira” que também faz limite
com a fazenda São João, ao fundo, e com terras da Agrisa. A origem deste
sítio está ligada ao falecido Luís Pereira do Nascimento, mais conhecido
como Luís Rosa, pai de Aires e Áurea. Seus moradores informam que Luís
Rosa, nascido e criado em Sobara, “tomava conta do sítio” e que este foi
abandonado pelo “dono de fora”. Desde então, Luís Rosa foi permitindo
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que parentes, amigos e aﬁ ns se estabelecessem na terra, formando um núcleo populoso.
No “sítio da Jaqueira” há mais de 20 residências e cerca de 130 habitantes. Mais da metade de sua população tem idade entre 0 a 21 anos. Nele
há quatro principais aglomerados de casas. No primeiro vive a parentela
do Aires e de sua irmã Áurea, ﬁ lhos do falecido Luís Rosa. Após um trecho
de pequenas roças e mata rala há mais três núcleos de moradores, um com
apenas duas casas, onde vive a família de um primo do Aires e os outros,
bem mais populosos, ﬁcam na extremidade da terra, onde vivem a ﬁlha,
os sobrinhos, netos e bisnetos do Sr. Xisto Carvalho. De acordo com Aires
e Áurea este núcleo foi formado há muitos anos por moradores da região
que pediram a seu pai um pedaço de terra para “assentar”. Segundo Aires, “na Jaqueira é tudo parente”. Todos os moradores também ressaltam
que este núcleo é de “aparentados” e que também possuem parentes nos
demais sítios da região.
No sítio da Jaqueira há um número expressivo de roças familiares,
especialmente de mandioca, e uma casa de farinha utilizada por todos os
moradores. Aires também dispõe de algumas cabeças de gado bovino e
cavalar. Há ainda criação de porcos e galinhas. No entanto, todos os moradores deste sítio sublinham que a produção agrícola é “muito pequena”.
Segundo Marcos da Cunha, ﬁlho de Aires, a falta de dinheiro prejudica a
produção. Para Rita da Conceição a interferência de funcionários do Ibama, proibindo as formas de cultivo tradicionais, é, hoje, um dos maiores
obstáculos para a produção agrícola.
A ocupação da região: índios, colonos, fazendeiros e escravos na
historiografia
Os primeiros registros de estabelecimentos coloniais no hoje denominado
município de Araruama remontam ao início do século XVII. Ao que parece, esta ocupação incipiente foi lenta e em parte tributária da fundação da
Cidade de Santa Helena (Cabo Frio), em 1615 (CARDOSO, 1984:57-60),
e também do aldeamento indígena de São Pedro, erigido, em 1617, por
missionários jesuítas e com registro oﬁcial de presença indígena expressiva
até o século XIX.
Já em 1615, grande extensão do território de “Iruama” ou “Iriruama”
(Araruama) foi doada a Miguel Riscado em regime de sesmarias. Riscado era um dos chamados “sete-capitães” que auferiram grande extensão
de terras nas capitanias do Rio de Janeiro e Paraíba do Sul (Campos dos
Goytacazes) por “serviços prestados à Coroa, nas lutas contra os franceses
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e seus aliados indígenas” (FARIA, 1998:29), estabelecendo, desde então,
engenhos de açúcar “na Guanabara e em Tapacorá (assim denominada a
atual Região dos Lagos ﬂuminense)” (FARIA, 1998:30). Em 1638, contudo, os herdeiros de Miguel Riscado venderam as terras próximas à Lagoa
de Araruama para Martim Corrêa Vasqueanes (FREITAS, 1989:12).
As atividades econômicas desenvolvidas em “Tapacorá” no século
XVII orbitavam em torno da extração de pau-brasil e madeiras de lei, havendo também indicação da presença de engenhos de açúcar e produção de
alimentos. No século seguinte houve considerável expansão da pecuária.
Entre os grandes pecuaristas na Região dos Lagos destacavam-se os jesuítas, proprietários de extensas terras, como a Fazenda Campos Novos, com
sede em Cabo Frio. Segundo Cardoso, nos “Campos de São Mateus e (...)
Campos Novos, na região do Rio São João, (...) os jesuítas possuíam, em
1707, 1.500 cabeças” de gado (CARDOSO, 1984:34). Além de todas estas
atividades, há uma série de documentos históricos sobre a importância da
pesca, da armação de baleia, da produção de sal e do cultivo de cochonilha
na Região dos Lagos.
Essa ocupação colonial e suas respectivas atividades econômicas, obviamente, não alcançavam homogeneamente toda a região. Em uma rápida leitura da Carta Topográﬁca do Sargento-Mor Manoel Vieyra Leão, de
1767, 35 considerada por alguns autores como o mais importante registro
topográﬁco do período colonial (LEGIBRE, 2001), é possível observar que
parte considerável da capitania do Rio de Janeiro, aí incluindo trechos
mais próximos do litoral, não contava com estabelecimentos coloniais que
merecessem o registro das autoridades da época.
Esse é o caso da localidade Sobara e vizinhanças, na altura dos rios São
João, Morto e Camarupi, onde também o militar Vieyra Leão registra a
presença de “Índios”, fato nada surpreendente tendo em vista que as terras
doadas pelo governo aos índios da Aldeia de São Pedro (cuja sede ﬁcava no
atual município de São Pedro da Aldeia, limítrofe a Araruama) incluíam
esta região marginal ao rio São João. Portanto, até pelo menos a segunda
metade do século XVIII a localidade hoje conhecida como Sobara e seu
entorno “era terra de índio”.
Em 1779, o Vice-Rei Marquês do Lavradio, embora registre a presença do engenho do Capitão Cypriano Luiz Antunes – acima da Lagoa de

35 “Carta Topográﬁca da Capitania do Rio de Janeiro Feita por ordem do Conde de Cunha
Capitão-General e Vice-Rei do Estado do Brazil. Por Manoel Vieyra Leão Sargento-Mor e
Governador da Fortaleza do Castelo de São Sebastião da Cidade do Rio de Janeiro em 1767”.
Biblioteca Nacional. Seção de Cartograﬁ a, ARC.012.02.010.
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Juturnaíba, esta no atual distrito de São Vicente de Paulo – e das propriedades dos irmãos Antônio e Manoel Pinto, na mesma região, ainda que
em direção oposta à Sobara, sublinha a grande extensão de “terras por
cultivar”, salientando que:
Todos os Certoens que medeião entre os moradores de Iraruama, a Fazenda Parati, as duas Iguabas, a grande e pequena, the o rio Bacaxá estão
por cultivar. (...) porqu’os moradores da margem da Alagoa de Saquarema
e Hypitanga não se alargão para o centro do certão das terras e o mesmo
acontece com todos os mais de Iraruama, Fazenda de Parati, Iguaba, e
Aldeya dos Índios, que estes só se entranham pelos Mattos dentros a
fazerem gamellas, e algum taboado. Da parte do Bacaxá, Rio Bacaxá e
Alagoa de Inhutruahyba [Juturnaíba] acontece o mesmo porqu’ todos
moram nas testadas das terras (ARARUAMA, 1992).

A discreta presença de médios ou grandes estabelecimentos rurais na
região de Araruama e vizinhanças é também registrada por alguns viajantes estrangeiros que percorreram a Região dos Lagos nas primeiras décadas do século XIX. De acordo com o relato do comerciante inglês John
Luccock, que residiu no Brasil entre 1808 e 1818, a região entre “Iruana”
(Araruama) e o rio São João contava com sítios dispersos e com produção agrícola em pequena escala. Este autor também classiﬁca alguns dos
povoados ali estabelecidos como “paragens semibárbaras” (LUCCOCK,
1975:210-211). Penetrando na ﬂoresta em direção ao rio São João, o viajante inglês encontrou cabanas de barro, habitadas por “um grande número de negrinhos (...). Ao indagarmos, soubemos que tanto eles como as
terras pertenciam ao Convento de São Bento, no Rio de Janeiro (...). Como
levávamos por principal objetivo subir o rio São João, alugamos uma canoa. (...) parecem suas terras férteis e a vegetação que a cobre é luxuriante”
(LUCCOCK, 1975:214-217).
Outros registros da primeira metade do século XIX também chamam
atenção para a signiﬁcativa presença indígena na região de São Pedro da
Aldeia e adjacências. Segundo o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, que esteve no Brasil entre 1816 e 1822, a maioria dos índios da Aldeia
de São Pedro passava a semana “no campo” com suas famílias, somente
visitando a aldeia nos domingos e dias de festa. Segundo este viajante, “é
da cultura do solo que vivem os índios de São Pedro; passam a semana no
campo com suas famílias, somente vindo à aldeia nos dias de festa e domingos (SAINT-HILAIRE, 1974:159). Embora o autor não informe com
maior precisão onde de fato viviam os índios de São Pedro, outras fontes
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registram que eles travavam no oitocentos uma árdua batalha com foreiros e “intrusos” para garantir o seu patrimônio fundiário. A presença dos
índios nos “campos” (provavelmente em áreas com menos foreiros e “intrusos”), conforme relatado por Saint-Hilaire, talvez fosse um movimento
territorial inﬂuenciado pelo processo de expropriação.
No entanto, de acordo com Joaquim Norberto de Sousa Silva, em meados do século XIX já era “difﬁcil assignalar ao certo os limites da sesmaria
que constituiu” o patrimônio dos índios da Aldeia de São Pedro devido
às perdas territoriais e aos interesses dos foreiros ali estabelecidos. Nesta
época, o autor registra que o Juiz de Órfãos informava que o território legado aos índios de São Pedro contava com os seguintes limites, “a testada
pela parte sul, terá três léguas pouco mais ou menos, o lado da parte do
Oriente, cinco com pouca differença; e da parte do Poente três pouco mais
ou menos, não correspondendo a largura dos fundos a da testada, porque
aquelle é mui estreito pelo rio de São João, que limita a sesmaria pela parte
do Oriente” (SILVA, 1854:213).
Em 1852, o Presidente da Província do Rio de Janeiro também informava que “1550 foreiros ou intrusos” viviam nas terras dos índios de São
Pedro e que população ali estabelecida era de “6.000 pessoas livres e 7.000
escravos”.36 Segundo Almeida, um documento de 1873 também informa
que a “freguesia da aldeia de São Pedro, onde existia a Conservatória dos
Índios”, fora desmembrada, “criando-se neste território a Freguesia de São
Vicente de Paulo no Município de Araruama” (ALMEIDA, 2002:247).
Ainda que este documento ressalte que havia apenas 80 índios nesta freguesia, versão criticada pela autora em base a outros documentos, vale o
registro de que o atual Distrito de São Vicente, onde localiza-se a Comunidade Quilombola de Sobara, incorporou terras que pertenceram à Conservatória dos Índios de São Pedro.
É justamente na segunda metade do século XIX, após a oﬁcialização
da expropriação das terras dos índios da Aldeia de São Pedro sob a justiﬁcativa de que estavam “confundidos à massa da população”, que haverá
um incremento da presença de médias e grandes fazendas em Araruama
e na freguesia de São Vicente de Paulo. Alberto Ribeiro Lamego informa
que embora o desenvolvimento econômico e populacional do município de
Araruama tenha ocorrido lentamente, a região ganhou certa visibilidade
com a expansão da cultura cafeeira durante o período monárquico, desen-

36 Relatório do Presidente da Província do Rio de Janeiro, 1852.
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volvimento que em parte motivou a sua autonomia política, em 1859, e o
título de cidade em 1890 (LAMEGO, 1946:97; CARDOSO, 1984:88).
Entre as grandes propriedades rurais então estabelecidas na freguesia de
São Vicente de Paulo, destacava-se a “Fazenda Soubara”, a qual, em 1868,
pertencia ao Comendador Francisco Álvares de Azevedo Macedo, alto oﬁcial da Guarda Nacional. Produtora de açúcar, aguardente e café, esta propriedade contava com um engenho a vapor, mantendo um porto ﬂuvial (no
rio São João) para o escoamento da produção até a Barra de São João e o
Município de Cabo Frio. Em 1870 dois eram os portos dessa localidade,
o de Soubara e o da fazenda Porto Alegre, do Alferes José de Vasconcelos
(VASCONCELOS, 1998:230), havendo também registros de outras tantas
fazendas nesta freguesia, como a São João, de propriedade de Anna Joaquina das Neves Vieira, Retiro, São Pedro e Barro Vermelho.
Registros paroquiais e cartoriais da segunda metade do século XIX
também indicam a grande presença de escravos na freguesia. Em pesquisa
nos livros de batismos e casamentos da Igreja de São Vicente de Paulo, erigida em 1854, encontrei o “Livro de Batismo no 1” referente aos ﬁlhos de
escravos após a Lei do Ventre Livre. Neste livro há aproximadamente 365
registros de batismos de ﬁlhos de escravas, entre 1872 e 1883. As criação
são em geral “classiﬁcadas” como “pretos(as)” mas há também a indicação de “pardos(as)” e “cabras”. Quanto aos padrinhos, destacam-se os
próprios escravos. Entre os proprietários dos pais das crianças batizadas
encontrei vários registros referentes a Manoel Gonçalves da Cunha e João
Joaquim Vasconcelos, ambos referidos nos relatos de Seu Narciso, um dos
moradores mais idosos da Comunidade Quilombola de Sobara.
Em pesquisa no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de São Vicente de Paulo, encontrei registros de nascimentos e óbitos a partir de
22/10/1888. Nestes registros ﬁguram também “ex-escravos”. Em um deles
há o registro de nascimento de Antônio Aprígio da Silva, ﬁ lho do ex-escravo Aprígio Alves da Silva e da “negra liberta” Rosalina, na Fazenda de
Dona Florina Maria Angélica, situada na localidade denominada “SOUBARA”.
No Livro de Notas nº 12, referente à “Transmissão de Escravos”, sob
guarda do Cartório referido, encontrei cerca de 200 registros de compra
e venda de escravos na região de São Vicente de Paulo. Sublinha-se que
estes registros são predominantemente da década de 1880 e referem-se à
“Freguesia de São Vicente, Termo de Araruama”. Entre eles há a “transferência” de um escravo por ocasião da morte do proprietário ao custo de
300$000. Tal registro refere-se ao “(...) escravo de nome Narcizo, de cor
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preta, idade 21 anos mais ou menos, de serviço da roça (...), em lugar denominado Murubahe, casa de Vivenda”.
Estes registros demonstram que a população escrava na região de São
Vicente de Paulo era muito expressiva durante a segunda metade do século XIX e que a compra e venda de escravos pelos fazendeiros foi intensa
durante as décadas de 1870 e 1880, mercado certamente incentivado pela
produção cafeeira. No entanto, esta cultura já demonstrava sinais de decadência na freguesia desde 1885, neste ano:
O número de fazendas produtoras de café caíra de quase 150 para apenas
106, enquanto a quantidade de engenhos de açúcar permanecia em um
total de sete, que era também o número de Olarias. São Vicente de Paulo
contava, nessa época, com dois ferreiros, dois marceneiros, quatro médicos, sete professores, 21 negociantes (...), um cemitério e uma estação
telegráﬁca (VASCONCELOS, 1998:22).

No entanto, a grande presença de “pretos” em São Vicente de Paulo
continuava sendo ressaltada em registros oﬁciais. No censo populacional
de 1890, intitulado “População recenseada do Estado do Rio de Janeiro quanto ao sexo, à raça e ao estado civil”, 37 a população do município
de Araruama foi calculada em 16.886 habitantes. Neste mesmo censo os
números referentes à população de São Vicente de Paulo são os seguintes: população total do distrito: 7.799 habitantes. Destes, 2.775 “Brancos
(blancs)”; 3.308 “Pretos (noirs)”; 106 “Caboclos (indiens)” e 1.610 “Mestiços (métis)”.
Porém, a alegada decadência econômica da região se estenderá por longo período do século XX. Segundo Lamego, na década de 1940:
De suas lavouras de café (...) quase nada resta. O milho e a mandioca são
então a base de seu comércio, além da pesca. (...) [pois] os destinos de
Araruama estão (...) intimamente ligados às suas salinas, mais produtivas
ali, nos fundos da lagoa, pela maior concentração das águas represadas
(LAMEGO).

Os impactos na cobertura vegetal da região de Araruama, contudo, foram agravados com a produção sistemática de carvão em áreas de fazendas
– sobretudo entre os anos 1920-1960 (PRIMO & BIZERRIL, 2002:88)

37 IBGE. “População recenseada no Estado do Rio de Janeiro quanto ao sexo, à raça e ao
estado civil”, 1890.
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– e, na segunda metade do século XX, com a expansão dos laranjais, a
pecuária, o turismo e, na região de Sobara, com o estabelecimento dos
canaviais da empresa Agrisa, como veremos nos relatos dos moradores.
A história de Sobara por seus moradores
Sobara era mato mesmo, daqui até o rio São João, o português [laranjais]
entrou primeiro que a Agrisa. Antes do português era só mato. Roça de
aipim, mandioca, milho e feijão (Francisco de Oliveira, 80 anos).
A terra que o pessoal trabalhava eles [Agrisa] panharam tudo (...), tomaram a terra toda (...). É tudo cana agora. (...). Onde eu estou entrava
dentro e rodava, era grande, eles cortaram (...), era mato, eles tavam tombando a mata pra plantar cana (Narciso Vasconcelos, 77 anos).

A partir dos relatos nativos sobre os “portugueses” e a Agrisa é possível
acessar mais do que a história cronológica da Comunidade Quilombola de
Sobara, já que ao falar dessa trajetória são eleitas temáticas que organizam
perspectivas, desejos e discursos sobre “si mesma” no e do presente. Como
ressalta Jeanne Gagnebin, rememorar signiﬁca “(...) uma atenção precisa
ao presente, particularmente a estas estranhas ressurgências do passado
no presente, pois não se trata somente de não se esquecer do passado, mas
também de agir sobre o presente. A ﬁdelidade ao passado, não sendo um
ﬁ m em si, visa à transformação do presente” (GAGNEBIN, 2001:91).
É assim que as narrativas dos moradores de Sobara são construídas,
rememorar só faz sentido em relação ao presente. Nesse exercício sublinham-se os contrastes, ruins e bons. “Em Sobara era só mato, hoje é só
cana”, “em Sobara não tinha escola, hoje tem”, “em Sobara tinha muito
morador, hoje tem menos”, “antes tinha muita lavoura branca”, “antes
não tinha carteira assinada, hoje muita gente tem”.
Esse tipo de narrativa é feita com notável segurança, aﬁ nal “é tudo
gente do lugar”. Velhos e jovens, “quase tudo nascido e criado em Sobara”. Sua origem, contudo, é presumida e até o momento não emerge como
um tema preferido ou que faça muito sentido para os narradores. Não foi
eleito um “marco zero”, nesse sentido a origem é um “tempo que não tem
tempo”. Ninguém sabe de onde vieram os seus antepassados, segundo dizem, “eles são daqui mesmo”.
Contudo, nas narrativas dos mais velhos vão surgindo considerações a
respeito do tema, aﬁ nal não foi difícil perceber que a pesquisadora tinha
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um interesse especial pelo assunto e, como bons hóspedes que são, procuraram, dentro do possível, interagir nesse sentido. Seu Francisco Oliveira,
irmão de Seu Rolino, do “sítio do falecido Raul”, registra que a sua avó
Lorena dizia que “foi criada no picuá”, presa às costas de sua mãe escrava
durante o trabalho na lavoura. Seu Francisco não sabe ao certo para quem
a mãe de Lorena trabalhava, mas ressalta que ele nasceu na fazenda Espírito Santo, assim como vários moradores de Sobara.
Seu Xisto da Silva, morador mais idoso de Sobara, fala pouco sobre
o “tempo da escravidão”, preferindo registrar que seu pai “não foi desse
tempo”, ainda que tenha nascido na fazenda Espírito Santo, centenária
propriedade da região e conhecida por vários moradores como lugar onde
há ruína de senzala e antigos registros de “aparições”, talvez, segundo
alguns imaginam, por ter reunido grande escravaria. Sobre o seu pai e a
“escravidão”, Seu Xisto declara: “Eu já ouvi falar nesta tal de escravidão,
mas meu pai não foi desse tempo não. Eu conheci alguém que foi dessa
escravidão, um velho gordo, troncado, tratava meu pai de Machado, Ô
Machado! (risos). Morria uma pessoa lá em Sapucaia ele ia lá buscar. Meu
pai era Marcelino Venâncio da Silva, ele é daqui da [fazenda] Espírito Santo, foi embora pra Camburupi e lá casou.”
Segundo Seu Narciso Vasconcelos, do “sítio Benﬁca”, a história mais
marcante sobre o “tempo da escravidão” em Sobara é a da Cesárea. Porém, Cesárea não foi escrava, foi herdeira de terras, estas legadas por sua
avó escrava. De acordo com ele, era comum na região a doação de terras
para escravos ou ex-escravos, “os fazendeiros tiravam um pedaço de terra
e dava pra eles”. Assim, Cesárea era a herdeira de um “pedaço da terra” que o fazendeiro Manoel Gonçalves deu para a sua avó, escrava de
seu plantel. Narciso não chegou a conhecer Cesárea, mas registra que sua
situação de herdeira era conhecida por todos e que os “marcos de pedra”
que delimitavam sua terra estiveram intactos por muito tempo, mas que
foram “derrubados pelo trator da Agrisa”. Dessa forma, a memória da
escravidão em Sobara parece ter se materializado na ﬁgura de uma “herdeira” e não de uma escrava.
Cesárea também é referida nos relatos do Seu Xisto, do “sítio da Jaqueira”. Segundo ele: “as terras da Cesárea é da estrada pra lá. A Cesárea
é bisavó ou avó de Narciso, uma coisa assim, eu não conheci, mas ouvi
falar”. No entanto, o referido Narciso, do sítio Benﬁca, desconhece esse
suposto parentesco. Segundo ele, Cesárea não deixou descendentes e teria
vendido parte de sua terra para a sua avó materna. Sua avó deixou esta
terra para as suas ﬁ lhas, mãe e tias de Narciso. Ele desconhece os detalhes
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da compra, mas aﬁ rma que a terra onde vive é a “terra da Cesárea”, o
lugar onde ela morava.
Nenhum dos atuais moradores chegou a conhecer Cesárea, nenhum
deles reivindica laços de parentesco com ela. Contudo, quando ﬁ z referência à presunção de Seu Xisto sobre o parentesco entre Cesárea e Narciso,
este declarou “vai ver que é mesmo e eu nem sabia”. Assim, Cesárea emerge mais do que uma personagem do “tempo antigo”, alguém que se possa
reconstituir a genealogia e sua história de vida. Ela é uma personagememblema, um signo da memória que parece sublinhar a liberdade e o domínio territorial conquistados pelos moradores do lugar e não a condição
de escravos.
Ainda sobre a relação escravidão/autonomia há alguns registros importantes. Novamente Seu Narciso informa que os escravos da região recebiam o sobrenome de seu senhor ou de algum capataz da fazenda e
que esta prática era “uma esperteza deles”, pois assim “eles marcavam os
escravos”. Seu Narciso também sugere que “os Vasconcelos”, família de
vizinhos e aﬁ ns, herdaram este sobrenome do senhor de seus antepassados escravos. O interessante é que ele também é Vasconcelos, igualmente
presume que sua família descende “dos escravos”, mas não reconhece em
seu sobrenome a “marca da escravidão”. Assim, ele adverte que há duas
famílias “Vasconcelos” em Sobara, a do falecido José Vasconcelos, pai de
Samuel – “herdeira” do sobrenome de um senhor de terras e escravos – e a
dele que aﬁ rma não levar o nome de um senhor.
Dessa forma, mais do que relatos sobre o “tempo da escravidão” os
moradores preferem falar de autonomia, de trânsito, de escolhas, como veremos em seguida. Portanto, quando Seu Narciso, considerado por muitos
moradores como um dos mais aptos para “contar a história do lugar”, não
reconhece na antiga relação escravagista a origem de seu sobrenome ele
rompe com o que chamou de “esperteza” dos antigos senhores e capatazes
e emblematicamente não reconhece esta “marca da escravidão”.
É assim que os mais velhos também indicam que em Sobara “tinha muita terra abandonada, tinha muita terra solta, sem ninguém (...), tinha cerca
só onde tinha pasto, o resto era tudo largado, misturado”, nas palavras de
Seu Narciso. De acordo com ele, até a entrada da Agrisa na região os moradores tinham “terra de sobra” para morar e roçar, “antes, a pessoa ia lá,
roçava, fazia casa, largava, ia pra outro lugar”.
Nesse contexto, vários são os relatos que indicam o trânsito dos moradores pelo “território”, notadamente entre os mais velhos. Seu Francisco
informa que “antes morava em muito lugar”. Nascido na fazenda Espírito
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Santo, ele morou na “Beira-Rio” (no rio São João) e, após seu casamento,
na “Peleja”, local onde também viveram outros moradores, “defronte à
terra da Cesárea”, onde hoje é “terra da Agrisa”, segundo informam. Seu
Xisto ressalta que seu pai nasceu na fazenda Espírito Santo, tendo ido para
“Camburupi” (ou Camarupi, próximo à sede da Agrisa), onde se casou, e,
depois, em Arapoca, local onde outros moradores também informam ter
parentes.
Seu Xisto nasceu em “Camburupi”, deslocando-se para Sobara há
“quase 56 anos”, já pai de cinco ﬁ lhos. Ele também morou na fazenda
Espírito Santo, na fazenda Sobara, no sítio “do falecido Raul” e no sítio de
Luís Rosa (ou Jaqueira), onde vive até hoje. Sua ﬁ lha, Rita da Conceição,
do “sítio da Jaqueira”, registra que sua avó materna morou em Sapucaia e
que sua avó paterna morava no “sítio do falecido Raul”.
Assim, o “território” que ocupavam, o que está presente na memória,
compreende todas estas e outras localidades. Ainda que Sobara seja vista
como o lugar de origem, “o lugar da gente”, nas palavras de Rita da Conceição, todas estas localidades emergem nas narrativas como lugares de
origem, trânsito, trabalho, matrimônio e/ou residência atual de parentes
e aﬁ ns. Sobre esta temática, Odenil Vasconcelos, ﬁlho de Seu Narciso,
aﬁ rma, “aqui é tudo uma região só. Tinha gente que ia trabalhar pra lá e
gente que vinha trabalhar pra cá”.
No entanto, o trabalho não parece ter sido o principal ou único motor
desse trânsito por localidades vizinhas. Sobre isso, Seu Francisco disse-me
que “pedra que rola não cria limo”, que mudava “porque dava vontade” e
Seu Narciso informou que mudavam por que “enjoavam do lugar”. Ainda
que estes relatos não registrem motivos especíﬁcos para este trânsito pela
“região”, suas narrativas sugerem que “antes da Agrisa” os moradores tinham mais liberdade para se deslocar, para escolher lugar de roça, trabalho e moradia, e que transitavam em busca de melhores condições para a
produção, por contraírem matrimônio, por “enjoarem do lugar”.
Os que mudavam estabeleciam-se relativamente “por perto”, em terras
onde a produção poderia ser mais próspera em relação ao trabalho autônomo e à prestação de serviços em fazendas e sítios. Algumas dessas mudanças também foram motivadas por insatisfação em relação às condições de
trabalho e até mesmo por conﬂitos com fazendeiros, como será exempliﬁcado mais adiante. Ainda assim, em um cenário de “terras abandonadas
ou soltas” ou de menos constrangimentos para roçar, morar e mudar, as
fronteiras, marcos e “rumos” pareciam mais ﬂexíveis.
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Embora os relatos dos moradores valorizem a autonomia, a liberdade
de ir e vir, de escolher lugar de roça e moradia, eles também registram que
mesmo antes dos “portugueses” e da Agrisa conviviam com a ﬁgura do
“fazendeiro” e que havia muito “sítio” de “gente de fora” na região, como
os do Narciso Fontes (dono de venda e burros de carga), Olegário Machado (produtor de café), Dona Ponina (na Peleja), Custódio Afonso e Luca
Portugal, além das fazendas Sobara, Espírito Santo e Porto Alegre.
De acordo com os relatos dos mais velhos, a fazenda Sobara, por exemplo, pertenceu a muitos “donos” (Moço Nunes, Rico Fausto, Benjamim
Quadros, entre outros), tendo ﬁcado abandonada por algum tempo até
a chegada do atual proprietário por volta do início da década de 1960.
Segundo dizem, esta fazenda produzia café, cana, carvão, criava gado e
utilizava a mão de obra local. Um morador septuagenário informa que
com 10 anos de idade já prestava serviços nessa propriedade. No entanto,
“nessa época” informam que sempre tiveram liberdade para roçar, vender
o excedente da produção, transitar, mudar de terra, cenário que foi sendo
progressivamente alterado a partir da década de 1960. Situação que é também sugerida no relato de um morador do centro de São Vicente:
Isso aqui era a região palustre de São Vicente de Paulo. Ninguém queria
um terreno dado (...). (...) A terra não valia nada. A terra, não! A terra
sempre fértil e boa, mas havia uma febre. Isso aqui era água estagnada e
muita febre, muito mosquito, ninguém ﬁcava aqui. Hoje, não. A salvação
da Região dos Lagos foi Juturnaíba. Aquela terra que nada valia, ‘que era
abandonada’ – proprietários abandonavam as terras e fugiam, perdiam
em praça pública, perdiam mesmo, não inventariavam, outros não pagavam impostos, perdiam (ARARUAMA, 1992:191-192).

Da “terra solta” à “terra de negócio”: gado, laranja e a Agrisa
Segundo vários relatos, por volta da década de 1960, todos os “sítios”
de “gente de fora”, já referidos anteriormente, foram sendo “arrematados
por João Florêncio, homem branco que veio do Rio de Janeiro” e que é
apontado como o primeiro responsável pela substituição de áreas de roças
por pastos em Sobara. Todos dizem que Florêncio “cobrava diária” dos
moradores e que como não tinham “documento da terra” passaram a pagar essa “dívida”. No entanto, Seu Xisto registra que essa prática também
ocorria em outras propriedades da região e que houve casos de famílias
expulsas das terras em que viviam por supostamente não atenderem a essa
“obrigação”. Sobre essas expulsões ele declara, “botava nego pra fora de88
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pois de 30 anos por causa de dois ou três dias de arrendamento, eu vi”. Seu
Rolino também registra essa prática. Sobre João Florêncio ele declara, “era
tudo dele. Pra morar tinha que pagar o dia. Ele morreu e venderam para
os portugueses”. Sobre João Florêncio e a prática do “pagamento do dia”,
Seu Xisto complementa:
Pesquisadora (P): Então seu Xisto, todos os moradores tinham que pagar
renda ao João Florêncio?
Xisto (X): Isso, um dia por semana.
P: Ele morava aqui em Sobara?
X: Os encarregados moravam aqui, ele morava em outro lugar, ele se acabou [morreu] em Brasília.
P: Só ele cobrava o dia?
X: Eu morei na fazenda Sobara cinco anos, nós não pagava dia lá não.
A gente trabalhava pra ganhar. (...) o encarregado era Antônio Ventura. Gente de fora, ele era branco. Eu trabalhava lá, mas lá não pagava
dia não. Trabalhava juntando areia no rio, tinha forno [de carvão], vivia
tudo cheio, o carro pegando a semana inteira. Eu pagava dia pro Amerco
[Américo] na Espírito Santo, era português, foi embora, morava em Cabo
Frio. O encarregado era um crioulo igual a eu. Belo Fontes também cobrava dia.

Tal prática, no entanto, chegou a ser questionada e combatida por alguns moradores. Seu Narciso, por exemplo, registra que após consultar o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araruama foi informado sobre a
ilegalidade da “cobrança do dia”. A partir de então, passou a recusar “pagar o dia pro Florêncio”. Na década de 1970, as terras do João Florêncio
foram vendidas para os “portugueses” e para a Agrisa.
Os “portugueses” compraram muitas terras, inclusive a fazenda Espírito Santo, e estenderam-se até os municípios limítrofes de São Pedro da
Aldeia e Silva Jardim. Dentre esses grandes proprietários os moradores
registram os nomes de Zé Vieira e Chico Vieira. Eventualmente os moradores referem-se a esses proprietários como “um grupo de portugueses”,
proveniente da região de Rio Bonito.
Sua presença trouxe mudanças signiﬁcativas na paisagem e na dinâmica socioeconômica dos moradores de Sobara. Os “portugueses” invesO fazer antropológico e o reconhecimento de direitos constitucionais
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tiram em grandes plantações de frutas, especialmente laranja, utilizando
maciçamente a mão de obra local, entre adultos e crianças, além da força
de trabalho de migrantes vindos de outras regiões, como Minas Gerais e
Espírito Santo. Segundo Reinaldo (Ninil), morador de Sobara, os portugueses construíam casas para os trabalhadores “vindos de fora”. De acordo com os moradores, a partir de então a localidade “virou um grande
laranjal”. No entanto, a partir da década de 1990 os laranjais foram sendo
substituídos por pastos estimulando a migração de muitos moradores para
centros urbanos. Segundo Rita da Conceição, “os portugueses tiraram a
laranja pra meter o gado”, diﬁcultando “o sustento dos moradores”.
Em 1991, quando os laranjais começaram a ser substituídos por pastos, um morador do centro de São Vicente, então com 79 anos de idade,
fez o seguinte prognóstico:
A criação de gado que vem aí, eu tô prevendo uma ruína, porque uma
lavoura de servir laranja ou de... Laranja, porque atualmente é a laranja. Então cada fazenda ocupa cem, duzentas famílias, (...). Agora, com
a criação de gado, cada fazenda tem uma meia dúzia de empregados, e
essas famílias que estão aí, que dependem, trouxeram até um movimentozinho regular em São Vicente aqui, um movimentozinho bom. Mas eles já
estão prevendo uma decadência em virtude da falta de lavoura. Falta de
lavoura, agricultura – que a criação de gado traz miséria (ARARUAMA,
1992:170).

No entanto, a “lavoura branca” – a produção familiar de feijão, milho,
aipim” –, a criação de pequenos animais e o pequeno comércio, tradicionalmente praticados pelos moradores de Sobara, já haviam sido bastante
prejudicados com os laranjais que desﬂorestaram a região e utilizaram
maciçamente a mão de obra local. Segundo o depoimento de Manoel Dias
de Souza, nascido e residente em São Vicente:
Todo mundo vendia, vendia esses produtos da lavoura – uns mais, outros
menos. Mas sempre pequenos lavradores. Depois que veio o pessoal da
laranja, aí acabaram os pequenos sítios (...). Era policultura porque era
variado, depois veio só a laranja e algum boi, atualmente (ARARUAMA,
1992:170).

Ainda que todos os relatos reconheçam que a região passou por mudanças consideráveis com o estabelecimento dos grandes laranjais, a “grande
mudança” ainda estava por vir. Por volta de 1978 as terras de Sobara pas-
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saram a ser ocupadas pela Agrisa, empresa de álcool hidratado e anidro.
Segundo os moradores, hoje a Agrisa é uma das maiores proprietárias de
terras em Sobara e vizinhas e para isso fez valer a força dos tratores, invasões, ameaças e do “sufocamento” territorial dos moradores, imprensados
por seus canaviais.
A pressão exercida pela Agrisa sobre esses moradores foi violenta. Intimidados por ameaças, pelo sentimento de fragilidade por não terem títulos fundiários e por ações contundentes de ocupação territorial, como
a destruição de roças – “durante a noite derrubavam matas e roças”, de
acordo com um morador – alguns nativos acabaram negociando sua saída
em troca de “ninharia”, conforme informam.
Esse foi o caso do falecido José Vasconcelos. Segundo vários relatos
esse morador foi um dos maiores prejudicados com a chegada da Agrisa,
perdendo toda a sua terra, “a Agrisa só deu um trocadinho para a roça
de Zé Vasconcelos”. Em seguida, Zé Vasconcelos recorreu à solidariedade
de um vizinho que permitiu que ele e familiares se estabelecessem em seu
“sítio”, também ameaçado pela empresa.
Diante desse cenário, algumas “histórias das origens” foram sendo rememoradas. Segundo Ismael Vasconcelos, do sítio Benﬁca, na época da
entrada da Agrisa ele se lembrou que sua mãe dizia que uma grande extensão de terra foi concedida ao pai dela por um “senhor”, mas que o “documento” havia sido perdido. Ismael registra:
Ismael (I): Ela [sua mãe] sempre me contava, contava pra gente que um
senhor que tinha um terreno, eu não sei o nome dele, aí ele foi embora daí,
aí garrou aquele documento dele e deu e disse pro meu avô: você ﬁca com
esse documento dessa terra aqui, quem vir pra querer tomar essa terra de
vocês, vocês não deixa tomar, esse terreno aqui é pra ﬁcar pra vocês. Aí
meu avô perdeu aquele documento.
Pesquisadora (P): Ismael, este senhor era um fazendeiro?
I: Não sei, ele vivia aí. Ele disse pro meu avô: Isso aqui é pra criar seus
ﬁ lhos. Minha mãe sempre contava isso pra gente. Mas meu avô perdeu
esse documento que o homem tinha dado a ele.
P: O terreno era aqui em Sobara?
Narciso (N): Era. Fazia fronteira com Narciso Fontes. Lá pra baixo.
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I: Minha mãe sempre contava isto pra gente, nós podia tá com um terreno
grande aí, que o homem foi embora.
P: E quem tomou este terreno? Quem está lá agora?
I: É a Agrisa!
P: Então, era tudo de vocês, dos parentes, dos vizinhos e a Agrisa “tomou”?
I/N: É.
I: Minha mãe contava isso pra gente: “nós podia tá com um terreno grande aí, meu pai botou o documento do terreno fora”, é isso aí.

Embora os moradores procurem falar com um certo cuidado sobre esse
processo, já que atualmente vários deles possuem vínculos empregatícios
com a Agrisa, alguns relatos são mais contundentes, um morador, que
nesse contexto não revelarei o nome tendo em vista a atual relação de trabalho de seus familiares com a empresa, enfatiza “eles panharam a terra
(...), a usina foi levando tudo; o problema da terra começou com a Agrisa”.
Outro morador registra “a terra era muito maior antes da Agrisa, antes era
mato, pasto velho (...), eles tombavam tudo, eles pegavam a terra toda. Eles
tombavam o mato pra plantar cana”.
Um morador chegou a solicitar a ajuda do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para não perder a terra. No entanto, ele e sua extensa família
hoje vivem em um alqueire de terra totalmente cercada por canaviais que
abastecem a Agrisa.
A Agrisa, denominada mais correntemente de usina pelos moradores,
embora seja referida como a maior responsável pelo desmatamento, decadência da “lavoura branca” e pelo ﬁ m da “terra solta”, é vista por vários
moradores como a “salvação” do “sustento da família”, situação que prejudica a demanda coletiva por retomada de terras por ela ocupada. Além
da Agrisa, outras fazendas produtoras de cana, como a Vinhático e a de
Erly Pessanha, vêm empregando moradores de Sobara. Vale registrar que
a Agrisa foi recentemente adquirida por um grupo de empresários ﬂuminenses, tendo como meta a ampliação exponencial de sua produção. Em
notícia postada em 30 de junho de 2006, no site www.imprensa.rj.org.br,
os planos desta nova gestão foram registrados:
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Beneﬁciada por leis estaduais e também pelo Programa Rio Cana, da
Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Desenvolvimento do
Interior, que concede uma série de benefícios ao setor, a Usina Agrisa
Agroindustrial São João S/A, que ﬁca no distrito de Tamoios, em Cabo
Frio, na Região dos Lagos, começa a ampliar a produção de álcool hidratado e anidro com o propósito de brigar por fatias dos mercados estadual,
nacional e internacional de álcool.

A Agrisa foi adquirida ano passado por um grupo de empresários ﬂuminenses e passa por um processo de revitalização. E os resultados já começam a aparecer. Segundo o gerente agrícola Gilberto Giacommini, a
usina na safra passada produziu 10 milhões de litros de álcool e a previsão
é alcançar a marca de 23 milhões de litros na safra 2006/2007, 30 milhões
de litros na de 2007/2008, 48 milhões na de 2008/2009 e 90 milhões na
de 2011/2012.38
Mesmo cercados por canaviais, os moradores de Sobara ali permanecem e não pretendem sair. Ressaltam que Sobara é o “lugar da gente”, o
lugar de seus antepassados, de seus parentes, onde nasceram seus ﬁlhos,
“lugar sossegado” e da vizinhança solidária. Rita da Conceição aﬁrma:
“aqui é o lugar da gente, onde me criei e criei meus ﬁlhos, é sossegado,
estou acostumada”. Odenil também declara: “se eu pudesse me acabava
[morria] nesse lugar”. Entretanto, os moradores convivem com uma empresa em expansão dentro de “seu lugar”, identiﬁcam vantagens e desvantagens sobre essa presença e, mesmo sem organização política e o exercício
de um debate sobre os signiﬁcados e consequências da autoidentiﬁcação
quilombola, parecem intuir que essa pode ser uma forma de garantir no
presente e no futuro sua permanência na terra, como revela a receptividade
e simpatia de muitos moradores para esta pesquisa. Resta saber se terão
como resolver alguns dilemas que hoje o intimidam a lutar por um território coletivo e que serão mais a frente tratados.
Finalmente, é preciso registrar que além da expansão da Agrisa a partir da década de 1980, os moradores de Sobara sublinham uma outra presença recente e da qual também tecem algumas considerações. Em 2004,
um assentamento da reforma agrária foi estabelecido em parte das terras
da fazenda Sobara, às margens do rio São João, ação que, segundo os
moradores, não contou com qualquer diálogo entre eles e o Incra. Embora
os nativos, em geral, não registrem disputas por terras ou conﬂ itos com os
assentados, reconhecem que sua presença trouxe tensão sobre a questão
38 http://www.imprensa.rj.gov.br/SCSSiteImprensa/detalhe_noticia_int.asp?ident =2050
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fundiária. Uma moradora relata que quando os “Sem-Terra” chegaram
“tentaram pegar uma terra” próxima ao sítio de Seu Narciso, “prá lá de
Cornélio”, onde permaneceram “por muito tempo”. Além disso, os moradores de Sobara advertem que não são “Sem-Terra” e que não pretendem
lutar pela terra da “maneira” dos assentados.
É assim que os moradores vão marcando as “diferenças” entre eles
e os assentados. Segundo informam, eles são “gente do lugar”, não são
“Sem-Terra” e não querem “confusão” com fazendeiros e com a Agrisa. Já
os assentados, conforme marcam, são “gente de fora”, embora ressaltem
que não são contrários à sua presença na fazenda Sobara. São, portanto,
“diferentes” e fazem questão de sublinhar essas fronteiras, tal qual observa
Hartung em sua pesquisa na Comunidade Quilombola Invernada Paiola
da Telha, em Guarapubva, Paraná (HARTUNG, 2004).
Atividades produtivas e meio ambiente
A agricultura familiar baseada no cultivo de aipim, mandioca brava – para
a produção de farinha – milho, feijão, batata, banana, laranja, cana, urucum (para a produção de colorau) e a criação de animais de pequeno porte,
como galinhas e porcos, foram por muito tempo o “principal sustento”
dos moradores de Sobara. O excedente era vendido em localidades como
São Vicente, Sobradinho e Três Vendas. Os moradores também recebiam
compradores em suas casas. Havia, segundo Narciso Vasconcelos e Xisto
Carvalho, muitas “vendas” na região. Seu Xisto informa que chegava a
produzir “40 sacas de milho” para o mercado local. Dona Isaltina ressalta
que “aqui todo mundo plantava”, outro morador complementa, “a gente
vivia da roça”. Sobre a “antiga” produção policultura dos pequenos agricultores do distrito de São Vicente, um observador relata:
Esse cenário foi marcadamente alterado, segundo dizem, desde a “entrada da Agrisa”. Atualmente a agricultura familiar é pouco expressiva se
comparada à dinâmica supracitada referida. Ainda assim, quase todas as
famílias mantêm roças, sobretudo de mandioca, árvores frutíferas e criação de galinhas e porcos. A criação de animais hoje é em menor proporção.
Seu Xisto diz que “antes tinha comerciante que comprava tudo. A gente
criava porco, hoje em dia a gente vende a varejo”. Já Deilson Vasconcelos,
morador do sítio Benﬁca, registra que hoje “a terra é pouca” para essa
criação. A produção de farinha de mandioca também “diminuiu muito”.
Hoje, apenas nos sítios do Nanias e da Jaqueira tem casa de farinha.
Embora alguns moradores, como Nanias e Odenil, sejam apontados
por parentes e vizinhos como agricultores dedicados, o discurso reinciden94
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te é o de que “a roça acabou” ou que “se planta muito pouquinho”, até
mesmo Odenil sublinha que “hoje não se planta mais como antes”. Entre
as principais causas para a decadência da agricultura familiar, os moradores ressaltam: a escassez de terras para o cultivo; o “cansaço da terra”;
a falta de dinheiro; falta de tempo para esta atividade devido às extensas
jornadas de trabalho, sobretudo nos canaviais da Agrisa e a atuação de
funcionários do Ibama, segundo dizem, frequentemente abordam os moradores, proibindo-os de roçar terras consideradas pelos técnicos como
“matas”. A avaliação dos moradores sobre a ação do Ibama na região é
negativa e dizem não entender porque eles não podem roçar e a Agrisa
pode plantar cana. Sobre a coerção do Ibama quanto aos roçados dos moradores, transcrevo abaixo um trecho da entrevista concedida por Rita da
Conceição, do sítio da Jaqueira:
Pesquisadora (P): Rita, você planta? Dá pra plantar?
Rita (R): Só pra comer. A gente tem que falar a verdade, agora tá difícil
plantar uma mudinha de roça por causa do Ibama.
P: Como é que eles chegam aqui? O que eles falam?
R: A gente tem que falar a verdade. Eles rodam por aqui, devem vir de carro. Não deixam plantar. Não tem plantado mais, a gente ﬁca com medo.
Filho de Rita (F): Mandam parar.
P: Eles dizem o quê?
F: Eles falam pra não roçar não, é proibido.

Apesar da “presença” do Ibama, é visível até mesmo para quem chega
em Sobara pela primeira vez que houve um processo agressivo de desmatamento e que o cultivo de cana é predominante. Sobre esse processo os moradores reincidentemente registram “aqui era tudo mato”. Como vimos,
Seu Francisco Oliveira informa que até a entrada dos “portugueses” e da
Agrisa, “Sobara era mato mesmo, daqui até o rio São João”. Até mesmo
um funcionário da Agrisa, com quem tive a oportunidade de conversar
informalmente, registra que quando chegou à região para trabalhar na
empresa, “há uns 20 anos atrás”, a localidade “era só mato”.
Ainda que ao longo da segunda metade do século XX os relatos informem sobre a presença da produção de café, cana e carvão vegetal e que nas
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últimas três décadas desse século a região tenha sido importante polo de
produção de laranja, os moradores dizem que o desmatamento foi causado
pela Agrisa.
Segundo os mais velhos em Sobara também “tinha muita caça”, capivara, tatu, lagarto, gambá, quati, preá, mas que com a Agrisa e com a
retiﬁcação do rio São João “sumiu tudo”. Segundo Seu Xisto, até a entrada
dos tratores da Agrisa havia muitos animais silvestres na região e eles chegavam a “entrar” em seus “sítios”. Entretanto, ele declara:
Mexeram com o rio, acabaram, descamparam tudo e os bichos desapareceu. Tinha todo bicho, gato do mato, as galinhas corria deles todo.
Matava muito bicho, bicho pra gente comer, cachorro do mato tinha uma
catinga, mas tinha gente que gostava de comer ele.

Sobre o rio São João, os moradores falam do “rio velho”, antes da retiﬁcação, e o “rio novo”. Todos os moradores registram que antes de “mexerem no rio tinha muito peixe”, piabanha, trilha, bagre, tainha, robalo,
dourado. Paralelo à pesca como atividade de subsistência e, eventualmente, de comércio, havia também uma produção material a ela relacionada,
como a confecção de cestos feitos de cipó e bambu.
Hoje, a pesca “quase não existe”. O “rio novo” é visto como “quase
morto” pelos moradores, “sem uso”. Poucos são os relatos sobre a ocorrência de atividade pesqueira na atualidade. Rita da Conceição informa que
apenas em época de chuva, quando “se formam alagadiços”, ela e familiares pescam com cestos. Sobre a produção de cestos e outros artesanatos,
hoje também poucos são os moradores que a realizam, a exemplo do Aires
e ﬁ lhos, Seu Xisto e alguns netos que eventualmente confeccionam peneiras e cestos de bambu e cipó usados na produção de farinha de mandioca
e outras atividades domésticas.
Apesar de todas essas mudanças, muitos falam que continuam plantando e que se tivessem mais terra plantariam mais, Janilson do Nascimento,
33 anos, informa “tenho aipim, laranja pra complemento. Se eu tivesse um
pedacinho eu plantava mais, a terra é espremida”. Deilson Vasconcelos, 35
anos, também esclarece, “diminuiu a terra. A vontade minha era trabalhar
pra mim mesmo na lavoura, criar porco”. Luís da Conceição, 39 anos,
demitido há cerca de um ano da Agrisa, ressalta “minha produção é muito
pequena, aipim, feijão, milho, não tem lugar pra plantar”.
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Identidade e laços societários
Como já sinalizado algumas vezes neste relatório, quando os moradores
de Sobara falam de si mesmos é comum usarem expressões como “os parentes e vizinhos”, “gente do lugar”, “os nascidos e criados em Sobara”.
O lugar de origem e sociabilidade é um elemento valorizado na sua autoidentiﬁcação. Dessa forma, a “Comunidade Remanescente de Quilombo de
Sobara” é formada, segundo seus próprios critérios de autoidentiﬁcação,
por “gente do lugar” em contraposição aos “de fora”, aos fazendeiros, aos
“Sem-Terra” que vivem na região, aos que tinham “sítios” em Sobara, mas
“não eram dali”, ao “pessoal de São Vicente”.
Mas, para ser considerado “gente do lugar” não basta ter nascido em
Sobara e não necessariamente é preciso ter nascido nesta localidade, cujos
limites físicos seus moradores identiﬁcam como “depois de Sapucaia até a
Beira-Rio”. Aliás, vários moradores identiﬁcados como “de Sobara”, nasceram em localidades avizinhadas, em Camarupi, em terras de fazendas
da região, em Sapucaia. Além disso, para ser considerado “gente do lugar”
é preciso “ter vivido junto”, ter uma história em comum, o trabalho na
terra, na lavoura branca, nas fazendas, nos laranjais, uma vida compartilhada, alegrias, dramas, festas, nascimentos, casamentos, “mães de leite”,
parentes.
Não se trata de uma coisa ou outra, mas de uma interação entre os critérios “nascido no lugar” e “viver junto”. Isso parece exemplar nos casos
de dona Creuza e do casal Gabriel e Isaltina. Dona Creuza é de Vitória da
Conquista e foi morar na fazenda Sobara na década 1970. Seu marido foi
recrutado para trabalhar para o Aluísio Siqueira, proprietário da fazenda
Sobara. Dona Creuza relata que se “envolveu” com a “comunidade” e que
chegou a conseguir uma “sala do Mobral” para a alfabetização de adultos
e vacinas para os agricultores, pois a incidência de malária era muito grande nas décadas de 1970 e 1980. Seu marido morreu e hoje dona Creuza
está casada com Seu Narciso, do sítio Benﬁca, mantendo boas relações
com enteados e vizinhos, mas, ainda assim, não é considerada “gente do
lugar”.
Igualmente Seu Gabriel e Dona Isaltina. Esse casal também se estabeleceu em Sobara, proveniente de Minas Gerais, na década de 1970. Seu
Gabriel é “dirigente” da Assembleia de Deus de Sobara, título que corresponde a uma espécie de “faz tudo” do templo, cuidando de sua manutenção, organizando reuniões, cultos, prédicas, embora não seja oﬁcialmente
um pastor. Um de seus ﬁ lhos nasceu em Sobara, a maioria ainda vive na
localidade. Toda a sua família mantém relações de amizade e cooperação
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com os vizinhos. Em sua casa, como pude presenciar algumas vezes, é sempre servido um lanche para os moradores que vão ao culto e aos estudos da
Bíblia, ocasião em que todos interagem calorosamente. Ainda assim, Seu
Gabriel e Dona Isaltina não são considerados “gente do lugar”.
Esses exemplos podem ser estendidos aos “cônjuges de fora”, homens
e mulheres que foram viver em Sobara porque se casaram com “gente do
lugar”. Eles também, como pude perceber em diferentes relatos e em determinadas ocasiões, embora, em geral, sejam bem acolhidos pelos familiares
do cônjuge, não são considerados da “turma de Sobara”, conforme expressão de uma jovem moradora do sítio Benﬁca.
Quanto ao casamento com “gente de fora”, os relatos também indicam
que antes isso não acontecia muito, pois “em Sobara se casava com gente
do lugar”, vizinhos e primos. O número de cônjuges “de fora” hoje é bem
mais expressivo, no entanto ainda predominam os casamentos entre “gente do lugar”.
Além disso, os moradores entrevistados informam ter parentes em todos os “sítios”. Segundo Ana Lúcia Medeiros Vasconcelos, moradora do
sítio Benﬁca, “em Sobara a maioria é tudo parente, primo de 1º, 2º, 3º, 4º
graus”. Segundo seu pai, Odenil, “em Sobara é tudo unido, mesmo quem
não é parente”. Em todos os “sítios” ouvi dizer a frase “em Sobara tem
muito parentesco”.
Como em todo “sítio” que chegava seus moradores diziam que tinham
parentes (ﬁ lhos, primos, irmãos, pais) e aﬁ ns, cunhados, sogro, sogra nos
outros sítios ou que haviam residido ou mesmo nascido em “sítios” vizinhos, quis entender essa dinâmica. Do que foi possível perceber a “transferência” de pessoas de um sítio para o outro em decorrência de laços matrimoniais não segue uma regra de residência que possa ser caracterizada
como patrilocal (virilocal) ou matrilocal (uxorilocal). No entanto, há uma
discreta inﬂuência patrilocal nessa dinâmica e os considerados “responsáveis” pelos sítios (a pessoa para quem, por exemplo, é preciso conseguir
o consentimento para a construção de novas casas) são em sua grande
maioria homens.
Outro elemento valorizado nos discursos dos moradores sobre a “gente do lugar” é a “camaradagem” e a solidariedade nas relações cotidianas. Segundo Rita da Conceição, “em Sobara não tem briga, as pessoas
se respeitam”. Ela informa que no “sítio” onde mora – da Jaqueira – seus
moradores promovem mutirão e “adjutório” para construção ou reforma
de casas, por exemplo. É interessante observar que em entrevistas com os
“de fora”, a comunidade de Sobara é também marcada por esta “camara-

98

Eliane Cantarino O’Dwyer

dagem”. A diretora da escola local, por exemplo, diz que observa “muita
união” entre os moradores de Sobara, notadamente em casos de doença e
morte. Dona Isaltina, que chegou à região em 1974, ressalta que foi “muita
ajudada” na ocasião do casamento de sua ﬁlha, “o pessoal daqui deu tudo,
arroz, farinha, (...), a vizinhança é boa, todos são muito bons”.
Este tema também emerge em alguns registros da memória. Seu Narciso, Odenil (do sítio Benﬁca) e Rita (do sítio da Jaqueira) informam que em
Sobara “tinha muita mãe de leite”, que “um ajudava o outro”. Rita registra
que sua “mãe de leite” foi Rosalina, primeira esposa de Narciso. Odenil
faz questão de sublinhar “eu e Rita somos irmãos de leite” e prossegue
“quando a mãe não tinha leite, ia lá e chamava aquela que tinha pra dar.
Ia lá, chamava e vinha”. Também registram que era comum “pegar criança
pra criar”. Rita sublinha que seu marido “foi criado por Luís Rosa, pai de
Aires”. Odenil conta que seus pais, Narciso e Rosalina, criaram e registraram a ﬁlha de um casal de vizinhos. Segundo ele, a vizinha foi embora
e deixou os quatro ﬁ lhos com o ex-marido. A ﬁ m de ajudar o vizinho, os
pais de Odenil resolveram “criar a menina”. Rita informa também que
Rosalina (Lina), esposa de Narciso, foi “como uma ﬁ lha para sua mãe”.
Além desses elementos presentes nos discursos sobre a “gente do lugar”
– origem comum, trajetórias compartilhadas, intenso parentesco, certa
“endogamia”, “camaradagem” – os relatos dos moradores também identiﬁcam que “em Sobara tem mais escuro do que claro”, embora este não seja
um tema que surja espontaneamente nas conversas ou que até o momento
seja ressaltado como um elemento importante para marcar as “fronteiras”
entre a “comunidade” e os “de fora”. Ainda assim, alguns tratam do tema
e seus relatos sugerem que a “cor da pele”, na verdade, sempre foi um elemento de distinção. Seu Narciso, por exemplo, embora sublinhe que nunca
foi discriminado pela “cor da pele”, admite que “na minha criação preto
não casava com branco”. Aires, do sítio da Jaqueira, também registra “tem
mais escuro em Sobara”. Em conversa com uma jovem moradora do sítio
Benﬁca, ela sublinhou “tenho orgulho de ser da minha raça”.
No entanto, este parece ser um tema mais valorizado pelos “de fora”.
Em entrevista a mim concedida, a diretora da escola municipal local, disseme que no centro de São Vicente e Araruama Sobara é vista como “lugar
de roça, de gente pobre e de presença negra”. Além disso, ela acha que seus
alunos “têm uma autoimagem negativa sobre a cor, devido ao sofrimento”.
Ela registra que recentemente um aluno, ao relacionar a “sua cor” com os
episódios da novela “Sinhá Moça”, disse, apontando para a sua pele “essa
cor aqui não tem valor, foi feita para apanhar”.
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É também nessa relação escolar, hoje bastante valorizada pelos moradores de Sobara, que por vezes emergem alguns estereótipos sobre esta
comunidade. Segundo relatos de alguns adolescentes de Sobara que cursam o Ensino Médio no centro do distrito de São Vicente de Paulo quando
seus professores fazem referência ao cultivo de cana-de-açúcar, à Agrisa
ou ao Movimento dos Sem-Terra (MST), é comum que alguns colegas de
classe façam piadas sobre os alunos que vivem em Sobara dizendo que eles
“entendem disso”.
Embora desde 2006 a escola municipal localizada em Sobara apareça
no Censo Escolar como instituição de ensino em área quilombola e que
em entrevistas com alguns de seus professores haja o registro de atividades
relacionadas à memória oral da comunidade, na época da pesquisa ainda
não havia um trabalho estruturado de educação diferenciada e, inclusive, indícios de uma leitura bastante estigmatizante sobre a comunidade
por parte de alguns proﬁssionais que sublinharam a “carência alimentar”,
a “falta de hierarquia familiar” e “grandes problemas de aprendizagem”
como “características” marcantes do alunado e de suas famílias.
Ainda que, em geral, os mais velhos digam que nunca se sentiram discriminados pelos “de fora” e que em entrevistas com alguns moradores do
centro de São Vicente a comunidade de Sobara seja apresentada como “honesta” e “ordeira”, impressões nada “cordiais” também são apresentadas.
Uma jovem mãe do sítio Benﬁca registra que há, sim, muito preconceito em
Araruama e São Vicente sobre os moradores de Sobara. Segundo suas palavras, “até o prefeito falava que em Sobara as pessoas davam cachaça para
as crianças e que era tudo sem roupa”, que o “povo de fora acha que Sobara
é roça” e que uma vez ouviu uma pessoa dizer que “a turma de Sobara vive
enﬁada na lama, comendo caranguejo”.
Uma funcionária pública, residente no centro de São Vicente, disse-me
que há pouco mais de uma década abordou moradores de Sobara durante um pleito eleitoral no município, seu objetivo era orientar os jovens
para a retirada de título de eleitor. Na ocasião, segundo ela, os moradores
mostraram-se “arredios” e “temerosos”, falavam com “sotaque diferente” e eram “broncos”. No entanto, ela ressalta que “hoje em dia eles não
se comportam mais assim, muitos estudam”. Outro funcionário público,
residente no centro de Araruama, disse-me que em visita à comunidade
de Sobara, há cerca de 15 anos, observou que todos eram “negros-azuis”,
muito “ingênuos” e “receptivos”. Ele e outra funcionária da administração
municipal me disseram que, em geral, os moradores de Araruama veem
Sobara como uma localidade de “pessoas pobres e de cor”.
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Em pesquisa na web encontrei um depoimento sobre uma “ação solidária” na comunidade de Sobara, ressaltando a sua “pobreza”. Esta página
registra que alunos e professores de uma escola particular situada na área
urbana de Araruama participaram da distribuição de alimentos, roupas
e brinquedos em Sobara. Tal ação seria parte de um projeto pedagógico
intitulado “Desenvolvendo Solidariedade”. Sobre esta experiência há o seguinte relato da Diretora da escola:
(...) foram desenvolvidos projetos com Ensino Fundamental e Médio a ﬁ m
de arrecadar alimentos, brinquedos e roupas para a comunidade carente. Alguns alunos do Ensino Médio nos acompanharam na distribuição
destes alimentos, nas casas e na escola municipal de Sobara. (...). É uma
realidade muito diferente da que nossos ﬁ lhos convivem. Houve emoção
por parte das alunas e coordenadora ao ver aquele “quadro” de pobreza.
Há alguns anos, nós do CEM, ajudamos esta comunidade. (...), mesmo
assim, temos a impressão do pouco que fazemos, porque a carência é
muito grande. Realmente comovente! (...). Vamos continuar ajudando,
promovendo campanhas com nossos alunos. Mas, se você quiser ir lá, ver
e ajudar, procure a Escola Municipal de Sobara que pertence ao distrito
de São Vicente. Ensinar a ajudar também é Educar. 39

Essa caracterização é criticada por alguns moradores de Sobara. Rosiele Vasconcelos, do sítio Benﬁca, enfatiza que os moradores de Sobara “não
passam fome e não andam rasgados como alguns dizem por aí”. Portanto,
nestes casos, como sugere Odwyer, as diferenças culturais passam a ser
“comunicadas por meio de estereótipos, que por sua vez podem se relacionar ao racismo e à discriminação. Usado analiticamente pela antropologia,
o conceito de estereótipo refere-se à criação e à aplicação da distintividade cultural de um grupo e também diferenças de poder” (ODWYER,
2005:95).
Ao contrário do estigma da “pobreza”, os moradores de Sobara sublinham justamente a atividade produtiva como uma importante “marca”
de sua “identidade”. Em Sobara, conforme reincidentemente registram “a
gente vivia da roça” e, apesar dos grandes obstáculos postos às lavouras,
até hoje muitos moradores se identiﬁcam como agricultores, gente que conhece a terra, as épocas certas de plantio e colheita e que gostaria de se
dedicar apenas a esta atividade. Tudo isso, obviamente, sem ignorar que
os constrangimentos postos à produção familiar de alimentos fragilizam
39 http://www.cem.g12.br/novo/noticias.php?id=456856
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economicamente esta comunidade e põem em risco a sua reprodução sociocultural.
Ainda assim, a “gente do lugar” continua ali e com explícito desejo de
permanecer, buscando alternativas para ﬁcar, refazendo-se. Nesse processo talvez a religiosidade venha sendo um importante “ponto de convergência”, de reunião, de laço societário.
Hoje, parte expressiva dos moradores frequenta a Assembleia de Deus
local. Embora, segundo informem, os cultos em casas de moradores ocorram há décadas, o aumento de “convertidos” deu-se a partir da década
de 1970. Segundo Seu Gabriel, “dirigente” da Assembleia em Sobara, até
o início dessa década os cultos eram realizados na casa de Damáris, moradora que vivia na localidade Peleja. A construção do templo teve início
em 1971, em terreno cedido por Pedro José da Silva, antigo morador de
Sobara.
Atualmente, segundo informa, a Assembleia de Deus “congrega muitos moradores”, tendo “noventa membros de carteirinha”, além de outros
tantos que frequentam os cultos e festas. Ele registra ainda que recentemente foi fundada uma “igreja ﬁ liada”, “no caminho para a Agrisa” (na
localidade conhecida como “Favelinha”). Há, porém, muitos que frequentam eventualmente os cultos e que não são considerados “convertidos” ou
“batizados”.
É comum os “convertidos” se referirem aos parentes que não frequentam a Assembleia como “desviados”, embora digam respeitar a sua escolha
e não haja conﬂ itos aparentes entre eles. Tal classiﬁcação, embora pareça
um termo usual da própria Assembleia, sem dúvida é incorporada pelos
ﬁéis que dessa forma deixam transparecer a sua avaliação negativa sobre
o “estar fora” da Assembleia. Com notável orgulho, Rita, do sítio da Jaqueira, disse-me “aqui em casa tem só um desviado”. Em um dos cultos
que participei a prédica do orador era justamente sobre “os desviados”,
conclamando os ouvintes para o “cultivo da alegria, prazer e júbilo da fé”
e para “reavivar”, “reanimar” a fé.
A “conversão”, contudo, é também apresentada como uma “mudança
de hábitos”. Muitos registram que com a “conversão” deixaram de realizar
e participar de festas (junina, festa do divino etc.) e bailes, antes comuns
em Sobara e outras localidades, como Sobradinho e São Vicente. Seu Narciso diz que os bailes em Sobara eram animados com sanfonas, pandeiro,
tambor e instrumentos de corda, como o cavaquinho, instrumento que
ele próprio tocava. Seu Xisto também informa que tinha Folia de Reis em
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Sobara e vizinhanças. Um morador de São Vicente também registrou que
nesta região havia Jongo, segundo ele:
Na minha infância, quando meu pai existia, havia ainda aqui muitas famílias de descendência africana, e meu pai gostava muito daquele povo.
Eles faziam as brincadeiras (...) que eles chamavam jongo. Eles tinham
o hábito de fazer aquilo lá pro mato, lá escondido (...) (ARARUAMA,
1992).

Os convertidos também não podem fumar (e aqui alguns registram que
antes fumavam cachimbo) ou ingerir bebida alcoólica. Segundo dizem,
antes da Assembleia “tinha muito curador e rezador em Sobara” e que
hoje não tem mais. “Assombrações e visagens”. Segundo Seu Xisto, não
são mais registradas aparições, assombrações, “barulhos de correntes” e,
conforme imagina, isso se relaciona com a Assembleia. Ainda assim, ele
me relatou a seguinte história:
Nós moramos numa fazenda, ali o negócio era feio. Fazenda daquele pessoal do tempo antigo. Lá arrastava umas mesas grandes, pegava aquilo
lá de noite, fora de hora, no meio do salão (...) eu não via, mas ouvia,
ouvia barulho de correntes, teve gente que viu um homem e uma mulher
por duas vezes e a mulher comendo doce em dia de ano. Lá o negócio é
assim, nesta fazenda. A fazenda acabou. Acabaram a casa. Saí de lá pai
de 5 ﬁ lhos. (...). Tinha cachorro do mato que acompanhava as pessoas
(...). Eu vi, já aqui em Sobara (...), eu tava com um companheiro, um tal
de Miro, nós dois vimos um homem na estrada, de calça preta, camisa
branca e chapéu na cabeça, aí, ele desapareceu na nossa frente; ﬁca no ar,
né?!. (...). Trememos de medo (...). Agora, devido essa igreja ninguém vê
mais nada não.

Embora a presença da Assembleia de Deus em Sobara me pareça um
tema importante para reﬂetir sobre uma série de aspectos relacionados
à comunidade de Sobara hoje, não foi possível investir muito mais nessa
questão. Ainda assim, acho que os elementos de sociabilidade e autoidentiﬁcação apresentados nesse capítulo prestam-se por ora para concluir que
estamos diante de um grupo de pessoas que construiu ao longo do tempo
e que atualiza critérios de pertença e distintividade. É verdade que esta
“comunidade” (a “gente de Sobara”) até a ﬁ nalização desta pesquisa muito pouco explicitou sobre como vem pensando a sua identiﬁcação como
Comunidade Remanescente de Quilombo. Tampouco, contudo, ela foi re-
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fratária a esta pesquisa e ao processo administrativo em curso. Ela abriu
as portas, agora, me parece, precisará encarar coletivamente alguns “dilemas” para seguir adiante, entre os quais destaco a proposta de território,
tema que será resumidamente apresentado a seguir.
A proposta de um território coletivo: problemas e perspectivas
Entendo que a deﬁ nição de um grupo étnico sobre os limites de seu território é uma “tarefa” que requer mais do que o desejo de garantir a sua
presença na terra, a convicção de que se tem direito a ela e um sentimento
inquestionável de pertença e distintividade. Tudo isso a comunidade de Sobara tem. Reputo, portanto, que a não conclusão de uma proposta coletiva
de território tem, na verdade, causas de ordem muito diversa.
Em primeiro lugar é preciso sublinhar veementemente que embora a
categoria “remanescente de quilombo” e a legislação a ela referida fossem
praticamente desconhecidas pelos moradores quando cheguei ao campo,
em nenhum momento durante a pesquisa qualquer dos entrevistados, para
os quais sempre informava os motivos e objetivos do trabalho, demonstrou
não concordar com esta “identiﬁcação”. Ou seja, todos que entrevistei revelam ter origem presumida relacionada à escravidão e, sobretudo, sublinham
o exercício de práticas de autonomia diante de formas de subjugação.
Entendo, contudo, que em uma situação de pesquisa o antropólogo
embora tenha a obrigação de esclarecer dúvidas e prestar informações precisas sobre o processo de identiﬁcação e delimitação ele não se limita a
isso, aﬁ nal está ocupado em etnografar. Sendo assim, por mais experiente
que seja, ele pode deixar de perceber que há “mais dúvidas” e que ele poderia ter contribuído mais nesta questão. Por isso, solicitei várias vezes a
presença do Incra para maiores esclarecimentos à comunidade, embora a
presença de seus representantes tenha ocorrido em apenas duas ocasiões; a
primeira no início da pesquisa e a outra já em sua etapa de ﬁ nalização.
No entanto, creio que as possíveis dúvidas da comunidade sobre o processo não se conﬁguram como o principal motivo para a não conclusão
sobre os limites do território. Um dos obstáculos, certamente, é a inexistência de uma representação política organizada. Não há em Sobara uma
Associação Quilombola ou qualquer outra que realmente reúna a comunidade.
Os motivos mais consistentes, segundo minha avaliação, dizem respeito ao quadro fundiário e econômico, bem como a uma “cultura” do
não confronto. Assim, como já dito, a comunidade vê na empresa Agrisa
a causa e a “solução” dos seus problemas. Ninguém tem dúvidas de que a
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Agrisa roubou terra de morador, desmatou toda a região e que inﬂuenciou
sobremaneira no processo de decadência da agricultura familiar. Ao mesmo tempo, parte muito expressiva da comunidade trabalha para ela e de
fato hoje, cercada por canaviais, precisa desse emprego.
Sendo assim, como incluir no território, por exemplo, a terra que a
Agrisa roubou do Seu Narciso e do Zé Vasconcelos se seus ﬁ lhos e netos
hoje trabalham para a empresa? Além disso, seu Narciso é veemente em
dizer que não quer “problema” com a Agrisa e, inclusive, revela que tem
medo da empresa “fazer alguma maldade” com sua família, aﬁ nal, a imagem que ele ainda tem da Agrisa é a da violência e das ameaças por ela
utilizadas no processo de ocupação. Estes são apenas dois casos de terras
roubadas e que poderiam ser incluídas na demanda quilombola. Na verdade, do ponto de vista antropológico, a comunidade tem elementos de sobra
para demandar grande parte das terras ocupadas pela Agrisa na região.
Igualmente nas fazendas Soubara e Espírito Santo, onde muitos nasceram, viveram, trabalharam, tinham roça, onde também nasceram seus
pais, avós. Mas, os moradores até a ﬁ nalização da pesquisa foram enfáticos em dizer que também não queriam “confusão” com os fazendeiros.
Sobram, então, as terras em que hoje vivem. O pouco mais de um alqueire de terras do sítio Benﬁca, onde habitam e plantam 50 pessoas com
perspectiva de grande crescimento futuro, já que mais da metade desta
população tem até 21 anos, o sítio da Jaqueira, com aproximadamente 130
pessoas e a mesma perspectiva de crescimento, bem como o sítio “do falecido Raul”, embora os moradores desse sítio digam que ainda estão aguardando a promessa de doação de parte da terra feita pelos “herdeiros” do
Raul. Quando indaguei no sítio Benﬁca como ﬁcariam no futuro em uma
extensão de terra já hoje insuﬁciente, segundo a avaliação deles próprios,
Odenil Vasconcelos disse-me que uma possível solução seria encontrar em
Sobara “alguma terra solta” para incluir na proposta de território quilombola, embora imediatamente ele próprio tenha reconhecido que hoje em
Sobra não há mais “terra solta”.
Somado a tudo isso, há os sítios dos parentes que informam ter “documento”. O desinteresse desses moradores pela inclusão dos seus sítios
como território quilombola é, sem dúvida, baseada nas diﬁculdades que tiveram para adquiri-las, como a mim foi relatado por alguns entrevistados
desses sítios. Em um desses casos, uma moradora, “nascida e criada em
Sobara”, disse-me que após uma traumática expulsão dessa terra, lugar de
nascimento de seu marido, sua família conseguiu reconquistá-la por meio

O fazer antropológico e o reconhecimento de direitos constitucionais

105

de compra e que há pouco mais de um mês tinham conseguido quitar a
“dívida”.
Apesar das diferenças em relação ao domínio da terra, a situação fundiária e econômica da região parece complexa e desvantajosa para toda a
comunidade de Sobara, mesmo para os que informam possuir algum tipo
de regularização oﬁcial do domínio da terra. Todos os “sítios” estão cercados por canaviais que abastecem a empresa Agrisa.
Além disso, embora muitos trabalhem para a Agrisa, destacadamente
no trabalho de limpeza da terra, semeadura e corte de cana-de-açúcar é
preciso registrar que a maioria ressente-se de falta de terra e de tempo
para o cultivo agrícola familiar e reclamam das condições de trabalho na
grande lavoura de cana (extensas jornadas, trabalho exaustivo, sistema de
emprego temporário – sobretudo na época da colheita – e, entre os que
possuem registro em carteira de trabalho, grande receio com a perspectiva
de demissões).
Em meio a tudo isso, não há dúvida, os moradores de Sobara resistiram
e encontraram meios de permanecer no “lugar”. Resta saber se as estratégias hoje utilizadas pelos “nascidos e criados em Sobara” serão suﬁcientes
para a continuidade da comunidade na terra e no tempo. Sem pretender arrogar, minha aposta é que nas atuais circunstâncias a falta de um exercício
dialógico e de uma mobilização política mais organizada sobre a sua atual
situação – a presença da Agrisa, a decadência da agricultura familiar, a
terra diminuta que ocupa e a perspectiva de aumento da população –, bem
como acerca desse processo administrativo diﬁculta sobremaneira o compartilhado desejo de ali permanecer a partir de suas próprias escolhas, necessidades e “modo de vida”. Portanto, a perspectiva que me parece mais
alvissareira é justamente um investimento coletivo nesse diálogo.
Conclusão
Este trabalho foi iniciado com a análise minuciosa dos registros e documentos disponíveis no Incra sobre a Comunidade Remanescente do Quilombo de Sobara. Entre os registros disponíveis chamou-me a atenção um
trabalho monográﬁco de nível de pós-graduação Lato Sensu que teria tido
grande importância para a abertura do processo administrativo de identiﬁcação e delimitação do território desta comunidade. Nele surpreendi-me
com a informação do autor de que havia “descoberto um quilombo” em
“paragens distantes e isoladas”. Ainda neste trabalho, o pesquisador sublinha o “isolamento” geográﬁco da comunidade, uma “origem” da ocupação territorial relacionada à formação de um “quilombo” (visto como
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lugar de fuga de escravos e distante dos estabelecimentos coloniais) e a
manutenção de práticas “agroﬂorestais”. Em relação a tais práticas, o autor caracteriza-as como “atividades tradicionais de manutenção do grupo
e que são as mesmas de manutenção dos quilombos”.
Ainda que o estudo sobre comunidades quilombolas obviamente não
seja considerado uma produção de conhecimento exclusiva aos antropólogos e que nos processos políticos que visam o reconhecimento de seus direitos constitucionais haja, em muitos casos, ativa participação de variadas
agências e indivíduos de “fora” das comunidades, aliás, como reconhece
a própria legislação, creio que a interferência de atores não familiarizados com metodologias, paradigmas teórico-conceituais, debates e parâmetros éticos reconhecidamente fundamentais (por associações proﬁssionais,
como a ABA, instruções normativas, convenções internacionais, notadamente a 169 da OIT etc.), podem colaborar na reiﬁcação de estereótipos
sobre grupos étnicos como, neste caso, os chamados “remanescentes de
quilombo”.
Ademais, reputo que a determinante participação de atores “externos”
na certiﬁcação da Comunidade Remanescente de Quilombo de Sobara
pela Fundação Cultural Palmares (FCP) e na abertura do processo administrativo visando ao reconhecimento e à titulação das terras por ela
tradicionalmente ocupadas ocorreu sem maiores esclarecimentos para a
comunidade e na ausência de um diálogo mais estreito com expressiva
parcela de moradores. Dessa forma, embora a comunidade de Sobara (a
“gente do lugar”) apresente os elementos que, de acordo com a legislação,
garantem o seu reconhecimento como “remanescente das comunidades
dos quilombos”, até o momento da pesquisa o conhecimento e debate sobre este status jurídico ainda eram, no máximo, incipientes.
Assim, minha expectativa é a de que o grupo aqui estudado possa encontrar caminhos para uma maior organização e debate sobre a identiﬁcação quilombola e os direitos constitucionais a ela relacionados, ampliando
o universo populacional e os limites territoriais eleitos pelos entrevistados
durante o trabalho de campo antropológico que subsidiou este relatório.
Dessa forma, esta pesquisa acabou por privilegiar três sítios de moradores, conforme suas próprias escolhas. Destes, os responsáveis pelos
sítios Benﬁca e da Jaqueira expressaram seu interesse em ver suas terras
tituladas com território quilombola. Quanto ao sítio do “falecido Raul”,
embora seus moradores também almejem a regularização fundiária, alguns se mostram comprometidos com uma promessa de doação a eles feita
por supostos proprietários da terra.
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Em relação aos demais sítios de moradores (do “Nanias”, do “Ninil”,
do “Aires Félix” e dos “irmãos de Cornélio e Nanias”), mesmo que não
contemplados nesta proposta de território conforme motivos já apresentados, é mister o seu registro enquanto espaços constituintes do universo societário da comunidade de Sobara, expresso nas falas de parentes e
vizinhos. Há ainda o registro de parentes e aﬁ ns residentes em áreas de
fazendas, como a Sobara, e que também até a ﬁ nalização desta pesquisa
não haviam decidido pela demanda das terras que ocupam. Por último,
com a expectativa de ampliação do debate interno sobre a autoidentiﬁcação quilombola, advirto que, tendo em vista a existência de parentes e
aﬁ ns em localidades vizinhas – como Apiacá, Sapucaia e Camarupi, observadas pelos entrevistados como “partes de uma mesma região” –, novos
(ou complementares) processos de identiﬁcação e delimitação do território
quilombola deverão ser necessários.
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Os remanescentes de Quilombo da Rasa 40

Andréia Franco Luz

Em dezembro de 1998, um estudo antropológico promovido por meio do
convênio ﬁ rmado entre a Fundação Cultural Palmares/MinC e o Instituto
de Terras do Rio de Janeiro (ITERJ), foi realizado em atenção às reivindicações pretendidas por membros do grupo autoidentiﬁcado como “remanescentes do Quilombo da Rasa”, no Município de Armação de Búzios,
emancipado em 1995 do Município de Cabo Frio,41 situado no Estado do
Rio de Janeiro, em face do direito constituído pelo artigo 68 do ADCT
da CF/88, que visa garantir legalmente o acesso deﬁ nitivo às terras por
eles tradicionalmente ocupadas. Na época, a equipe responsável por esse
trabalho etnográﬁco era formada por duas pesquisadoras, das quais eu
era uma delas, vinculadas ao Curso de Pós-Graduação em Antropologia
da Universidade Federal Fluminense (UFF), e um auxiliar de pesquisa que
estava prestes a concluir o Curso de Graduação em Ciências Sociais na
mesma instituição de ensino, todos eles sob a orientação da pofessora Drª
Eliane Cantarino O’Dwyer. Naquela ocasião, ao percorremos o bairro da
Rasa, registramos entrevistas e relatos concedidos por um grupo de pessoas identiﬁcadas por meio da atribuição a cor escura da pele, principalmente, pelos demais moradores do município de Búzios que se referiam a
elas como os “negros da Rasa” e estes, por sua vez, reconheciam-se como
integrantes de “uma grande família”, vinculados a uma memória comum
relativa aos antepassados que viveram nas senzalas e outros que fugiram
do trabalho escravo que era uma prática comum nas fazendas localizadas
na referida região.
40 Este trabalho faz parte do “Relatório Antropológico: A Comunidade Remanescente de
Quilombo da Rasa”– Armação de Búzios/RJ” que integra o Projeto de “Identiﬁcação e Delimitação de Territórios de Quilombos em Comunidades do Rio de Janeiro” parceria ﬁ rmada
entre o Incra/RJ e a Fundação Euclides da Cunha (UFF), outubro/2007.
41 Antigo Distrito Saco Fora, do município de Cabo Frio, que pelo Decreto Estadual n. 641
de 15 de dezembro de 1938, passou a denominar-se “Armação de Búzios”. Foi elevado a município pela Lei Estadual n. 2.498 de 28 de dezembro de 1995. (Fonte: http://biblioteca.ibge.
gov.br/visualizacao/dtbs/riodejaneiro/armacaodebuzios.pdf).
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Quase nove anos depois, retorno à Rasa. O templo da Assembleia de
Deus permanece tal qual eu o tenho impresso na lembrança, mas o burburinho que percebo agitar o ambiente é bem diferente de quando lá pisei
pela primeira vez. Se outrora procuramos, meus dois colegas de faculdade
e eu, ocupar discretos lugares nos bancos mais afastados do altar, a ﬁ m
de evitarmos chamar muita atenção quanto a nossa presença ali, hoje, sou
convidada a fazer parte da mesa preparada para a reunião organizada
pela “Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo da Rasa”
e, curiosamente, tenho de me acomodar no extremo oposto de onde antes
estivera e me apresentar como a antropóloga que vai realizar o relatório
técnico antropológico para dar prosseguimento ao processo de reconhecimento e titulação das terras reivindicadas por esses autoidentiﬁcados “remanescentes de quilombos”.
As expressões “os da terra” ou “gente da terra”, bastante corriqueira
nos relatos orais dos autoidentiﬁcados “quilombolas da Rasa”, são utilizadas para contrapor quem pertence ao grupo de parentesco da Rasa e
os “de fora”, aqui indicados como os invasores de terras, que podem ser
tanto os responsáveis pela apropriação crescente de áreas voltadas para
empreendimentos imobiliários com ﬁ ns de especulação, como os relacionados aos investimentos turísticos – caso típico dos “grileiros” interessados no mercado de terras, em especial àquelas próximas às estradas e já
prontas para a ocupação42 – quanto os posseiros provenientes de outros
estados e regiões do País que pouco a pouco se estabelecem em pequenos
lotes de terras ao longo do bairro da Rasa. Como consequência direta
da ação invasora desses atores sociais, “os da terra”43 começaram a ser
“encurralados” e “imprensados”, segundo os termos por eles próprios utilizados, em parcelas de áreas do bairro da Rasa cada vez mais limitadas
e, muitos, inclusive, até foram obrigados a migrar para outros municípios
do Estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, a cidade de Cabo Frio.
No intuito de impedir o avanço relativo a tal expropriação territorial, essa
“gente da terra” passou a buscar, como um meio de garantir a legitimidade
ao direito às terras que sempre ocuparam, a aplicação jurídica do artigo 68
do ADCT da Constituição Federal de 1988.

42 Ver artigo de Sader, sobre espaço e luta no Bico do Papagaio (área localizada entre o
extremo norte de Goiás e no oeste do Maranhão). (Fonte: www.imaginario.com.br/artigo/
a0061_a0090/a0062.shtml).
43 Como modo de identiﬁcação desse grupo de pessoas de exclusividade negra que compõem
o bairro da Rasa, a partir de agora, este texto passará a designá-los como os “da terra”,
“pessoas da terra” ou “gente da terra”.
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É necessário chamar atenção para o fato de que a intervenção estatal
por meio de suas políticas públicas ao reconhecer determinados direitos sociais especíﬁcos destinados aos atores sociais categorizados juridicamente
como “remanescentes de quilombos”, estimula a criação de novos arranjos
sociais cujas dimensões econômica, política e cultural ganham sentidos,
valores e práticas orientados pelas escolhas e redeﬁ nições de papéis na sociedade brasileira. A legalidade desse reconhecimento como “quilombola”
se viabiliza, em princípio, por meio da adesão espontânea de cada indivíduo ao grupo organizacionalmente formado que se autoidentiﬁca como
“remanescente de quilombo”. Observa-se que, no caso aqui apresentado,
quando foi realizada a primeira pesquisa de campo etnográﬁca, nos ﬁ ns
da década de 1990, havia um movimento incipiente entre aqueles que se
consideravam “gente da terra” buscando, como um meio de garantir a
legitimidade ao direito às terras que sempre ocuparam e impedir o avanço
relativo à expropriação territorial, a aplicação jurídica do artigo 68 do
ADCT da CF/88. Na prática, esse grupo de pessoas “da terra” começou a
se reunir para formar uma associação que fosse representativa de suas reivindicações conforme o estabelecido pela legislação federal. Poucos anos
depois, em 2004, já havia sido fundada a “Associação dos Remanescentes
de Quilombo da Rasa” e seus membros solicitaram ao Incra/RJ a abertura do processo administrativo44 para identiﬁcação dos limites das terras
reivindicadas como sendo dos remanescentes de Quilombo da Rasa. Na
sequência normativa dos atos, a Fundação Cultural Palmares/MinC, em 4
de outubro de 2005, concedeu a “Certidão de Autorreconhecimento” que
institui a “comunidade negra da Rasa” como “remanescente das comunidades dos quilombos”, registrada no Livro de Cadastro Geral no 005,
Registro no 403, ﬂ. 11, publicado no Diário Oﬁcial da União em 9 de
novembro de 2005, Seção 1, no 215, ﬂ. 17. Era o primeiro passo a caminho
da tão desejada titulação.
Em 1998, quando foi realizado aquele primeiro estudo antropológico,
podia-se observar empiricamente que a Rasa era um bairro habitado por
um grupo de pessoas de exclusividade “negra” que se consideravam “todas
parentes”, como não cansavam de aﬁ rmar os moradores que ali viviam. O
bairro da Rasa era considerado por diferentes atores sociais que habitavam
a parte mais central do município de Armação de Búzios como um “grupo
isolado” portadores de características raciais próprias como, por exemplo,
a alta estatura e a cor da pele, de acordo com o depoimento dado na época

44 O processo aberto no Incra/RJ recebeu a identiﬁcação SR-07/RJ 54180.001112/2004-78.
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pelo então padre responsável pela paróquia de Santa Rita, em Búzios, ou
o comentário feito por um pesquisador local que ao fazer um levantamento sobre o artesanato da região, observou que, em 1977, a população da
Rasa era formada predominantemente de “negros azulados”. Essa realidade, contudo, parece ter sofrido modiﬁcações.
Nos depoimentos atuais, os que se consideram “da terra” reclamam e
denunciam que várias áreas do bairro da Rasa conhecidas como Vila Verde, Alto da Rasa, Maria Joaquina e Morro do Arpoador estão sendo progressivamente “invadidas”. Na área designada como Maria Joaquina, por
exemplo, que desde a emancipação do município de Armação de Búzios45
se encontra sob a jurisdição do município de Cabo Frio, ambos localizados
no Estado do Rio de Janeiro, quase todas as “pessoas da terra”, nascidas
na Rasa e que lá viviam foram expulsas pela ação dos fazendeiros locais e,
ao grupo de pessoas que conseguiu permanecer, restou apenas um pequeno pedaço de terra. Vítimas de processos sucessivos de expulsão de seus
espaços utilizados para habitação, produção e reprodução social por meio
da ação de especuladores imobiliários e da chegada de outros migrantes
que começaram a se apropriar de suas terras, as autoidentiﬁcadas “pessoas
da terra” tiveram seus espaços físico-sociais desorganizados pela redução
territorial.
Além disso, as experiências de situações concretas de interação social
com os “de fora”, como se veriﬁca por intermédio de declarações dadas
por aqueles considerados “da terra”, nem sempre revelam um convívio social amistoso. São muitos os fatos nos quais as autoidentiﬁcadas “pessoas
da terra” reconhecem e apontam um tratamento pejorativo e discriminatório direcionado a elas por parte dos “brancos” de Búzios, forma como se
referem aos moradores de outros bairros da cidade. Casos como a ofensa
direcionada ao então vereador do município de Búzios, o Sr. Valmir, em
1998, que foi chamado pelo prefeito da cidade de “negro desqualiﬁcado,
um negro de alma preta”; ou a forma como as crianças da Rasa eram
tratadas pelos demais alunos na escola pública em Búzios, por meio de
comentários do tipo “vem chegando as negrinhas da Rasa”; ou quando os
rapazes da Rasa iam jogar futebol no clube de Búzios e, invarialvelmente,
como comentam, a partida terminava em briga por causa de xingamentos
preconceituosos em relação a cor da pele negra; são inúmeros e frequentes.
Até mesmo quando a intenção era fazer um elogio, destaca o “pessoal da
terra”, esse vinha acompanhado do estigma que relaciona a cor da pele
45 Lei Estadual no 248 de 28 de dezembro de 1995 desmembrou de Cabo Frio o distrito de
Armação de Búzios, elevando-o à categoria de município.
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negra à inferioridade de raça: daí, quando o coral da Rasa formado pelos
integrantes da Assembleia de Deus, foi se apresentar em Búzios, o comentário geral dos espectadores era uma exclamação de espanto ao constatar
que “a negrada da Rasa canta bem”.
À medida que a interação social entre os moradores da Rasa, aqueles
que se consideram como os “da terra”, e os demais moradores de Búzios se
intensiﬁca, as diferenças culturais ganham um sentido étnico, ou seja, elas
passam a ser “percebidas como importantes e socialmente relevantes”,46
assim como também os esteriótipos são acionados para marcar uma contrastividade cultural positiva do grupo. Aqui, as fronteiras sociais, que
fazem a distinção entre os “de dentro” e os “de fora”, são mantidas por
meio do sentimento de pertença ao grupo no qual acreditam compor uma
“grande família”. A reivindicação pelo reconhecimento como “remanescente de quilombo”, de acordo com o artigo 68 do ADCT da CF/88, por
essas “pessoas da terra” está diretamente relacionada à crença comum de
serem descendentes de antigos negros africanos escravizados que nasceram
e viveram nessa região conhecida como Rasa, onde existiam várias fazendas. É a partir efetivamente da construção desses laços de parentesco que
os vínculos sociais, que unem essas “pessoas da terra” do bairro da Rasa,
passam a assumir não apenas aspectos contrastivos, mas também conﬂ ituosos em face dos “de fora”, uma vez que a presença desses representa a
desarticulação de formas de sociabilidade e organização social do grupo.
Os moradores da Rasa que se reconhecem como os “da terra”, tem na
apropriação da categoria identitária jurídica “remanescente de quilombo”
uma possibilidade legal de reivindicar seus direitos, que estão previstos
na Constituição Federal. Nesse cenário social, as “pessoas da terra” se
mobilizam de forma a exigir a recuperação e a titulação deﬁ nitiva de seus
territórios, que por meio de mecanismos ilícitos foram expropriados pela
ação de especuladores interessados em investimentos no mercado fundiário – que não utilizam a terra como um espaço para viver, produzir, criar
e reproduzir seus bens simbólicos e materiais, apenas consideram a terra
como mais uma mercadoria capaz de gerar lucros indispensáveis ao funcionamento adequado do sistema capitalista – assim como também pela
posse desordenada provocada pela invasão de inúmeros migrantes de outros bairros, municípios e regiões do País.

46 O’Dwyer, Eliane Cantarino; “Os Quilombos e as Fronteiras da Antropologia”. Antropolítica: Revista Contemporânea de Antropologia e Ciência Política, no 19 (segundo semestre
de 2005). Niterói: EDUFF, 2005, p. 95.
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A memória de uma procedência comum deﬁ nida em relação ao sistema
escravocrata, que é constantemente comunicada, no presente momento,
pelos que se consideram como “os da terra”, é estabelecida a partir da
crença de serem descendentes de negros provenientes de tribos africanas
trazidos para trabalharem como escravos nas fazendas da região que hoje
abrangem os municípios de Cabo Frio, Búzios e São Pedro da Aldeia, mais
especiﬁcamente, à região da antiga fazenda Campos Novos.
A fazenda Jesuítica de Santo Inácio de Campos Novos
Dentro de um panorama histórico mais geral, tem-se conhecimento que
em 1617, o reitor do Colégio dos Jesuítas no Rio de Janeiro, Padre Antônio de Mattos solicita, ao então capitão-mor de São Pedro de Cabo Frio
(atualmente, município de São Pedro d’Aldeia) Estevam Gomes, que lhes
fossem doadas terras a ﬁ m de que seus “missionários tivessem onde plantar seus mantimentos para o sustento sem ser preciso roçarem nas terras
dos índios”,47 além de pretenderem também estabelecer nessa região um
controle mais efetivo dos distintos povos indígenas48 ali residentes, visto
que a referida área era alvo de desembarque clandestino de estrangeiros
que traﬁcavam pau-brasil com aqueles índios. Como ao sistema colonial
interessava manter os índios concentrados em espaços situados próximos
aos núcleos produtivos, das terras da sesmaria já concedidas a eles uma
terça parte foi dada a escolher aos padres da Companhia de Jesus,49 que
47 Lamego, Alberto Ribeiro; “A Terra Goytacá – Domínio da Corôa: À Luz de Documentos
Inéditos”. Livro III, Capítulo XII, L’édition d’art, 1925, p. 230.
48 Os relatos de cronistas e viajantes dos séculos XVI e XVII assinalam a presença de diferentes grupos indígenas (os guaianases, os tamoios, os tupiniquins, os tupinambás, entre
outros) que habitavam várias aldeias distribuídas por todo o litoral do Rio de Janeiro, em
geral, classiﬁcados no tronco linguístico tupi-guarani. (Alguns estudiosos argumentam que o
tupi, na realidade, é um dialeto compilado pelos jesuítas, sem especiﬁcação das divergências
linguísticas locais praticadas pelos diferentes povos indígenas.)
49 Tal fato aparece, por exemplo, registrado por Lamego: “Abrangiam duas sesmarias, uma
em lugar determinado – Jacarúna a outra à escolha, ou na Ponta de Búzios, ou em Iguna,
sendo que a rejeitada seria repartida pelo povo, o que nunca fez” (Lamego, 1925:230); como
também por Norberto: “Por despacho de 16 de maio de 1617 concedeu o capitão-mór as
terras pedidas, tanto da ponta de Búzios ou do Una, segundo a escolha dos padres, como
as da Jacaruna, aonde fosse mais decente, declarando-se que em cada uma das datas que
escolhessem, seriam reservados aos mesmos padres a terça parte das terras para assistirem
com os Indios e terem onde plantarem seus mantimentos, havendo-as como de sua propriedade; sendo elles obrigados a povoa-la em seis meles, ﬁ cando livres e isentos a excepção do
dizimo a Deos. E em 16 de Junho do mesmo anno lavrou o escrivão das sesmarias, Christovão Homem, o auto da posse que deu por mandado do mesmo capitão-mór ao padre João
Fernandes Gato por procuração do reitor” (Norberto, 1854:208).
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foram aos poucos arregimentando os indígenas que viviam dispersos e
também aqueles que perambulavam por aquele “sertão”, como por exemplo os goitacá (ou guaitacá), 50 a ﬁ m de trabalharem na fazenda de gado
que começava a se formar naqueles “novos campos” de terras alagadiças
localizadas na sesmaria do Rio Una. Muito provavelmente, a partir do
ﬁ nal da segunda metade do século XVII, foram erguidas a Igreja de Santo
Inácio e a sede da fazenda Campos Novos.
Quanto à utilização de escravos negros, trazidos da África para desenvolver as atividades econômicas no Brasil ao longo dos séculos XVII
e XVIII, as fontes históricas revelam que tal prática se adequava perfeitamente à doutrina cristã, tanto a difundida pelos missionários jesuítas
quanto a das outras ordens religiosas. Os padres da Companhia de Jesus,
além de contar com a força de trabalho indígena também empregava a
mão de obra escrava negra no cultivo agrícola e na criação de gado, atividades econômicas desenvolvidas nas terras da sesmaria onde estava localizada a fazenda Jesuítica de Santo Inácio de Campos Novos. A instituição
escravista, não só era reconhecida como também legitimada, ressaltando,
contudo, a necessidade de se evitar os excessos no trato com os escravos,
o que se obtém por meio do uso moderado de sua força de trabalho e parcimônia na aplicação de castigos, pois basicamente, eles precisavam tão
somente de alimento, trabalho e, porventura, correção.51

50 Os Goitacá (língua da família jê) habitavam a faixa litorânea situada entre o rio Paraíba
do Sul e Macaé (RJ), conforme relatado na obra Viagem à Terra do Brasil, do missionário
Jean de Léry (1534-1611). Na primeira metade do século XVII, os portugueses ocuparam as
planícies e restingas do Norte Fluminense e, paulatinamente os goitacá sobreviventes foram
abandonando seu território. Alguns deles, quando encontrados nas proximidades de Campos
dos Goitacases e Cabo Frio, eram aldeados pelos jesuítas, como se depreende da leitura de Lamego ao transcrever uma carta de 1684, do padre Antônio de Oliveira ao capitão-mor de São
Pedro de Cabo Frio, na qual defendia seus religiosos da acusação de estarem monopolizando a
mão de obra indígena, pois segundo ele “foi necessário puxar com grande violência os índios
que estavam pelos Campos dos Guaitacazes e para isso é que se concederam em maio de 1617,
os campos de Una e Ponta de Búzios em que os taes índios tem muito largo districto para as
suas roças e fazendas” (Lamego, 1925:238).
51 O missionário jesuíta Jorge Benci, em 1700, em seu livro Economia Cristã dos Senhores
no Governo dos Escravos recomenda que tratem os escravos negros “como a próximos e
como a miseráveis; que lhes deis o sustento para o corpo e para a alma; que lhes deis somente
aquele castigo que pede a razão; e que lhes deis o trabalho tal que possam com ele e os não
oprima” (Benci, 1700); já o Pe. André João Antonil, em 1711, ao escrever Cultura e Opulência do Brasil chama também atenção para a autoridade dos feitores que “o senhor há de
declarar muito bem a autoridade que dá a cada um deles, e mais ao maior, e, se excederem,
há de puxar pelas rédeas com a repreensão que os excessos merecem; mas não diante dos
escravos, para que outra vez se não levantem contra o feitor, e este leve a mal de ser repreendido diante deles e se não atreva a governá-los” (Antonil, 1711:34).
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A suma histórica da Companhia de Jesus no Brasil que abrange o período de 1549 a 1760, realizada pelo jesuíta e historiador Seraﬁ m Leite
(1880-1969), ao declarar que “os negros da África nem eram livres, nem
a defesa de sua liberdade fora conﬁada aos Padres” (Leite, 1943:352), expressa bem que a existência e a legalidade da escravização dos negros africanos era totalmente compatível com o pensamento católico dominante da
época. Assim, quando os jesuítas partiram, seguindo as determinações do
Diretório instituído pelo Marquês de Pombal (Sebastião José de Carvalho,
primeiro-ministro de Portugal no período 1750-1777), se os indígenas da
região de Cabo Frio foram beneﬁciados, em tese, com a incorporação das
terras pertencentes à fazenda Campos Novos ao seu patrimônio52 , identiﬁcada agora como fazenda D’el Rey, os escravos negros, por sua vez
foram simplesmente arrolados na lista de bens e utensílios apreendidos
pela fazenda Real. Na prática, como o sistema de hereditariedade previsto
para os senhores das capitanias passou a não mais vigorar, após a reforma
introduzida pelo Diretório dos Índios, as terras de Campos Novos foram
a leilão público, sendo arrematadas por Manoel Pereira Gonçalves (17281800) no mesmo ano de 1759. Começava, então, um período que ﬁcou
caracterizado pelo desmembramento daquele território constituído como
uma sesmaria em fazendas e lotes de menor escala administrados por foreiros e outras formas de concessões oﬁciais, seguido da debandada dos
indígenas da região e, marcado pela intensiva utilização da mão de obra
escrava negra.
A ocupação da região de Campos Novos: escravos da propriedade e o
Quilombo da Praia dos Negros
No que se refere aos escravos negros vindos da África, a memória social
recorrente do grupo dos chamados “quilombolas” da Rasa está baseada
na crença de que seus antepassados trabalhavam escravizados na fazenda
Campos Novos e nas demais fazendas que começavam a se formar nas adjacências. Essa condição imperativa de escravo, que caracteriza a posição
social de seus antepassados, assume, na atualidade, um papel fundamental
de marcador de pertencimento a um grupo que aciona de forma aﬁrmativa
uma identidade étnica “quilombola” em face das demandas jurídico-institucionais constituídas pelo artigo 68 do ADCT da CF/88. A área atual52 “Com a extinção dos padres jesuítas passaram tanto as terras que lhes pertenceram como
os edifícios que n’ellas haviam a ser adjudicadas ao patrimônio dos indios por justa determinação da côrte de Lisboa” (Norberto, 1854:213).
120

Eliane Cantarino O’Dwyer

mente conhecida como Rasa abrigava algumas fazendas, como Piraúna,
Tauá e Fazendinha, todas eram subdivisão da fazenda Campos Novos.
Na área da fazenda Piraúna, de acordo com as informações das pessoas
da terra, existia a senzala onde os escravos habitavam, e em uma parte da
fazenda Tauá havia “casarões” destinados a alojar os feitores e suas famílias. A mobilidade e a diversidade dos espaços assim como a ﬂuidez das
fronteiras são as características fundamentais da ocupação do território da
Rasa indicadas pelos seus moradores que se consideram como “da terra”.
Tais atores sociais são detentores de uma história de vida própria que
se encontra sobreposta e imbricada nesse local que, como explicita Augé,
apenas “aqueles que nele vivem podem aí reconhecer marcos que não têm
que ser objetos de conhecimento” (1994:53), mas que são referências básicas para quem é, verdadeiramente, parte integrante do grupo composto
pelas pessoas da terra. Curioso notar que as denominações dos lugares
anteriormente habitados expressam uma profunda correspondência entre
o nome que o designava e a característica geográﬁca mais relevante que ali
se encontrava. Assim, localidades denominadas como “Poço do Bambu”,
“Sapê”, “Barreira”, “Sertão”, “Itapeba”, “Palhada” entre outras, indicavam referências físicas do lugar ao qual se queria reportar dentro desse
único território comum.
A distribuição e a mobilidade dos “da terra” ao longo dessa área denominada Rasa sempre esteve referida a processos internos de formação de
grupos familiares e a maneira pela qual a terra era ocupada. Por meio de
informações coletadas com esses que hoje se autoidentiﬁcam como “quilombolas”, pode-se depreender que grande parte de seus antepassados viviam na senzala, situada dentro da área que abrangia os limites da fazenda
Piraúna, uma das inúmeras fazendas que foram desmembradas da antiga
fazenda Campos Novos. Com a abolição da escravatura, a rotina desses
agora ex-escravos pouco foi modiﬁcada, embora as relações de trabalho
entre os antigos senhores de fazenda e a mão de obra recém-liberta fossem
estabelecidas em outros termos, uma vez que os antigos escravos passaram
a ser homens legalmente livres.
Quanto ao sistema de trabalho desenvolvido no período pós-abolição,
o que se veriﬁcou é que houve certa continuidade mediante o uso de formas de imobilização da força de trabalho (na qual a escravatura se constituía um caso extremo), pois em troca de uma área de cultivo própria, a
maioria desses ex-escravos continuaram a trabalhar para os fazendeiros
que recebiam como pagamento pela ocupação e uso da terra, o trabalho
dessa mão de obra “livre” em suas plantações. Segundo os relatos orais,
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esse “pagamento em trabalho” era realizado nas várias fazendas que se desmembraram da antiga fazenda Campos Novos: na “Fazendinha, que tinha
terra, tinha roça, pagava na Caveira, daqui eles iam pra Caveira, tinha um
caminhão que levava pra Caveira”, enﬁm, era dessa forma que se garantia
a permanência na terra.
Os escravos agora libertos eram organizados em “turmas”, e antigos
feitores permaneceram “tomando conta das turmas que trabalhavam, eram
os ‘turmeiros’”. As turmas, distribuídas pelas diversas fazendas, realizavam o trabalho relativo à contraprestação do uso da terra arrendada nas
plantações de café e banana ali existentes, abrindo capoeira (derrubada e
limpeza da mata). O pagamento por meio do trabalho não assalariado em
troca do direito à utilização da terra era a estratégia utilizada pelos donos
das fazendas como forma de minimizar seus custos com a contratação de
empregados remunerados,53 e para os ex-escravos, era uma esperança de
continuar a ocupar as terras na qual sempre viveram.
Além de continuarem ocupando o mesmo espaço territorial habitado
antes do ﬁ m da escravatura, também, é recorrente a menção pelos “da
terra” de outros territórios “conquistados” por escravos que se rebelavam
e fugiam do trabalho forçado. As histórias apontam, então, para a existência de um quilombo estabelecido nas imediações do morro do Arpoador,
mais ao lado da Praia dos Negros e da Praia Rasa (na parte conhecida
como Praia Gorda), no limite com a cidade de Cabo Frio, cujos antigos
habitantes são reconhecidos como pertencentes ao grupo de ancestrais que
compõe a grande família da Rasa. O morro do Arpoador e a praia dos
Negros são os locais mais mencionados pelos “da terra” como aqueles
ocupados por negros escravizados, tanto os que conseguiram fugir quando
ainda estavam sendo desembarcados dos navios negreiros quanto àqueles
que escaparam da vigilância dos feitores que os administravam como mão
de obra escrava nas diversas fazendas distribuídas na região. Assim, as
lembranças da ocupação da área relativa à praia dos Negros e ao morro do
Arpoador, correspondem tanto às fugas empreendidas durante o desembarque clandestino dos navios que comercializavam os escravos africanos,
quanto àquelas provenientes das senzalas onde os escravos das fazendas
viviam. Cabe ressaltar que, conforme informações dos que se consideram
como “da terra”, o morro do Arpoador por ser ladeado pela praia do Ne-

53 Desde a época da escravidão, conforme aﬁ rma Dean, homens livres também eram contratados para trabalhar nas grandes fazendas como empregados temporários; “havia ainda
uma população ﬂutuante de trabalhadores (...) contratados para determinadas tarefas ou para
ajudar na colheita” (1977:35-36).
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gro, recoberta por uma vegetação de mangue, composta por inúmeras pedras e cascalhos, era ideal para se manter um esconderijo. Tal localidade
favorecia a sobrevivência baseada em uma fauna aquática diversiﬁcada,
com destaque para a presença de variados crustáceos (lagostas, goiás, siris
e caranguejos) e os moluscos (corogondó, ostras e caramujos), além do
muriongo, espécie de peixe típico de rio e mangue que constrói “buracos”
na lama.
A Praia dos Negros surge, pois, como um lugar que oferece possibilidades para se viver em estado de liberdade, mesmo que ilusória ou provisória, visto que é um espaço marginal não explorado pelos grandes proprietários das fazendas locais. Essa região foi habitada, segundo os relatos
orais, por ex-escravos fugidos que formaram famílias que mesmo após a
promulgação do ﬁ m da escravatura permaneceram nessa área. Aqui, a deﬁ nição clássica do quilombo historiográﬁco é melhor compreendida como
um espaço de refúgio alternativo que serve tanto para abrigar aqueles que
desejam se ver libertos do regime escravista quanto os que também não
queriam se submeter ao sistema socioeconômico do pós-abolição perpetuado nas antigas fazendas. Assim, a Praia dos Negros, com sua vegetação
de restinga e margeada, do lado oposto ao mar, pelo morro do Arpoador,
é lembrada por vários moradores da Rasa, que atualmente se identiﬁcam
como os quilombolas, como um local habitado por seus ancestrais até alguns anos atrás, de acordo com as declarações do tipo: “perto do manguezal, à beira do morro do Arpoador, havia várias casinhas ali”, ou “lá no
alto do Arpoador, tinha um monte de casa, as casinhas tudo de sapê, fazia
o fogo do lado de fora...”, ou ainda “o Zioleiro, morava toda a família ali e
ﬁcavam muito naquela praia”. Vale destacar que a ﬁgura de Zioleiro é considerada por muitos como um símbolo de resistência que os remete a um
passado de realeza, pois aﬁ rmam que ele “era príncipe na África e veio pra
cá escravizado”, e não conformado com essa nova condição vai se rebelar e
fugir para a Praia dos Negros. Fato incontestável é que, a área que abrange
a Praia dos Negros e o morro do Arpoador foi habitada por uma população negra – formada por escravos, ex-escravos ou ambos – que, viveu
ali até quando não mais conseguiu resistir à forte pressão provocada pela
ação violenta dos grileiros que atingiu o bairro da Rasa como um todo.
Viver na Rasa após a abolição
A ocupação humana da região que corresponde à Rasa, localizada no município de Armação de Búzios (RJ) e as áreas contíguas a esse bairro identiﬁcadas como Vila Verde, Alto da Rasa, Tauá, Piraúna, Maria Joaquina,
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Barreira e Morro do Arpoador se deu a partir, basicamente, da utilização
dos espaços físicos ali disponíveis pelos antepassados daqueles que se consideram como “da terra”. As referências à “mata” e à ampla possibilidade
de distribuição espacial são constantes, como pode ser veriﬁcado em expressões do tipo: “só tinha mata... mata pra caramba... um parente morava
aqui outro não sei aonde...”; ou, “não se via a casa do outro, sabia que
tinha gente pela fumaça do fogão à lenha”; ou ainda, “a mata tinha onça,
tinha cobra... ninguém mexia nas matas antigamente, porque ninguém tinha força pra botar roçado, era pouca gente, ninguém mexia, era mata
virgem mesmo”. A área da “mata” que fazia parte do entorno dos espaços
de residência, criação e plantio dos moradores “da terra” era, então uma
região desvalorizada e sem interesse, em especial, para aqueles fazendeiros
cuja atividade econômica estava voltada mais intensamente para o desenvolvimento da pecuária bovina. A alternativa de “trabalhar onde queria
porque a terra era livre”, aﬁrmação recorrente dada pelos “da terra”, revela a existência de terras disponíveis para o cultivo de roças, independentes
daquelas áreas recobertas por matas e das terras destinadas às atividades
econômicas desenvolvidas pelos fazendeiros, uma vez que “só família morava no lugar”. A contraprestação pelo direito à utilização da terra para
ﬁ ns de moradia, cultivo de roças e criação de pequenos animais “pressupunha novas formas de imobilização da força de trabalho, uma vez que as
relações não eram reguladas pela legislação agrária e trabalhista”, 54 logo,
o assalariamento dessa mão de obra era feito por meio de dias de semana trabalhados nas várias plantações espalhadas pelas fazendas Piraúna,
Fazendinha, Caveira, Botafogo, e outras que se estendiam no território da
antiga fazenda Campos Novos
As áreas ocupadas por essas famílias compostas, basicamente, de exescravos provenientes das fazendas locais e seus descendentes, estruturamse a partir de uma articulação espacial própria que considera o território
não apenas como um fator físico delimitado geograﬁcamente, e sim como
um espaço social, construído por meio de relações de parentesco e de reciprocidade. O uso da terra não obedece à divisão em lotes individuais, ao
contrário, ele é feito em áreas comuns pelas famílias dos moradores, no
qual os espaços destinados à roça, à casa de farinha, ao poço de água natural, à mata, entre outros, são compartilhados. Nesse tipo de apropriação

54 O’Dwyer, Eliane Cantarino. “Carteira Assinada: ‘Tradicionalismo do Desespero?’” In:
Processos de constituição e reprodução do campesinato no Brasil. Formas tuteladas de condição camponesa (Orgs.) Delma Pessanha Neves e Maria Aparecida de Moraes Silva. Unesp,
v. 1, 2008, p. 233.
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do território, categorias socioeconômicas como “sítio, “terreiro”, “roça”,
“terra” e “trabalho” recebem signiﬁcados e usos próprios referentes a este
universo social dotado de um sistema de classiﬁcação distinto daquele normalmente acionado pelo grupo dominante da sociedade nacional.
A sobrevivência das pessoas “da terra” era proveniente, basicamente,
dos produtos retirados da terra, com destaque para a mandioca, insumo
básico na fabricação da farinha de mandioca. Além de se cultivar as roças,
era bastante comum a criação de pequenos animais como porcos, peru,
galinhas. A mata era o habitat natural de tatus, pacas, veados e outros
animais de pequeno e médio porte que eram caçados, presos por meio de
armadilhas, e também servia para se retirar madeira e “mourão” para
construção de cercados para os animais e outras benfeitorias. Do mar e
do rio Una, as “pessoas da terra” retiravam uma inﬁ nidade de espécies de
peixes destinada tanto ao consumo próprio quanto à comercialização. A
pesca no mar era uma atividade desenvolvida pela maioria dos homens
da Rasa, que saíam com suas redes para a beira da praia, preparavam as
balsas, colocavam o jacá (um tipo de cesto trançado com duas alças utilizado para depositar o pescado) preso por cangalhas nas costas e, enfrentavam o mar para “matar” alguns peixes, como por exemplo, o roncador55.
Realizavam com frequência a pesca no manguezal localizado na Praia
dos Negros, que consistia em pegar um tipo de bambu grosso chamado
bambu-taquaruçu (também chamado de bambu-gigante, bambu-trepador
ou taquara-brava), abria-se um corte na parte superior para deixá-lo oco,
embebia uma estopa em óleo extraído da mamona socada mais querosene
e, então, acendia-se uma espécie de facho. Com o facho aceso em uma das
mãos e um facão na outra, entrava-se no manguezal para aguardar que os
peixes, como robalos, paratis, tainhas, entre outros, fossem atraídos pela
luminosidade para, então, “matá-los”. Já as mulheres pescavam nas valas
formadas por trechos desviados do rio Una designadas como “boca”, tais
como: da “vala”, das “conchas”, do “marimbondo”, do “seu Chico”, do
“Zé Bandeira”, da “Cesária”, do “pau com rumo” e outras mais. Elas se
reuniam em grupos de cinco a seis mulheres de várias famílias, onde cada
uma segurava um cesto e se posicionavam de modo a cobrir toda a extensão da vala e esperavam que peixes como tilápia, traíra, sardinha, além de
siris e camarões fossem “pescados” no cesto.

55 Peixe marinho, muito comum, parecido com a corvina, frequenta águas costeiras com
fundo de lodo ou areia, em canais, baías, enseadas e praias, onde se alimenta de crustáceos e
invertebrados. (Fonte: http://www.oceanario.pt/cms/402/)
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Os barcos utilizados na pesca eram confeccionados pelas “pessoas da
terra” que apresentavam mais habilidade em fabricar artefatos de madeira,
como os sempre citados Guilherme e Onofre, ﬁlhos do ex-escravo Ziloeiro,
que eram “pescadores, carpinteiros, catedráticos em fazer barcos”, além
de confeccionarem também instrumentos musicais como violão e cavaquinho de madeira, utilizados nos “dias do jongo”, nas festas de carnaval,
junina e natal. As reuniões conduzidas pelo jongo aconteciam no morro
do Arpoador, quando “a família cantava o jongo, tocava o jongo, e o povo
dançava... o pessoal de Búzios vinha pra cá dançar o jongo”, lembram os
“da terra” e também na área atualmente denominada como Maria Joaquina, cujo comando ﬁcava a cargo do “jongueiro” Boco. No período de
carnaval, Boco assumia o papel de mestre-sala do “Bloco do Sapê”, acompanhado por sua ﬁ lha Djanira, a porta-bandeira. Uma vez organizado,
o bloco partia em direção à área da fazenda Piraúna, sede do “Bloco da
Palhada”, formado pelos moradores do “Sertão” e do “Bambu” (atuais
Vila Verde e Alto da Rasa, respectivamente). Os nomes dos blocos faziam
alusão a grande quantidade de capim, como por exemplo, o “jaraguá”, que
recobria toda a região. Nos meses de junho e julho eram festejadas a “Folia de Rei” e o “Rei de Boi”, cada uma com suas características próprias,
“a cabeça do animal apanhava no campo, quando era Folia de Rei era
cabeça de mula, quando era Rei de Boi, era boi, com chifres... entrava-se
na armação de bambu coberta por uma fazenda estampada”, explicam os
mais antigos que participavam dessas festividades ocorridas quando eram
jovens, por volta da década de 1950.
A alegria das comemorações se contrapõe à inquietação provocada
quando a noite descia. A Rasa, recoberta por sua extensa vegetação de
mata, ainda sem a utilização da energia elétrica, transformava-se em um
lugar de escuridão e que, segundo os relatos locais, propiciava a crença na
aparição de fenômenos atribuídos à natureza que deixavam abismados e
temerosos os antigos moradores “da terra”. Narrativas de encontros com
“seres da mata”, como por exemplo, “o boitatá, o lobisomem ou as aparições” do cavalo branco, que alguns dizem que “sentiam” passar nas “noites
que o tempo parava tudo”, e da “santa, que passava voando alto, com roupa comprida”, pertencem ao universo cultural deles. Uma das justiﬁcativas
para o relativo sumiço atual “dessas coisas”, segundo os moradores mais
antigos, está relacionada ao fato da Rasa ter sido “um lugar de trevas... por
causa de muita morte de escravos que eram enterrados em qualquer lugar e
ﬁcavam sem luz...”. Observa-se, contudo, que tais “visões” e “crenças”, assim como outros aspectos culturais próprios daqueles moradores da Rasa
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que se autoidentiﬁcam como “remanescentes de quilombo”, constituem
um conjunto de sinais distintivos que tendem a se tornar mais evidentes
nas situações de contato com os demais atores sociais.
A partir da segunda década do século XX é que as informações fornecidas pelos moradores da Rasa, em especial, aqueles situados em uma
faixa etária acima dos 65 anos de idade, apontam para o nome de Eugenne
Honold como o proprietário da fazenda Campos Novos, ou como ponderam, “o Honold era o dono, se dizia o dono... quer dizer, dono depois da
escravidão”. Junto a essa indicação aparecem também outros nomes como
“Fritz, Oskar e La Roque”, que segundo a memória coletiva compartilhada pelos “da terra”, “eles todos eram alemães”. Por sua vez, segundo os
dados contidos no “Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável”, trabalho publicado em 2003 pela Prefeitura e a Secretaria de Planejamento e
Urbanismo de Armação de Búzios, o engenheiro alemão Eugenne Honold
adquiriu uma extensa faixa de terras que se estendia por toda a cidade de
Búzios, além de se tornar o dono de várias fazendas da região, sendo a
principal, a fazenda Campos Novos.
Nessa época, por volta da metade dos anos 1920, 56 o cultivo da banana
passou a ser a atividade econômica mais desenvolvida na região que abrangia a fazenda Campos Novos, e também a que mais rendeu lucros durante
muito tempo, como avalia os “da terra”. A mão de obra empregada para
trabalhar nessas plantações de banana foi a dos moradores “da terra”, até
ocorrer a saída repentina e inexplicada de Honold e os outros “alemães”
das fazendas situadas na região, 57 que de acordo com a memória social do
“pessoal da terra”, os moradores da Rasa, ocorreu no início da década de
1940, sendo a ﬁgura do fazendeiro ausente58 substituída mais tarde pela
presença de um novo fazendeiro conhecido por Joaquim “Português”, que

56 As variações relativas à cotação do preço do café no mercado externo ocorridas, justamente, a partir da década de 1920, serviram de alerta para que os cafeicultores redirecionassem
seus investimentos ﬁ nanceiros em outros setores da economia. No caso aqui em questão, de
acordo com o comentário de dona Uia “quando era escravo era café e banana, depois que a
escravidão acabou, eles começaram a plantar banana, plantar tudo”, parece que o cultivo de
café foi, aos poucos, sendo substituído por outras culturas, sendo a principal, a da banana.
57 O desaparecimento repentino desses alemães da região pode, também estar ligado diretamente à entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial em 22 de agosto de 1942, quando
há o rompimento de relações diplomáticas com os países do Eixo (Japão, Itália e Alemanha).
(Fonte: www.cpdoc.fgv.br/nav_historia/htm/anos37-45/ev_brnaguerra001.htm – 21k.) Depois
de 1942, as pessoas de origem alemã foram perseguidas, presas e expulsas do país, “quando
da entrada do Brasil na guerra, ao lado dos Aliados” (DIETRICH e GARCIA, 76:2007).
58 Caso típico de absenteísmo, ou seja, sistema de exploração agrícola onde há um capataz
ou gerente que assume o lugar do proprietário ausente.
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manteve ativo o sistema então vigente de “pagamento” pela ocupação e
uso da terra por meio de dias trabalhados para o fazendeiro.
As fazendas conhecidas como Piraúna, Tauá, Fazendinha e outras que
compunham a área da fazenda Campos Novos, já não tinham como principal atividade econômica o cultivo do café e da banana. Uma grande parte
dessas áreas anteriormente ocupadas por tais plantações, pouco a pouco foi
cedendo lugar à criação de gado, prática estimulada na época, inclusive pelos
governos federal e do Estado do Rio de Janeiro. E, no início dos anos 1950,
com a chegada do “Marquês”, marcada por “muita força mesmo... botando
todo mundo pra fora”, como aﬁrmam os “da terra” ocorreu uma “revolução... botando muito boi na roça do pessoal, arrancando as cercas...”.
A “Terra Contaminada”
O “Marquês”, 59 segundo as “pessoas da terra”, iniciou um processo violento de desapropriação das terras, que obrigou os antigos moradores da
Rasa a abandonar seus sítios e aquelas áreas comuns antes utilizadas para
o cultivo das roças, assim como também os espaços recobertos pelas matas e as valas formadas pelo rio Una. O marquês agia “trazendo polícia”
e amedrontando o “povo da Rasa” e, por diversas ocasiões os homens
fugiam para o “mato, só chegavam à tarde... que sabia que eles vinham
com tudo”, lembram os antigos moradores da Rasa. Ao perderem repentinamente as suas roças, expropriados de seus territórios o pessoal da terra
assistiu a passagem de um tempo de “muita fartura” para um período de
“passar fome”, pois já não “tinha mais nada, não tinha mandioca, não
tinha feijão, nada”. Alguns se deslocaram para áreas próximas, já outros
moradores sem muita alternativa começaram a migrar para os municípios
mais próximos, visto que “em Búzios não tinha emprego pra ganhar um
centavo”.
Uma alternativa para se manter o nível mínimo de subsistência foi, no
caso particular dos homens, buscar na atividade pesqueira um trabalho
que lhes proprocionasse remuneração. Pelos depoimentos de várias “pessoas da terra” ﬁca evidente que uma grande parcela masculina que vivia
na Rasa foi trabalhar em navios pesqueiros que navegavam pelos mares
59 De acordo com informações contidas no “Relatório Parcial de Caracterização da Comunidade Negra das Terras de Preto Forro”, “Marquês” era alcunha de Antônio Paterno
(2002:9), embora na pesquisa etnográﬁca atual realizada no bairro da Rasa, quando perguntados aos “da terra” qual era o nome do “Marquês”, as respostas eram, invariavelmente,
do tipo: “nome verdadeiro ninguém sabia o nome de ninguém”... “a gente só sabe que era
Marquês, era apelido”.
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do Brasil, “a maioria foi pescar no Rio... uns trabalharam no Rio Grande
do Sul... pescar de linha no Mar Novo e no Abrolho”. Essa nova atividade, desenvolvida agora pela necessidade econômica representou, contudo,
para algumas famílias, perdas irreversíveis, uma vez que, “muitos antigos, morreram nesses mares”. Quanto às mulheres, aquelas que já haviam
constituído seus próprios lares permaneceram cuidando da casa e as ﬁ lhas
solteiras, em geral, as mais velhas (idade superior a 14 e 15 anos), para
ajudar a garantir a sobrevivência de suas famílias, que ainda conseguiam
permanecer em determinados espaços do território da Rasa, foram se empregar como domésticas em residências localizadas em Búzios e outras
cidades como Cabo Frio e Rio de Janeiro.
Na Fazendinha, situada na Baía Formosa, local que anteriormente
abrigara a cooperativa produtora de doce e farinha de banana, habitada
por vários moradores da terra, que viviam da venda de “hortigranjeiros...
alface, cebola, cenoura, batata, couve, banana... para Búzios e parte de
Cabo Frio”, tiveram suas terras tomadas pelo Henrique da Cunha Bueno
que “chegou com aqueles caras montado a cavalo, com aqueles riﬂes na
mão e com a imensidão de boi de corte, jogando na roça dessas pessoas”,
e estipulando um prazo de “24 horas pra sair da terra”.60 Diante dessa
realidade ameaçadora, das pessoas da terra que ali viviam e foram obrigadas a abandonar seus territórios, apenas o Sr. Félix, um dos ﬁlhos do Sr.
Próspero, e sua família resistiram e ﬁcaram em suas terras, as demais migraram para outros lugares, como o Jardim Peró e São Cristóvão, bairros
localizados na cidade de Cabo Frio, fato reconhecidamente comentado por
todos aqueles que se consideram da terra.
A fase iniciada pelo “Marquês” e seguida pelo “Henrique da Cunha
Bueno”, de acordo com os relatos, foi marcada por sucessivas e constantes
invasões do território ocupado por aqueles que se consideram como as pessoas da terra: o Marquês usou “muita força mesmo... botando todo mundo
pra fora... botando muito boi na roça do pessoal, arrancando as cercas...
e depois foi embora, ﬁcou a fazenda abandonada”,61 da mesma forma o

60 Dezemone ao abordar a trajetória de conﬂ itos numa fazenda cafeeira do Sudeste Fluminense (1888-1987) chama atenção para as chamadas “24 horas”, referindo-se ao prazo dado
pelos fazendeiros ao colono para abandonar as terras da fazenda, caso contrário ocorreria o
“tirar as telhas” da casa do colono e este, junto com sua família, seria expulso da propriedade sem nenhuma indenização (DEZEMONE, 2005).
61 Quanto à saída do “Marquês”, a explicação dada para o “desaparecimento” dele, segundo
os depoimentos do pessoal da terra, é que este teria se apaixonado por uma das ﬁ lhas do Joaquim “Português”, que era professora das crianças que viviam na região da fazenda Campos
Novos. Porém, havia um empecilho para tal romance, uma vez que o “Marquês” era casado
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Henrique da Cunha Bueno “chegou com aqueles caras montado a cavalo,
com aqueles riﬂes na mão e com a imensidão de boi de corte, jogando na
roça, tirando o povo”.62 As áreas antes ocupadas como por exemplo, aquelas que abrangiam as fazendas Piraúna e Tauá e das quais foram expulsos
ﬁcaram “largadas, ﬁcou mata pura... não tinha mais ninguém, nenhuma
pessoa”. A expulsão em massa dos antigos moradores da Rasa, ocorrida
por volta da metade da década de 1960, criou espaços para loteamentos
que paulatinamente iam substituindo as antigas roças e lavouras. Assim,
nesses espaços de cultivo situados nas áreas anteriormente ocupadas pelas
fazendas Piraúna e Tauá foram sendo abertas ruas, que segundo relato
local fazia parte do projeto arquitetônico “Loteamento Praias Rasas”,63
empreendimento imobiliário desenvolvido pela Cia. Agrícola Campos Novos administrado por José Neves Pinto.
É necessário ressaltar que o processo de transformação das terras agrícolas em empreendimentos destinados à especulação imobiliária obedece
a um expediente operacional observado em quase todas as áreas agricultáveis localizadas no Estado do Rio de Janeiro, a partir da segunda metade
do século XX, que começa com a redução gradativa da atividade agrícola
e, logo em seguida, inicia-se a expansão da pecuária, ou seja, os cultivos
dão lugar aos pastos. A criação extensiva do gado começa a ser “desenvolvida temporariamente, até que haja condições ideais para o loteamento
e venda da área”,64 visto que a ação desse rebanho bovino nas roças é devastadora, destruindo por completo quaisquer meios de sobrevivência de
quem delas dependam.
A terra “cortada” e a estrada aberta se constituíram em um convite para qualquer aventureiro que vinha para “sondar a terra, a terra era
boa... não tem ninguém, tá tudo parado”, não há, então, porque não se
estabelecer nela, analisam os “da terra” e quando perceberam, “a Rasa
e tinha dois ﬁ lhos. Logo, a solução encontrada pelo casal foi fugir, e como consequência
deste ato, tanto a família do “Marquês” quanto a do Joaquim “Português” abandonaram as
fazendas.
62 No texto Expropriação e Luta dos Camponeses Fluminenses (O’DWYER, 1982:18) encontra-se o seguinte registro: “(no início de 1980) em Fazendinha, no município de Cabo
Frio, o pretenso proprietário da área destruiu com tratores uma imensidão de lavouras de
mandioca, milho, feijão, inhame, mamoeiros e laranjeiras. O ato de violência foi garantido
por 30 policiais militares armados de metralhadoras”.
63 Loteamento Praias Rasas; Município de Cabo Frio/Decreto no 58 sob o no 30 – Livro 8,
D, folha 230 em 14/11/1956.
64 O’Dwyer Eliane Cantarino, “Expropriação e Luta dos Camponeses Fluminenses”. In:
Reforma Agrária – Boletim da Associação Brasileira de Reforma Agrária, v. 12, no 2. Campinas, mar./abr. 1982, p. 16.
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inteira foi contaminada... contaminada de invasão”. Assim, conforme analogia feita por esses antigos moradores, quando as invasões na Rasa se intensiﬁcaram, “botaram a gente pra correr, ﬁcamos desnorteados”. O fato
é que por meio de ações violentas como as relacionadas à destruição das
plantações, ao saque das casas e às ameaças contra a vida dos moradores,
vários “grileiros” começaram a ampliar seus domínios sobre o território
da Rasa com o objetivo de obter retornos ﬁ nanceiros lucrativos provenientes da especulação no mercado de terras, cujos compradores estariam
interessados em investimentos imobiliários e turísticos, muitos, inclusive,
beneﬁciando-se de maneira indevida das políticas de ﬁnanciamento de crédito subsidiadas pelo governo.
De acordo com os relatos a respeito das sucessivas e constantes invasões do território ocupado por aqueles que se consideram como as pessoas
da terra, tais ocorrências podem ser situadas cronologicamente a partir da
segunda metade do século XX, que também coincide com a época na qual
o então presidente da empresa Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda., Sr.
José Bento Ribeiro Dantas65 começou a se interessar pela região de Búzios.
No ﬁ nal da década de 1960, como “não tinha estrada, aí veio o Dr. Bento
Ribeiro... abriu estrada onde era só mata”, conforme lembram os da terra
que se diziam incrédulos porque “pôxa, uma roça... a gente ainda nem
tinha luz”. Foi então que o “dono da Cruzeiro da Sul, empresa de aviões...
ele conseguiu abrir essa estrada (estrada José Bento Ribeiro Dantas),66 ele
fez posto de saúde, ele fez escola... esse homem era José Bento Ribeiro
Dantas”. A abertura de estradas, em especial a construção da rodovia

65 Em dezembro de 1933, os representantes das empresas Pan American, Syndicato Condor,
Panair do Brasil, Varig, Vasp, Air France, Cia. Aeropostal Brasileira e Aerolloyd Iguassu
fundaram a “Associação das Empresas Aeroviárias”, tendo como presidente o Sr. José Bento Ribeiro Dantas até o ano de 1937. Em 1938, essa associação passou a ser denominada
“Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias”, e a presidência continuou sendo exercida
pelo Sr. José Bento Ribeiro Dantas. Anteriormente, em 1o de dezembro de 1927, o Sr. Fritz
Hammer e mais quatro sócios alemães (Peter Van Bauer, Herm Stoltz, Max Sauer e Otto
Ernst Meyer Labastille) e um brasileiro, o conde Ernesto Pereira Carneiro (proprietário da
Empresa de Navegação Costeira e do Jornal do Brasil) constituíram a empresa aérea Condor
Syndikat. Esta empresa seria extinta em 16 de janeiro de 1943, por meio do Decreto no 5.197,
passando a se chamar Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda., sendo os alemães substituídos
na diretoria da empresa por brasileiros, e presidida por José Bento Ribeiro Dantas. (Fonte:
www.proﬂ ight.com.br/historias_cruzeiro.htm). Curioso é que a presença alemã no Brasil, em
especial no Rio de Janeiro, está diretamente relacionada com a formação de empresas voltadas para o ramo da aviação. Na Rasa, Dona Uia, em um dos seus comentários observa que o
Sr. Eugenne Honold “andava de avião”, sobrevoando a região de Búzios.
66 A estrada José Bento Ribeiro Dantas é a principal via rodoviária que corta todo o município de Armação de Búzios desde a RJ-106 (av. Amaral Peixoto) até a Praia dos Ossos.
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federal BR-101 (também chamada de translitorânea), no início dos anos
1970, proporcionou uma valorização das áreas localizadas em suas proximidades, incentivando sobretudo aquilo destacado por O’Dwyer como a
“indústria do grilo”:
As obras de infraestrutura costumam atrair os especuladores de terras
que, munidos de falsos títulos de propriedade, tratam de expulsar os (moradores) de suas áreas de cultivo (O’DWYER, 1982:14).

Foi também em meados da década de 1960 que a atriz francesa Brigitte
Bardot esteve hospedada na região litorânea de Armação de Búzios,67 fato
lembrado por alguns moradores mais antigos da Rasa: “o pessoal começou a construir casa aqui em Búzios, a descobrir Búzios quando aquela
mulher... a Brigitte Bardot veio aqui... aí, começou essa fama de Búzios
e tal, aí o pessoal começaram a construir casas...”.68 Essa “descoberta”
de Búzios, como se pode observar pelas declarações daqueles que atualmente reivindicam o reconhecimento como “remanescentes de quilombos”
da Rasa, provocou mudanças dramáticas que afetaram profundamente o
modo de vida desses moradores.
A Rasa hoje
A partir do momento em que chegaram “os de fora”, a Rasa ﬁcou “muito
minada”, de acordo com a expressão utilizada pelos “da terra”. Uma sucessão de construções, “casa por cima de casa”, foram aparecendo justamente naqueles espaços sociais, econômicos e culturais anteriormente ocupados por eles. Nesse contexto, observa-se na Rasa que as antigas famílias,
67 Em sua biograﬁ a, a atriz revela que o período passado na região de Búzios representou
o momento de maior tranquilidade de sua vida. (Referência: Iniciais BB: Memórias. Editora
Scipione, 1997.)
68 Em uma publicação comemorativa dos 50 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), o jornalista e compositor Nelson Motta, para exempliﬁcar a
importância da construção de rodovias e estradas para integração do território nacional brasileiro, utiliza como contraponto, justamente a diﬁculdade que foi chegar a Búzios para ver
a famosa atriz: “Naquele tempo uma viagem a Búzios era uma aventura que exigia grande
paciência, disposição e coragem. (...) A estrada para Búzios era pouco mais que uma picada
aberta no mato, esburacada e poeirenta. Em mais uma hora estaríamos lá (saindo de Cabo
Frio), qualquer sacrifício seria bem-vindo diante da possibilidade de ver Brigitte Bardot de
perto. (...) Brigitte veio para o Brasil com o namorado Bob Zagury (um argelino de Ipanema
que ogulhosamente a imprensa chamava de franco-brasileiro) e se apaixonou por Búzios,
uma vila de pescadores onde ninguém a conhecia. Para ela o Taiti era aqui” (Fonte: BNDES
– 50 Anos de Desenvolvimento (setembro, 2002). Os anos 70: Esperando Bardot, Nelson
Motta).
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aquelas compostas pelas pessoas da terra, foram as principais vítimas do
processo que se iniciou com a transformação das terras agrícolas em pastagens visando a fase posterior de comercialização no mercado de terras, por
meio da ação de “grileiros”, que paulatinamente os deixaram à margem de
seu próprio território. Segundo os vários depoimentos fornecidos pelos “da
terra”, esta situação na qual hoje a Rasa se encontra, “contaminada” por
tantas invasões de “gente de fora”, é o resultado de uma força externa coercitiva contra um grupo de pessoas que tem com o território uma relação
de existência vital, que ultrapassa a lógica capitalista de aquisição e uso da
terra delimitados por unidades de lotes. Os “da terra” não se cansam de
aﬁ rmar que “nunca se invadiu terra... não é agora que a gente vai invadir”,
porém, a luta constante travada por esses moradores pela manutenção e,
na maioria dos casos, pela recuperação de terras, no momento atual, acaba
se fortalecendo por meio da aplicação do artigo 68 do ADCT da CF/88.
As moradias atuais da gente da terra na Rasa se concentram, principalmente, no centro do bairro, em alguns lotes dispersos nas áreas que
são conhecidas como Alto da Rasa, Vila Verde e Maria Joaquina, e em
outras localidades próximas, como por exemplo o Cruzeiro da Rasa.69 As
pessoas da terra, atualmente, se sentem perseguidas pelos de fora uma vez
que, como dizem, “aonde a gente pisa, o pessoal vem e bota a gente pra
correr”, e dessa forma observam que “os da terra estão tudo de casa alugada...”, impedidos de se estabelecerem nas terras que sempre ocuparam.
No presente momento, o bairro da Rasa vive já um processo de renovação
de “invasores”, pois “aqueles que vieram invadindo estão vendendo... eles
pedem 10 mil o lote... 20 mil”, comentam os antigos moradores, enfatizando que “o nosso lugar está embesteado, só entra gente ruim, violenta”.
As transações, em geral, são ﬁ rmadas por meio de “recibos de compra e
venda”, segundo os depoimentos dos “da terra”, que aproveitam para alertar quanto à falta de preocupação em se comprovar a validade dos títulos
dominiais antes de se efetuar a compra e, por vezes, os registros cadastrais
dos referidos imóveis são manipulados de acordo com os interesses dos
negociadores. A maioria dessas terras foram apropriadas por pretensos
donos quando “veio a invasão e o pessoal que invadiu começou vender
também as terras” localizadas nas áreas, principalmente aquelas que antes formavam as fazendas Piraúna e Tauá. Também na área do Morro do
Arpoador, em novembro de 2006, um constrangimento legal envolveu os
69 Neste local se encontra uma estátua cuja ﬁgura (um homem negro sustentando em suas
mãos elevadas uma criança) é a mesma que simboliza a Associação de Remanescentes de
Quilombo da Rasa.
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integrantes da Associação da Comunidade de Remanescente de Quilombo
da Rasa, que pretendiam construir uma sala para abrigar provisoriamente
a sede da associação, e foram impedidos de prosseguir com a obra sob intervenção policial, sendo o então vice-presidente da associação e o diretor
sociocultural detidos por algumas horas na 127a Delegacia de Polícia do
Município de Armação de Búzios.70
Por outro lado, com a promulgação da Lei Estadual no 248 de 28 de
dezembro de 1995, que desmembrou de Cabo Frio o distrito de Armação
de Búzios, elevando-o à categoria de município, essa região foi dividida
administrativamente em bairros71, e a área conhecida como Rasa passou
assim a se conﬁgurar também como um bairro urbano, visto que neste
novo município a taxa de urbanização corresponde a exatamente 100%.72
Porém, ainda no ﬁ nal do século XX, qualquer pessoa que visitasse a Rasa
pela primeira vez, como aconteceu comigo, estaria propensa a imaginar
que se encontrava em uma Zona Rural, tendo como referência comparativa as características dominantes de uma cidade.73 Nessa época além da
geograﬁa da Rasa estar revestida por uma paisagem rural, a ocupação humana era composta, em sua quase totalidade, pelas pessoas da terra, que
segundo a observação dos demais moradores de Búzios, “o que mais tinha
(ali) era preto”. À distinção por meio da cor da pele – observada também
pelos antigos moradores da Rasa que reconhecem que “aqui, na Rasa, era
tudo pretinho, pretinho... tipo azul mesmo” ao passo que nos outros bair-

70 De acordo com a reportagem veiculada no Jornal Primeira Hora de 10/11/2006, houve
uma denúncia anônima à Prefeitura de Búzios onde acusavam os “quilombolas” de desmatarem a vegetação local, infringindo a Lei Federal no 4.771 sobre APPs. (Fonte: http://www.
jornalprimeirahora.com.br/buzios)
71 De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Armação dos Búzios de 11 de novembro de
1997:
Art. 12 – O território do Município poderá ser dividido, para ﬁ ns exclusivamente administrativos, em bairros.
§1o – Bairro é porção contínua e contígua do território da sede do município, com denominação própria, representando mera divisão geográﬁca, e será denominada por Lei.
§2o – É facultada a descentralização administrativa com a criação nos bairros de subsedes da
prefeitura, segundo disposto em lei de iniciativa do Poder Executivo.
§3o – A delimitação de bairro será ﬁ xado tomando por base os limites pelas vias públicas
nele existente, na forma do parágrafo 1o deste Artigo.
72 Fonte: mail.tce.rj.gov.br/sitenovo/develop/estupesq/gc04/2005/armacaobuzios.pdf (TCE/
RJ: 2005:10).
73 De acordo com Epstein, as “características dominantes” dos centros urbanos são: alta
densidade populacional, heterogeneidade étnica, desenvolvimento socioeconômico distinto, e
alto grau de mobilidade ocupacional (EPSTEIN, 1969:78).
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ros, estendendo-se “de Manguinhos pro Centro de Búzios,74 todo mundo é
branco” – podia-se adicionar a oposição feita àqueles que viviam fora dos
limites sociais do bairro da Rasa onde os que ali habitavam, os da terra,
consideravam-se “todos como parentes”. Neste caso, o sentido dado pela
crença no parentesco compartilhado é melhor compreendido por meio das
categorias atributivas que essa “grande família” se refere a si mesma, e são
pelos outros referidas, a partir sobretudo da ocupação tradicional e da
perene permanência nesse território reconhecido de fato como o lugar do
“povo da Rasa”, do “pessoal da Rasa, a terra de negro”.
É preciso destacar que os limites desse território ocupado pelo pessoal
da Rasa ultrapassa as fronteiras impostas pela legislação municipal que do
lado continental se estende da praia do Peró, em Cabo Frio, ao sul e vai
até a localidade da Rasa, em Búzios, ao norte, separando esses dois municípios. No trecho de sentido noroeste a sudoeste – a partir do Marco do
Gonçalves, localizado na praia Gorda – encontra-se à rua 22 do loteamento praias Rasas que recorta a região da antiga fazenda Piraúna, justamente
onde estão situadas as áreas atualmente conhecidas como Alto da Rasa e
Maria Joaquina e que após a emancipação do Município de Armação de
Búzios passaram a fazer parte da jurisdição de Cabo Frio, como esclarecem
os da terra, pois “Piraúna hoje é Cabo Frio, só que era Búzios, mas nessa
divisão de terras que ﬁ zeram agora, Piraúna ﬁcou fora”. A elevação do
antigo distrito de Búzios para município se deu, entre outros fatores, pelo
crescimento populacional na região, no qual a área conhecida como Rasa
tem sido uma das mais atingidas por invasões de migrantes e ações de especuladores imobiliários nas últimas décadas. Como resultado desse novo
contexto socioeconômico, o que se veriﬁca é que na Rasa, a antiga condição de “gente da terra” é, agora, atualizada por meio de uma identidade
“quilombola” que emerge justamente no bojo do acirramento de conﬂ itos
que envolvem posse e domínio de terras. A análise da rede social composta
por aqueles que se consideram como os “da terra”, que vivem e se deslocam
pelas áreas que compõem o bairro e as localidades adjacentes, descreve
uma dinâmica de mobilidades, apossamentos, compras, arrendamentos,
enﬁ m, variadas estratégias que são acionadas como forma de renovar e se
74 Manguinhos e Centro são dois dos 34 bairros que de acordo com o mapa do Plano Diretor de Armação de Búzios (2005), o município encontra-se subdividido, os demais são: João
Fernandes, Ossos, Brava, Armação, Humaitá, Forno, Canto, Vila Caranga, Portal da Ferradura, Ferradura, Tartaruga, Enseada do Gaúcho, Alto de Búzios, Albatroz, Ferradurinha,
Geribá, Bosque de Geribá, Cem Braças, Capão, São José, Tucuns, José Gonçalves, Caravelas,
Baía Formosa, Golfe, Praia Rasa, Marina, Alto da Marina, Arpoador, Rasa, Vila Verde e
Malhada.
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legitimar o direito à terra. O elo dessa rede social é fornecido por um forte
sentimento de unidade baseado na crença do parentesco comum que interliga os da terra cujo conhecimento e a descrição da ocupação territorial é
essencial para identiﬁcar quem é ou não um “quilombola” da Rasa, ou na
deﬁ nição desses antigos moradores, quem é “aquele que veio da raiz, que
viveu e viu a escravidão, foi descendente de escravo aqui”.
Na trajetória de vida desse grupo, cujos integrantes, na atualidade, buscam a autoidentiﬁcação por meio da categoria jurídica “remanescente de
quilombo” a ﬁm de ter garantido o direito legal à terra, as migrações temporárias resultam de um processo de expulsão de seus espaços físicos e sociais. A terra ocupada deve permitir a manutenção dos fatores necessários à
reprodução física e sociocultural dessas pessoas da terra, o que envolve os espaços de moradia, de conservação ambiental, de exploração econômica, e os
locais destinados às atividades voltadas para as práticas religiosas e de lazer.
As reivindicações para a titulação de suas terras está baseada, sobretudo, na
necessidade de se recuperar parte deste território que lhes foi retirado, observando-se entretanto que a demarcação geográﬁca não pode ser simplesmente
resolvida como uma questão de divisão da área em lotes agrários, prática
administrativa adotada tanto pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA) quanto o Incra, autarquia federal vinculada a este ministério, órgãos
oﬁciais responsáveis pelos processos de reconhecimento e titulação de terras
das chamadas “Comunidades Remanescentes de Quilombos”.
Cabe ressaltar que o Estado brasileiro, por meio da intervenção de suas
políticas públicas e na tentativa de concretizar a aplicação do dispostivo
constitucional que reconhece o direito à titulação de territórios aos “remanescentes de quilombos”, enseja a construção de uma identidade étnica
“quilombola” baseada na autoatribuição, que na Rasa é deﬁ nida pelos
da terra sobretudo pelo modo de ocupação e utilização de seu território.
Veriﬁca-se, contudo, que essas políticas públicas destinadas às chamadas
Comunidades Remanescentes de Quilombos,75 são em geral adaptadas de
75 Como é o caso do Programa Brasil Quilombola criado em 2004 com a ﬁ nalidade de
consolidar as ações governamentais referentes à regularização fundiária, à promoção da
igualdade racial, à segurança alimentar, ao desenvolvimento e assistência social, à saúde e à
infraestrutura voltadas para a implementação dessas políticas.
O “Programa Brasil Quilombola foi lançado parcialmente em 12 de março de 2004, por
meio da Ação Kalunga, e integralmente em 14 de dezembro de 2004, por meio da Audiência
Pública sobre Políticas para Quilombo”. A Ação Kalunga é composta por vários ministérios
e os governos do estado de Goiás e dos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina
de Goiás. Já a Audiência Pública foi realizada no auditório do Ministério da Justiça, com a
participação de aproximadamente 300 quilombolas e representantes do governo federal e da
sociedade civil. (Fonte:www.planalto.gov.br/seppir/publicacoes/relatorio_2004.pdf)
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outros programas e projetos diferenciados lançados pelo governo como no
caso, por exemplo, do Programa Bolsa Família para Comunidades Quilombolas, um subproduto do Programa Bolsa Família, voltado para beneﬁciários “não quilombolas” e que aglutina os programas de transferência de renda previamente existentes como o Bolsa Alimentação, o Cartão
Alimentação, o Bolsa-Escola e o Auxílio-Gás. No entanto, como ocorre
na Rasa, a ausência da titulação da terra, na época da realização do relatório antropológico, era um impedimento à inscrição das pessoas da terra
nesses programas, da mesma maneira que elas também não conseguiam
participar dos programas e projetos destinados às famílias classiﬁcadas na
categoria econômica “baixa renda”.76
O interesse em participar desses programas de transferência de benefícios subsidiados pelas administrações públicas também pode ser entendido como um reﬂexo da atual situação em que vivem os “da terra” na
Rasa. Como se pode depreender a partir dos depoimentos fornecidos pelas
“pessoas da terra”, antes da Rasa se transformar em um bairro urbano do
município de Armação de Búzios e passar a receber um elevado número de
moradores provenientes de várias partes do País, situação intensiﬁcada em
especial desde o ﬁ nal da década de 1990, havia “terra onde a gente tirava
o sustento” e era um lugar que se “vivia uma vida tranquila”, declaram
os “da terra”, lembrando que era comum encontrar “peixe encalhado na
praia...” na época em que “isso aqui era tudo roça onde se plantava feijão,
terra boa... terra produtiva”. Nos dias atuais, o que se veriﬁca é que, principalmente o centro da Rasa, Vila Verde, Maria Joaquina e Alto da Rasa
se tornaram localidades densamente povoadas, e como tais, apresentam
problemas diretamente relacionados à “ocupação desordenada” como, por
exemplo, a precariedade no abastecimento de água, ausência de uma rede
coletora de esgoto sanitário com tratamento adequado, insuﬁciência de
oferta de transportes coletivos, entre outros apontados nas declarações dos
moradores locais.
É neste atual contexto de incertezas e apreensões, contra essas frequentes ameaças de invasão de terras que transformaram os espaços tradicionalmente ocupados pelos da terra em áreas apropriadas por terceiros, desarticulando a organização social, cultural e geográﬁca anteriormente ali

76 As comunidades participantes desses programas e projetos, em geral, são selecionadas a
partir de discussões entre os diversos órgãos do Governo Federal, lideranças das “comunidades quilombolas” e representantes do movimento negro, que utilizaram critérios como: maior
número de famílias; diﬁculdade de acesso e distância das sedes dos municípios; maior índice
de mortalidade infantil e localização em áreas de conﬂ itos fundiários.
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estabelecida, que os “da terra” reivindicam a garantia da demarcação de
seu território, fundamentada, sobretudo, no reconhecimento legal estipulado pelo artigo 68 do ADCT da CF/88.
O futuro no território titulado
Em face das condições atuais vivenciadas pelos da terra na Rasa, observase que a proposta de delimitação do território apresentada pelos integrantes da Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo da Rasa
busca recuperar os espaços anteriormente destinados à reprodução física
e cultural para garantir um futuro mais digno às gerações seguintes, conforme se percebe nos relatos quando dizem que “todos que vêm pra aqui
(Rasa) são brancos e querem os melhores empregos, acham que os negros
daqui tem que abaixar a cabeça pra eles” e, no intuito de reverter tal situação, acreditam ser necessário “lutar pelos nossos direitos”. A falta de
perspectiva e a preocupação com as gerações mais novas que hoje vivem na
Rasa está diretamente atrelada ao processo de expropriação de terras sofrido pelas pessoas da terra, principalmente ao longo das últimas décadas,
quando foram vítimas de despropriações violentas.
Ao desejo de se retornar a um tempo de “fartura” – que aparece idealizado quando comparado à escassez de terras para se cultivar e morar, ao
desaparecimento quase que total das matas, habitat natural das espécies
próprias para caça, ao cercamento das áreas onde estão situadas as valas
formadas pelo rio Una, à gradativa diminuição da obtenção de peixes e
crustáceos, e outras adversidades enfrentadas no presente por essas pessoas da terra, que passaram a depender basicamente do dinheiro e do mercado para o acesso aos bens de consumo – junta-se uma preocupação com
o aumento populacional no bairro da Rasa, cuja crescente ocupação das
terras pode ser constatada pelas inúmeras invasões de construções inacabadas, casas e condomínios residenciais espalhados nas áreas das antigas
fazendas Tauá, Piraúna, Maria Joaquina, Barreira, na Baía Formosa e no
Morro do Arpoador. É necessário destacar que mesmo sob a intervenção
do Incra/RJ que, por várias vezes já solicitou oﬁcialmente a não utilização
desses locais, visto que fazem parte do processo de reconhecimento e identiﬁcação das áreas ocupadas pelos “remanescentes de Quilombo da Rasa”
– em algumas delas, inclusive, foram aﬁ xadas placas fornecidas pelo MDA/
Incra onde se pode ler em destaque a frase “Área de Interesse Federal em
Processo de Regularização Fundiária para Titulação” –, a maior parte das
pessoas envolvidas nesses casos tendem a não respeitar tais determinações
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oﬁciais e continuam suas obras, conﬁgurando-se, assim, em um total descaso com as notiﬁcações e os ofícios emitidos pelo poder público.
As áreas abaixo relacionadas, segundo as referências dadas pelos próprios moradores “da terra”, integrantes da Associação da Comunidade
Remanescente de Quilombo da Rasa, traduzem “exatamente as áreas onde
viveram os negros”, aﬁ rmam os integrantes da associação, e fazem parte
de uma proposta de delimitação do território que visa a garantia física e
cultural desse grupo formada pelas “pessoas da terra”:
 Área de 600 m² que se estende do começo da rua Justiniano de Souza até o Poste no 27 da Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro
(CERJ).
 Área de 9.000 m², conhecida como Vila Verde, que abrange a área limitada pela estrada sentido em direção a Cabo Frio e a rua das Flores.
 Área de 600 m² que se estende pela estrada José Bento Ribeiro Dantas até
o Poste no 70 da Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (CERJ).
 Área retangular com 30,16 ha na rua Vila Verde a partir da casa no 13.
 Área de 680m², a partir da estrada José Bento Ribeiro Dantas, no 511/
fundos.
 Área de 680 m², a partir da estrada José Bento Ribeiro, no 512/fundos.
 Morro do Arpoador.
 Área de 450 m², que se estende da Rua da Rasa até o Poste nº 131 da
Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (CERJ).
 Terras da Fazenda Peraúna e Tauá.
 Terras da Bahia Formosa, Maria Joaquina e Barreira.
É preciso esclarecer que essa demarcação ainda está em fase de consolidação dos limites geográﬁcos, e os técnicos do Incra têm realizado várias
medições do território. Da mesma forma, durante os meses de julho e agosto de 2007, a diretoria da Associação da Comunidade de Remanescente de
Quilombo da Rasa aplicou um questionário com o objetivo de cadastrar
os autoidentiﬁcados “quilombolas” da Rasa, para um estudo de realocação nas terras que esperam ter reconhecidas como áreas de “remanescentes
de quilombos”, de acordo com artigo 68 do ADCT da CF/88. Além do
retorno a seu território, os “da terra” têm projetos como, por exemplo, os
apontados por eles como: “preservar as espécies, as tarturugas... porque
do jeito que está elas vão acabar;77 a de construção de um centro cultural
para preservação da história do local e a memória das origens de seus
77 Em entrevista ao jornal Costa do Sol, em 20/3/2007, o Sr. Valmir declara que “quase todos os dias estão arrastando na beira da praia as tartarugas... na Rasa é o único ponto de Búzios onde nascem as tartarugas e isso, infelizmente, não está muito claro para as pessoas”.
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antepassados; e, sobretudo, o de voltar a viver com dignidade e gerir com
autonomia a sua existência.
Por meio dos depoimentos de vários integrantes da chamada Comunidade Remanescente de Quilombo da Rasa, obtidos durante a pesquisa
de campo etnográﬁca, ﬁca bastante visível que a proibição do acesso a
inúmeras partes do território antes considerado “livre” acarretou perdas
sociais, ambientais e econômicas para todos aqueles que se reconhecem
como “gente da terra”. A desarticulação das regras de ocupação das terras,
consideradas um bem comum pelos da terra, tem sido causada, sobretudo, pelo processo de expropriação territorial no qual os “espertalhões de
fora”, como ressaltam os da terra, apossam-se das áreas e “nós, do lugar
acabamos alugando casa de invasor... os quilombolas daqui moram quase
tudo alugado”. Tal situação provoca constantes conﬂ itos e tensões entre
os “de fora” e as “pessoas da terra”, observando-se que estas últimas, invariavelmente, quando as questões alcançam a esfera do poder judiciário,
aparecem como os réus, sempre intimados a responder e dar explicações
sobre o uso e a ocupação de suas terras.78
Mesmo vivenciando tais diﬁculdades e apreensões, as “pessoas da terra” fazem planos e projetos que esperam ver concretizados quando, ﬁnalmente, houver o reconhecimento e a titulação deﬁ nitiva do território
pertencente aos chamados Remanescentes de Quilombo da Rasa. Assim,
amparadas pelo poder da lei constitucional – sobretudo, no que se refere
ao princípio norteador relativo à função reparadora da justiça –, as pessoas da terra aguardam o momento deﬁ nitivo no qual poderão retornar
àqueles espaços físicos reivindicados por eles como “área quilombola”
onde sempre viveram de acordo com sua própria organização social, econômica e cultural. Nessa perspectiva, é preciso ressaltar que a diversidade
advinda da “circulação de pessoas, ideias, objetos e dinheiro” (SAHLINS,
1997:110) se, por um lado gera algumas tensões sociais, por outro, fornece
possibilidades de se estabelecer novas conexões e estratégias de sobrevi78 Recentemente, no mês de agosto passado, a Superintendência Regional do INCRA/RJ
(SR-07) recebeu uma carta assinada por um casal que aﬁ rma ser procurador oﬁcial da proprietária legítima do “lote 344, com 50 m de frente que faz com a Estrada da Rasa; 48 m nos
fundos para uma rua projetada; 102m no lado direito; 104m do lado esquerdo, perfazendo
uma área total de 5.046 m², Praia Rasa, Armação de Búzios”. Esses supostos proprietários,
ao serem informados pelos integrantes da Comunidade de Remanescentes de Quilombo da
Rasa de que tal área faz parte do processo de reconhecimento, identiﬁcação, demarcação e
titulação do território quilombola por eles reivindicado, resolveram “sugerir” ao Incra/RJ
que os orientassem “a abandonar a ideia desta posse tão cheia de irregularidades, sem ameaças nem retaliações futuras” (grifo deles) pois, como desejam construir sua casa nesse lote
temem, mais tarde, serem importunados pelo “pessoal da terra”.
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vência com os “de fora”. De forma semelhante, alguns conﬂ itos intergeracionais, que ocasionalmente acontecem dentro do grupo formado pelas
pessoas da terra, são reﬂexos dessas contínuas interações sociais. Fato,
porém, é que as pessoas da terra além de lutarem pela reconquista e titulação de seu território, lutam também pelo direito de serem gestores de seu
próprio destino.
Considerações finais
Com a aprovação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988, ano
do centenário da Abolição da Escravatura, o Governo Federal se comprometeu em reconhecer e titular os territórios ocupados por grupos de pessoas que orientam suas ações pela categoria jurídica de Remanescentes de
Quilombos, assegurando, assim, conforme descrito no artigo 68 do ADCT
(Atos de Disposições Constitucionais Transitórias) que “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é
reconhecida a propriedade deﬁ nitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. A partir desse marco legislativo, discussões referentes à
deﬁ nição do termo “quilombo” se tornaram cada vez mais frequentes em
diversos setores da sociedade nacional, em especial entre os que passaram
a representar e defender os interesses daqueles atores sociais aos quais o
direito constitucional está direcionado. Nesse debate, a tomada de posição
dos antropólogos, cujo um dos compromissos da proﬁssão é, justamente,
“garantir condições de se chegar a consensos pela via do diálogo entre
as partes inseridas” (OLIVEIRA, 2006:225), convergiu para a observação das múltiplas traduções possíveis do termo “quilombo”, e não apenas
aquela associada a pequenos grupos de escravos fugidos de seus cativeiros
vivendo em lugares ermos e isolados, inacessíveis ao contato com a sociedade circundante. Os distintos usos dos signiﬁcados provenientes do
vocábulo “quilombo”, que ultrapassam aquele deﬁ nido pelas categorias
históricas constituídas, consolidam-se, sobretudo, por meio da compreensão do mundo social descrito e vivido pelos membros dos gupos que se autodesignam como Remanescentes de Quilombo, a partir da promulgação
da Constituição Federal de 1988.
No caso analisado neste trabalho, os moradores da Rasa que se consideram como os “da terra”, isto é, aquelas pessoas cuja história de vida
está atrelada à ocupação de um determinado território, compartilhado por
meio das relações de parentesco originadas na crença de descenderem de
antepassados comuns, antigos ex-escravos e escravos das fazendas localizadas na região, passam a se reconhecer como Remanescentes de Quilombo,
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categoria jurídica que ultrapassa uma “simples comodidade classiﬁcadora”
(BORGES, 1986:9), e que se conﬁgura como uma “classiﬁcação prática
(...) orientada para a produção de efeitos sociais, (…) de conhecimento e
de reconhecimento em que os agentes investem os seus interesses e os seus
pressupostos”.79 Assim, a identiﬁcação dos Remanescentes de Quilombos
segue o disposto no artigo 2o do Decreto no 4.887, de 20 de novembro de
2003, transcrito abaixo:
Art 2o Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos,
para ﬁ ns deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais especíﬁcas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com
a resistência à opressão histórica sofrida.
§1o Para ﬁ ns deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada mediante autodeﬁnição da própria
comunidade.
(...)
§4o A autodeﬁ nição de que trata o §1o do art. 2o deste Decreto será inscrita no cadastro Geral junto à Fundação Cultural Palmares, que expedirá
certidão respectiva na forma do regulamento.

Como se pode observar pelo enunciado do artigo 2o do Decreto no
4.887 são os “critérios de autoatribuição” que permitem identiﬁcar aquelas pessoas que se consideram ou não Remanescentes de Quilombo. Tais
critérios já haviam sido propostos e aceitos pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT),80 da qual o Brasil passou a
ser signatário a partir da aprovação do Congresso Nacional do Decreto
Legislativo no 143 de 20 de junho de 2002, promulgado por via Decreto
no 5.051 de 19 de abril de 2004. Da mesma forma, a Política Nacional
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais

79 Bourdieu, Pierre. O Poder Simbólico. Bertrand Brasil, 4. ed. Rio de Janeiro, 2001, p. 112.
80 A Convenção 169 da OIT sobre os povos indígenas e tribais em países independentes, realizada em Genebra em 07/06/1989, estabelece em seu artigo 1o, item 2 que: “a consciência de
sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção”. (Fonte:www.
socioambiental.org/pib/portugues/direito/conv169.shtm – 71k -).
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(PNPCT), instituída pelo Governo Federal,81 estabelece formalmente políticas públicas para as chamadas “populações tradicionais” deﬁ nidas em
seu artigo 3o, alínea I, como “grupos culturalmente diferenciados e que
se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização
social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição
para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela
tradição” (grifo meu). Infere-se, pois, que ao se categorizarem para ﬁ ns de
reconhecimento como Remanescentes de Quilombos, a partir da promulgação do artigo 68 do ADCT, este grupo de moradores da Rasa, inseridos
em contextos de interação social, tendem a se tornar “visível e manifesto”,
como ressalta Bourdieu,82 para os demais integrantes da sociedade envolvente, acionando neste campo de luta pela autoidentiﬁcação até mesmo
sinais diacríticos considerados anteriormente como estigmatizantes que,
por vezes, eram “controlados, silenciados ou apagados”.83
Observa-se, então, que o reconhecimento e a titulação dos territórios
reivindicados pelas diversas Comunidades Remanescentes de Quilombo,
de um modo geral, representa também a possibilidade de visibilidade e
inclusão nos programas socioeconômicos subsidiados pelo poder público.
Junto à falta de recursos ﬁ nanceiros, somam-se as várias situações de enfrentamento com supostos proprietários de áreas localizadas no território
reivindicado pelas “pessoas da terra” que acabam também por impedir
quaisquer tipos de construção ou benfeitoria, como erguer uma sede para
a Associação da Comunidade de Remanescentes de Quilombo da Rasa
ou um centro cultural com o propósito de preservar antigas tradições e
a memória social do grupo. Da mesma forma, os “da terra” demonstram
uma preocupação com a preservação ambiental, como se pode notar em
desabafos do tipo “os invasores estão acabando com a mata”, referências
a áreas que correm o risco de serem desbastadas pela ação dos especuladores imobiliários. Curioso, contudo, é que embora as “pessoas da terra”
sejam frequentemente repelidas pelos “de fora”, que se recusam a admitir a
legitimidade da posse do território reivindicado por aqueles atores sociais,
a prefeitura de Armação de Búzios, por meio de eventos promovidos por
suas secretarias de educação e de cultura, incentiva a divulgação da “His-

81 Decreto no 6.040 de 7 de fevereiro de 2007. (Fonte: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2007-2010/2007/Decreto/D6040.htm – 32k -).
82 Bourdieu, Pierre; op. cit., p. 118.
83 Ver Barth (2007:15-20).
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tória da África e Cultura Afro-brasileira” na região, prevista, inclusive,
pela Lei Municipal no 10.639/03 a ser implementada.
Portanto, o reconhecimento, a identiﬁcação e a titulação oﬁcial do
território indicado e proposto pelas “pessoas da terra”, os chamados Remanescentes de Quilombo da Rasa, conforme disposto pelo artigo 68 do
ADCT da Constituição Federal de 1988, constituem-se no direito legítimo
que essas pessoas, de forma mais premente possível, aguardam ver oﬁcializado para que elas e as gerações seguintes possam ter garantidos os seus
espaços destinados à reprodução física, social e cultural.
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Família Sacopã: identidade quilombola e
resistência ao racismo e à especulação imobiliária
na Lagoa, Rio de Janeiro

Mirian Alves de Souza e Renata Neder Farina

Este artigo é uma versão resumida do relatório antropológico sobre a família Pinto, também conhecida como família Sacopã. Na década de 1990,
a família Pinto aciona o estado brasileiro no contexto do artigo 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitória de 1988 para resolver a
situação fundiária de seu território. A família passa a se preocupar com
a regularização de suas terras em razão do interesse imobiliário que passam a despertar em um momento de crescente ocupação e valorização do
bairro da Lagoa, na cidade do Rio de Janeiro. Primeiramente a família
procura garantir seus direitos ao território através de um processo de usucapião. Como este processo tramita há décadas na justiça e, do ponto de
vista da família, não vêm oferecendo garantias no sentido de assegurar sua
permanência no território, ela se dirige ao Estado reclamando seus direitos
territoriais como quilombola.
A autodesignação ou atribuição como quilombola e a referência ao
território como quilombo, presentes no cotidiano da família, estão diretamente relacionadas ao processo de formalização de identidades sociais
como sujeito de direito reconhecidos pelo Estado. No contexto das políticas de ação aﬁ rmativa, reparação e reconhecimento elaboradas pelo Estado brasileiro, identidades são reconhecidas de forma aﬁ rmativa e, a partir
delas, podem ser acessados recursos, bens e serviços. O uso do termo quilombola deve ser relacionado a esse contexto, pois assim não incorremos
no erro de abordar a identidade quilombola como o mero reconhecimento
de natureza política de identidades preexistentes e essencializadas.
Esta versão resumida do relatório antropológico seguirá o roteiro original do relatório, apresentando assim na primeira parte os dados etnográﬁcos sobre a organização social e a argumentação teórica e conceitual
da antropologia no que se refere aos estudos sobre identidade quilombola.
A segunda parte apresentará a história da família Sacopã relacionada à
memória da escravidão urbana e à conﬁguração socioespacial do bairro
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da Lagoa, uma área cujo metro quadrado é um dos mais caros da cidade
do Rio de Janeiro.
Família Sacopã e identidade quilombola
A defesa de sujeitos de direitos diferenciados nos remete às questões recorrentes da democracia contemporânea, como a relação entre minorias étnicas
e o Estado-Nação, ou as políticas públicas diferenciadas para reparar injustiças históricas perpetradas contra determinados segmentos societários,
tais como as vítimas do holocausto e da migração forçada. Por força das
dinâmicas políticas que atravessam a sociedade brasileira, envolvendo a deﬁnição de territórios étnicos (terras de índios e quilombos), os antropólogos
são os proﬁssionais chamados a intervir, porque a autoridade acadêmica da
antropologia baseia-se largamente em um vasto conhecimento acumulado
sobre a “questão étnica”. No que se refere ao reconhecimento de territórios
quilombolas, também são os antropólogos solicitados a participar do ponto
de vista técnico-cientíﬁco, porque o termo “quilombo” ou “Remanescente
de Quilombo”, usado para conferir direitos territoriais, nem sempre denomina indivíduos, grupos ou populações no contexto atual.
Resultado do projeto Terra de Quilombos, desenvolvido pela ABA e
com apoio da Fundação Ford na década de 1990, o livro Quilombos: identidade étnica e territorialidade, organizado por Eliane O’Dwyer, apresenta a abordagem antropológica que tem orientado os estudos dedicados
à questão dos direitos territoriais dos remanescentes de quilombos, assegurados pela Constituição brasileira de 1988. No sentido de responder
“quem são os chamados remanescentes de quilombos cujos direitos são
atribuídos pelo dispositivo legal?”, O’Dwyer observa que são os antropólogos colocados no centro dos debates sobre a conceitualizacão de quilombo, porque o “texto constitucional não evoca apenas uma ‘identidade histórica’ que pode ser assumida e acionada na forma da lei. Segundo o texto,
é preciso, sobretudo, que esses sujeitos históricos presumíveis existam no
presente e tenham como condição básica o fato de ocupar uma terra que,
por direito, deverá ser em seu nome titulada. (...) Assim, qualquer invocação do passado deve corresponder a uma forma atual de existência capaz
de realizar-se a partir de outros sistemas de relações que marcam seu lugar
em um universo social determinado”. Esse aspecto presencial, que marca
o texto constitucional, tem levado os antropólogos a seguir um princípio
básico, como observa O’Dwyer, “fazer o reconhecimento teórico e encontrar o lugar conceitual do passado no presente”. O fato de o pressuposto
legal referir-se a um conjunto possível de indivíduos e atores sociais orga148
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nizados em conformidade com sua situação atual permite conceituá-los
como grupos étnicos que existem ou persistem ao longo da história como
um “tipo organizacional”, segundo processos de exclusão e inclusão que
possibilitam deﬁ nir os limites entre os considerados de dentro e de fora
(O’DWYER, 2002:14).
A pesquisa etnográﬁca, tradicionalmente associada à antropologia,
permite observar que a identidade quilombola, tal como outras identidades sociais, está em permanente construção e passa por processos de codiﬁcação distintos. Isto é, as formas de reconhecimento e identiﬁcação ao
quilombo não obedecem a um mesmo processo, sendo produzidas contextualmente nas interações entre os sujeitos. Em Sacopã, uma das marcas
que deﬁ nem a fronteira que separa os quilombolas dos não quilombolas e
permite mobilizar os possíveis beneﬁciários e distinguir os portadores de
identidades legítimas é o parentesco. Aqueles que reclamam seus direitos
territoriais como quilombolas são todos eles membros da família Pinto,
que enquanto comunidade de sangue e de aﬁ nidade se constitui a partir
dos descendentes de Manoel Pinto Jr. e Eva Manoela da Cruz e aqueles que
se uniram a ela através de laços de substância (a exemplo do casamento e
conúbio ou convívio).
Pode-se ainda dizer que a família Pinto, com aproximadamente 50
membros, se constitui também por aqueles que orientam suas ações no
sentido de seu reconhecimento como quilombola, ou seja, aqueles que
querem ver regularizados seus direitos sobre o território. A família Pinto
passa a ocupar o território vindicado a partir do momento em que seu
“patriarca” Manoel Pinto Jr., vindo da cidade de Nova Friburgo, chega
ao bairro da Lagoa, Rio de Janeiro, no ﬁ nal da década de 1920. Antes
disso, entretanto, a família considera ter estabelecido relações anteriores
com o território, que datam do ﬁ nal do século XIX, porque em sua memória coletiva encontram-se recordações da vinda (não propriamente para o
território, mas nos seus arredores) dos pais de Manoel Pinto Jr.: Manoel
Pinto e Maria do Carmo, também eles vindos de Nova Friburgo. Não são
poucos os membros do grupo familiar que em seus relatos consideram
a possibilidade de terem sido Manoel Pinto e Maria do Carmo escravos
fugidos que buscaram liberdade nos morros da Lagoa. A família tem no
relato dessa fuga uma referência histórica e identitária sobre sua “origem”.
Notamos que os mais próximos, temporalmente, ao modelo de sociedade
escravista, não mostram a mesma desenvoltura que os mais afastados no
que se refere, paradoxalmente, a falar sobre escravidão. No caso da família Pinto, o passado de escravidão apenas recentemente passou a ser um
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assunto presente nas conversas familiares. É somente a partir da década
de 1970, momento no qual a família passa a se preocupar em regularizar
sua situação fundiária, dando início ao processo de usucapião, que o tema
começa a ser discutido de forma mais livre e aberta. Antes disso, a família,
sobretudo Manoel e Eva, costumava proibir que seus membros tivessem
qualquer tipo de conversa relacionada à escravidão de seus ascendentes.
Eu ontem estive numa reunião com uns angolanos e comecei a falar das
suas guerras, da violência de seu país. Aí um deles falou “você não toca
nisso, porque nós não gostamos”. Isso aí é engraçado porque faz uma
ligação com a minha vida, com o meu tempo de moleque, com meu pai e
minha mãe, porque eles também não gostavam que falássemos sobre a escravidão. Quando eu falava dos meus avôs... Eu tinha uma tia que um dia
falou que minha avó tinha se suicidado, que minha avó tinha se jogado
no rio, porque foi violentada. Aí eu perguntei para minha mãe e a atitude
dela foi partir para cima de mim e me agredir: “não fala isso...”.
Então, conversando com esses angolanos ontem, penso que existe uma
relação de princípio, de educação, ou de alguma coisa que se assemelha,
ao fato de deles não gostarem de tocar nesse assunto... Porque na minha
família quando o assunto era a caverna, falava que era melhor não falar,
quando o assunto era meus avôs, cala a boca. Então existe alguma coisa...
Aí ele me falou “não sei te explicar o que existe, só sei que não gostamos
de falar nesse assunto”. Assim era com meus pais, quando o assunto era
escravidão, esse caso de tortura e essas coisas, eles não gostavam de falar.
Eu sabia de alguma coisa eventualmente, porque na minha condição de
criança levada, ﬁcava por detrás das portas. (Entrevista com Luiz Sacopã,
17 de março de 2007.)

Para o ﬁ lho de Eva e Manoel, Luiz Sacopã, a diﬁculdade dos angolanos
em falar sobre a guerra civil que atinge seu país tem a mesma natureza que
a de seus pais ao falar sobre o passado de seus ascendentes. Mas por que
as lembranças acerca da experiência da escravidão, para os pais de Luiz
(assim como as sequelas da guerra civil para os angolanos), devem ser
silenciadas? Quanto à resposta, Max Weber tem palavras esclarecedoras:
“Além da aparência dos negros puros que, do ponto de vista estético, é
muito mais estranha do que a dos índios e certamente constitui um fator
de aversão, sem dúvida contribui para esse fenômeno a lembrança de os
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negros, em oposição aos índios, terem sido um povo de escravos, isto é, um
grupo estamentalmente desqualiﬁcado (WEBER, [1922]1991:268).” Para
Weber, as diferenças estamentais obstruem de modo muito mais forte o conúbio convencional do que diferenças do tipo antropológico. A lembrança
dos negros como um povo escravizado os torna estamentalmente desqualiﬁcados. Essa é, portanto, uma lembrança que se quer esquecer, de modo
que, assim, é possível entendermos a razão pela qual a família Pinto, assim
como outras famílias de descendentes de escravos, não tem um repertório
variado de histórias sobre a escravidão.84 Tais histórias – fonte de estigma,
de aversão – por não serem valorizadas, não foram cultivadas como parte
da tradição familiar. Sua transmissão se deu, nesse sentido, muito mais em
função da curiosidade que despertavam e da memória do comportamento
dos pais, sempre muito afrontados quando interrogados sobre a origem
familiar e sua relação com a escravidão.
Para a família Sacopã, a experiência do cativeiro se torna um tema
presente nas conversas familiares em um contexto cultural e político no
qual ser quilombola não é mais a lembrança de pertencimento a um grupo
estamentalmente desqualiﬁcado. Pode-se considerar que a “memória recalcada” está sendo reelaborada positivamente. O passado de escravidão
e especialmente a experiência de resistência associada ao quilombo. O uso
do termo quilombola parece a muitos informantes como uma forma de
se distanciar da passividade, vitimização e rebaixamento que a narrativa
oﬁcial atribuiu ao escravo. Dessa forma é possível que o bisavô antes classiﬁcado como “mulato escuro” possa ser chamado hoje de “quilombola”.
Na década de 1970, o termo quilombo é visto como um símbolo de
resistência negra. Como podemos observar, em um determinado momento
de nossa história, o quilombo é apropriado e agenciado como representação política de luta contra a discriminação racial e valorização da “cultura
negra”. Podemos recuperar essa apropriação já na chamada “imprensa negra” paulista da década de 1920, mas é no ﬁ nal dos anos 1970 que se pode
observar mais claramente a construção política e reelaboração da ideia de
quilombo (GOMES, 2005:28). Do ponto de vista cultural, a experiência
da escravidão – sobretudo suas formas de resistência, como o quilombo
– passa por um processo de reconhecimento positivo. O uso do termo
quilombola parece a muitos informantes como uma forma de se distanciar
da passividade, vitimização e rebaixamento que a narrativa oﬁcial atribuiu
ao escravo.

84 Sobre o silenciamento de certas experiências, ver Barth, 1995.
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No campo acadêmico, autores vêm se dedicando a mostrar que a experiência da escravidão foi muito mais dinâmica e diversiﬁcada em termos de agencia do que as simplistas descrições que se consagraram nos
livros didáticos. Por exemplo, como observa Flávio Gomes, os quilombos
não eram coisas ﬁ xas, isoladas e sem transformações. “Os conteúdos e as
peculiaridades políticas que algumas formas de ‘aquilombamento’ adquiriram podem, sem dúvida, ter sido reﬂexo de várias e importantes transformações históricas” (GOMES, 2005:382). Desse modo, torna-se difícil
estabelecer uma tipologia adequada para os quilombolas, considerando a
complexidade de suas experiências. De uma maneira geral, coexistiram diversas formas de ‘aquilombamentos’: havia aqueles que procuraram constituir comunidades independentes com atividades camponesas integradas à
economia local e existia o “aquilombamento” caracterizado pelo protesto
reivindicatório dos escravos para com seus senhores, resultado de fuga coletiva ou individual. As formações históricas são realmente diversas, pois
podem ser: terras herdadas de quilombolas/escravos fugidos e seus descendentes de escravidão; doações de senhores ou ordens religiosas a ex-escravos; terras compradas por libertos e herdadas por seus descendentes; terras
conseguidas do Estado em troca de participação em guerras ou ainda de
inúmeras migrações de libertos e suas famílias no período imediatamente
após a emancipação (MOTTA, 2005:399). Desse modo, também é possível
entender porque encontramos denominações diversas para os remanescentes de quilombo e cujo signiﬁcado vai muito além daquele consagrado pelo
Conselho Ultramarino, em 1740.85
O trabalho de campo
A principal tarefa das ciências culturais, para Weber, é apreender o signiﬁcado que os atores imprimem a tudo aquilo que fazem, “não bastando ao
cientista social conferir a legibilidade que deseja ao mundo social, mas, ao
contrário, é imposição de seu trabalho por de manifesto a signiﬁcação que
os próprios atores conferem à ação social” (KANT e VARELLA, 2001:41).
Em nosso estudo, levamos muito a sério esse postulado weberiano. Desde
o início da pesquisa, procuramos saber por que a família Pinto vindica

85 Alfredo Wagner Almeida faz referência à deﬁ nição de quilombo consagrada e frigoriﬁcada, que designa os “quilombos como toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco,
em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele”.
Ver O’Dwyer, 2002:43-81.
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seus direitos territoriais como remanescente de quilombolas. Melhor dizendo, essa é a pergunta que orientou nossa pesquisa.
O convívio que marca o trabalho de campo com a família Pinto envolveu os meses de março a agosto de 2007. Nesse período, a família foi estudada por pesquisadores e estudantes com formações diversas, mas todos
interessados em conhecer o “ponto de vista do nativo”. E isso porque o
trabalho de campo implica a procura incessante do diálogo com o “outro”,
que se está estudando e, por isso, se quer compreender. Em fevereiro de
2007, iniciamos o trabalho de campo com a família Pinto. Em nossa primeira visita ao Quilombo Sacopã86 nos acompanharam representantes do
Incra, de outras comunidades quilombolas e a equipe de pesquisadores da
UFF.87 Essa visita teve como objetivo apresentar à família os responsáveis
pela elaboração do Relatório Antropológico, bem como esclarecê-la sobre
o trabalho que começava a se realizar. Desde esse primeiro contato com
a família, observamos seu interesse na realização do estudo, visto como
mais uma etapa no processo de regularização fundiária. A chegada dos
pesquisadores foi aguardada com expectativa, aﬁ nal a família Pinto sabe
o que representa o trabalho de campo (leia-se o Relatório Antropológico):
um novo passo em direção à manutenção de seu território e reprodução do
seu modo de vida. Ao lado da cadeia dominial e de sucessivas reuniões e
audiências no âmbito das instituições governamentais, o Relatório Antropológico aparece para Luiz Sacopã e sua mulher, Albertina, nossos principais anﬁtriões durante o trabalho de campo, como mais um obstáculo a
ser atravessado. Além de cumprir um papel, por assim dizer, administrativo, o Relatório também é concebido por nossos interlocutores como uma
forma de se registrar a memória da família. A importância atribuída a esse
registro se expressa em certos relatos reunidos, nos quais se pode observar
o arrependimento de alguns familiares por não terem conservado determinadas histórias, bem como práticas e conhecimentos:
Dona Eva rezava, só que ninguém aprendeu a rezar. Ela cansava de chamar “vem aprender a rezar”, mas ninguém se interessou. Daí o conheci-

86 A conceitualização do território onde habitam como Quilombo Sacopã se intensiﬁca com
o reconhecimento da família Pinto como remanescente de quilombolas pela Fundação Cultural Palmares, em 4 de março de 2004.
87 Os representantes do Incra são o antropólogo Miguel Cardoso e o assegurador de quilombos, Celso Souza; membros do Quilombo Pedra do Sal, Damião Braga; os pesquisadores da
UFF são as historiadoras Hebe Mattos e Marta Abreu e as antropólogas Eliane Cantarino,
Flavia Dalmaso e Mirian Alves.
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mento que ela tinha praticamente se perdeu (Entrevista com Tina em 21
de abril de 2007).

O trecho anteriormente destacado corresponde à entrevista que realizamos com Tina, que, ao falar de sua sogra já falecida, não deixa de
lamentar o fato da família não ter se empenhado na reprodução dessa
prática cultural. O Relatório Antropológico cumpre, nessa perspectiva,
um papel importante, pois como a família já não pode mais reproduzir a
prática, ao menos terá o seu registro textual. Desse modo, os descendentes
de Dona Eva poderão conhecer mais um aspecto da história dessa personagem estruturante do grupo familiar. Analisando os depoimentos reunidos,
nota-se que alguns personagens e certas histórias são sempre destacados.
Exemplo paradigmático nessa direção é o fato de que Seu Manoel Pinto
Jr. trabalhou na obra de abertura da rua Sacopã. A precedência da família
no bairro da Lagoa atravessa as narrativas reunidas e não apenas as da
família Pinto. Dona Lourdes, sr. Francisco “Rouxinol” e Sr. Reinaldo Alvarenga, moradores da rua Sacopã há mais de cinquenta anos, realçam a
precedência da família Pinto na rua Sacopã, como observa Rouxinol: “eu
sei que a Eva era a primeira, porque o marido dela tomava conta da rua
para ninguém fazer favela” (Entrevista com Francisco “Rouxinol” em 13
de abril de 2007). Esses antigos moradores da Rua Sacopã se tornaram
nossos interlocutores através de Luiz, que procurou mobilizar outras pessoas a serviço da pesquisa cuja importância para a regularização fundiária
e preservação da memória social da família é por ele vislumbrada.
Durante o trabalho de campo, a família se empenhou e procurou colaborar no sentido de reunir depoimentos e documentos; tudo aquilo que
consideram relevante para que seja reconstituída e eternizada a história de
seus familiares. Certos episódios, documentos e nomes foram logo explicitados, enquanto outros exigiram mais tempo de convívio com a equipe
para vir à tona. Isso porque a conﬁança dos informantes não se adquire de
imediato, sendo estabelecida processualmente. A cada encontro, através de
certos gestos, como o empréstimo de documentação privada, notávamos
sua crescente adesão à pesquisa. Essa é a própria história da constituição
do arquivo de fotos, por exemplo. A primeira foto da família nos foi emprestada por Aninha (Eulália), cunhada de Luiz Sacopã. Nessa ocasião,
também foram disponibilizadas notícias veiculadas na mídia e guardadas
pela família, sendo Aninha a responsável pela organização desse material.
Quanto à foto, ela ao emprestá-la fez recomendações expressas: “por favor, tome muito cuidado porque, esta é a única fotograﬁa boa que temos
de Dona Eva e Seu Manoel”. De fato, não encontramos muitas fotograﬁas
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no acervo da família, o que se explica pelo custo elevado de um hábito, que
há décadas atrás era um privilégio das famílias mais abastadas.
Com algum tempo, considerando a possibilidade de registrar sua memória, bem como cumprir nova etapa no processo de regularização fundiária, a família passa a se envolver cada vez mais com a pesquisa. O estudo
aparece como uma oportunidade para realçarem sua contribuição social
positiva na construção do bairro (“seu Manoel abriu a rua Sacopã, foi um
desbravador”) e para reconstituição de sua relação com a escravidão (“os
nossos antepassados fugiram e chegaram na Catacumba”).
Por uma questão moral, eu quero que se descubra que minha família está
aqui muito antes deles que se dizem donos. Não tinha nada aí, era galpão
de obra, meu pai conhecia porque trabalhava na obra, era encarregado
(Entrevista com Luiz em 5 de maio de 2007).

A narrativa de Luiz expressa o interesse, manifesto também por outros
membros do grupo familiar, em que seja deﬁ nitivamente reconhecido que a
família ocupa seu território desde o ﬁ nal da década de 1920 e que mantém
com ele uma relação ancestral, que resulta da vinda de seus antepassados
para a região, ainda antes de Seu Manoel e Dona Eva, no ﬁ nal do século
XIX. Por isso, procuraram disponibilizar documentação e histórias que
atestassem sua precedência em relação àqueles que contestam seus planos
de permanência no território que habitam. Observemos dois exemplos:
o primeiro se refere a um tema que suscita a atenção de toda a família
e sobre o qual todos têm uma história para contar Trata-se da caverna,
uma cavidade entre grandes rochas nos limites do território da família.
Visitamos a caverna e ouvimos algumas especulações sobre sua provável
ocupação por escravos fugidos, dentre os quais os pais de Manoel (para
quem tanto a caverna quanto a escravidão não era assunto sobre o qual se
deveria comentar).
O quilombo já era uma referência. Aqui era uma grande fazenda, a fazenda Darke. Lá tinham escravos. Não era muito usual falar isso. Eu que estudei isso. Sabia que lá era uma fazenda e que tinha quilombo (Entrevista
com Suely Feijó, em 10 de abril de 2007).
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O trecho destacado corresponde à narrativa de Suely Feijó, moradora
do bairro da Lagoa e presidente de sua Associação de Moradores durante
boa parte das décadas de 1980 e 1990. Notamos que a referência a eventuais quilombos urbanos na região faz parte da memória do bairro. Devese, entretanto, ressaltar que, do ponto de vista da pesquisa etnográﬁca,
não buscamos de maneira deliberada a existência de provas materiais que
pudessem atestar o uso da caverna como espaço de refúgio para escravos
fugidos. Tal como vivenciado por Eliane Cantarino na ocasião de sua pesquisa junto às comunidades negras do Trombetas, “a constatação de vestígios arqueológicos surgiu como resultado da própria relação de pesquisa.
Desse modo, constitui-se em uma evidência etnográﬁca sobre o passado,
apropriada pelo grupo, no presente, na construção do que chama de a ‘história dos princípios’” (2002:35).
O segundo exemplo, considerado pela família, como evidência de sua
relação com o território se refere à documentação vista como “legal”: comprovante de pagamento de tarifas de energia, água, IPTU e a autorização para transmissão radiofônica emitida no Governo de Getúlio Vargas.
Acrescentam-se a essa documentação os testemunhos de antigos moradores da Lagoa prestados durante o processo de usucapião,88 na década de
1980. Durante as entrevistas que marcam o trabalho de campo, os Pinto
são interrogados não só sobre a história presente, passível de ser observada
pelo antropólogo, mas também sobre a história passada. Essas perguntas
envolvem até mesmo aqueles que não sabem responder a elas, e que acabam
se aventurando em busca de respostas (em um contexto de interlocução).
Mas, quais são os interesses dos informantes que resolvem falar e contribuir para a pesquisa? Os motivos que levaram, por exemplo, Luiz a colaborar com tanto aﬁ nco resultam, em boa parte, de suas expectativas em
relação ao que a pesquisa lhe poderá oferecer, seja para o bom andamento
do processo que corre no âmbito do Incra, seja para publicizar a história
da família cuja relação com o território se evidencia a cada narrativa.
Em uma de nossas incursões ao campo, percorremos, na companhia
de Seu Édimo (ﬁlho de Dona Eva e Seu Manoel) a rua Sacopã, desde seu
início na Fonte da Saudade, até o número 250, onde mora a família Pinto.
A narrativa de Édimo permite considerar que a história da rua e as transformações no espaço urbano da Lagoa se relacionam à própria história
da família. Seu Édimo conhece profundamente as curvas e as construções
da rua Sacopã. Sua memória se mostrou prodigiosa na reconstituição dos
88 Os testemunhos foram reunidos e constam no Recurso Especial. In: Apelação Cível, n.
2003.001.34132.
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diferentes cenários da área: década de 1930, um grande matagal, décadas
de 1940 e 1950, despontam as casas de políticos importantes como o governador do Estado da Guanabara (1970-1975) Antonio Chagas Freitas,
para quem a família Pinto trabalhou durantes muitos anos. Dona Eva prestava serviços domésticos à família do governador como copeira e lavadeira
e Seu Édimo, por sua vez, foi motorista particular de Dona Zoé Chagas
Freitas, mulher do ex-governador do Estado da Guanabara. Outro político
a quem Seu Édimo prestou serviços como motorista foi o interventor do
Distrito Federal (1937-1945) Henrique Dodsworth.
Com sorte, todo etnógrafo pode encontrar no campo pessoas cuja posição e conhecimentos permitam instruí-lo. Com mais sorte ainda, pode
encontrar uma pessoa que, além de lhe prestar todos os esclarecimentos
exigidos em sua busca pelo sentido, queira se dedicar de forma reﬂexiva
a tudo aquilo que ele lhe traz na forma de perguntas. Seu Édimo é uma
dessas pessoas a quem chamamos de informantes ou interlocutores privilegiados, que transformam visitas em encontros etnográﬁcos por excelência. Seu Édimo se tornou uma interlocução muito importante também em
razão de sua posição no grupo familiar: o mais velho membro da família
Pinto e aquele cuja memória nos parece fundamental para a reconstituição
da história da família.
Procuramos reunir os depoimentos de todos os membros da família
que moram na rua Sacopã. Em alguns momentos, seguíamos recomendações expressas, como, por exemplo, a de Tina que nos disse: “você tem de
conhecer o ﬁlho da tia Neném...”. Além disso, os motivos que nos levaram
a contatar quase toda a família são aqueles comuns ao campo da antropologia: reunir depoimentos de diferentes membros do grupo em estudo (diferenças em termos de idade, de posição e gênero) e ter clareza em relação
ao fato de que cada informante enuncia uma espécie diferente de verdade
(CLIFFORD, 2002:201). Perguntamos tanto a seu Édimo quanto a seu
neto Hugo sobre o que é ser quilombola. Seu Édimo respondeu observando que até bem pouco tempo atrás não sabia o que era quilombo, porque
não é coisa de seu tempo, mas sim da época de seus avós. O neto de seu
Édimo, Hugo, por sua vez, quando perguntado sobre o que é quilombola,
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diz se reconhecer enquanto descendente e ainda disserta sobre as diferentes
experiências quilombolas da história, como o Quilombo dos Palmares.
Para Hugo, seu bisavô era negro e quilombola. Para Seu Édimo, seu avô
era mulato escuro.
Certos encontros nos mostram de forma inequívoca que cada membro
tem uma contribuição particular e que se relaciona à sua posição, idade,
gênero etc. Além disso, há alguns membros da família que não são capazes
de explorar tão bem quanto outros certos aspectos da vida familiar. Por
exemplo, quando se trata de parentesco, Tina é a pessoa perfeita para a reconstituição genealógica, pois retém os nomes e sobrenomes de boa parte
da família. Seu marido Luiz, no entanto, precisa quase sempre consultála quando interrogado sobre o sobrenome da noiva do sobrinho. “Assim
como nós, os nativos também não são todos da mesma opinião (não é
verdade) e alguns são mais bem informados que os demais” (EVANS-PRITCHARD, [1951]1978:307).
Aspectos da organização social
O endereço residencial da família Pinto é rua Sacopã, 250, Lagoa, Rio de
Janeiro, um dos endereços mais nobres e valorizados da cidade. O bairro da Lagoa tem 1,9 km 2 de área urbanizada (sem considerar o espelho
d’água da Lagoa Rodrigo de Freitas), sendo o seu metro quadrado avaliado entre R$ 7 e R$ 10 mil, nas proximidades da Fonte da Saudade.89 O
morador da Lagoa dispõe de acesso estratégico não só ao túnel Rebouças
(conectando-o mais rápido ao Cosme Velho, ao Centro e à Zona Norte),
mas também a outras vias urbanas. O bairro conta com serviços públicos
e equipamentos urbanos diversos, como hospital, clínicas, escolas públicas
e parques. A qualidade de vida de seus moradores desponta como uma das
mais altas da cidade.90
Em nossa primeira incursão ao Quilombo Sacopã, nos surpreendeu encontrar uma família negra que se autodeclara quilombola ocupando uma
das áreas mais valorizadas do espaço urbano carioca. Enquanto seguíamos
em direção à área da família, especulávamos sobre sua localização. A hipótese que nos parecia mais razoável é que ela deveria morar no ﬁ nal da rua
89 Analistas do mercado imobiliário observam que os imóveis da Lagoa, tal como os de
Leblon e Ipanema, tendem a valorizar cada vez mais, seja pela localização privilegiada, seja
pelas restrições de espaço que inviabilizam o surgimento de novas áreas residenciais. Revistas
e outros periódicos noticiam a crescente valorização do espaço urbano da Lagoa. Ver, por
exemplo, o Guia Imobiliário http://www.imoveisvirtuais.com.br/riogranderio3.htm
90 Ver IDH do bairro da Lagoa http://www.rio.rj.gov.br/ipp/noticias/nota_043.htm
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Sacopã (rua Vitória Régia), pois lá sabíamos da existência de casas populares que remontam à ocupação dos morros da Lagoa tanto no período de
escravidão quanto nos períodos marcados por sucessivas ondas migratórias
para a cidade, ao longo do século XX. Ao chegarmos no território, no
entanto, observamos que a família não mora a mais de 1 km da rua Fonte
da Saudade, uma das principais do bairro da Lagoa. O fato da família não
estar no alto de um morro nos chamou tanto a atenção quanto o tamanho e
a caracterização da área, marcada pela presença muito expressiva de árvores, arbustos, pássaros, cães e pequenos micos. Com segurança, é possível
dizer que comparado ao padrão das construções do seu entorno, a família
tem um território singular se considerarmos o alto nível de preservação de
área verde.
O ambiente tal como o encontrado apenas é possível em razão dos
esforços da família Pinto, cuja preocupação com a preservação ambiental
da área se expressa em diferentes depoimentos, tal como o de Luiz Carlos,
que abaixo comenta a relação dos avós Dona Eva e Seu Manoel com o
território.
A própria ignorância do nosso antepassado que preservou isso aqui. Aqui
ninguém quer destruir para fazer casa, fazer essas coisas. A família cresceu muito pouco. Nunca teve o tipo de pensamento de fazer uma casa
para alugar aqui, de cortar árvore, alugar vaga. Aqui, ninguém nunca
destruiu nada. Às vezes, quebram-se telhas por causa da jaqueira, que
destrói nosso telhado. O pessoal fala que a gente está destruindo, mas o
único lugar que foi preservado foi isso aqui. Mas se a gente sair daqui, vai
virar concreto e ferro. Se isso acontecer, eu nunca mais passo aqui. Não
quero ver isso se perder, tenho muita adoração pelos animais. Se destruir,
então o animal não vai ter mais o seu habitat. Como já não está tendo. Já
está diminuindo. Achamos uma cobra aqui de quase cinco metros, uma
jiboia. Porque está acontecendo isso? Porque ela está sendo espremida,
sendo expulsa. Então se acontecer isso, não é só a gente que vai perder e ir
embora, são os animais também (Entrevista com Luiz Carlos [Carlinhos],
em 14 de julho de 2007).

No trecho acima destacado, pode-se observar que a família está preocupada tanto com a manutenção de sua área, quanto com a sua descaracterização (degradação) ambiental. A família Pinto é diretamente responsavel
pela conservação de uma área verde dissonante no contexto da ocupação
urbana do bairro. As preocupações da família em relação ao meio ambiente podem ser associadas ao que atualmente se chama de “comportamenO fazer antropológico e o reconhecimento de direitos constitucionais
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to ecologicamente correto”. Para a família, no entanto, tais preocupações
têm a ver simplesmente com as ideias que sempre orientaram suas práticas. Preocupar-se com a reprodução adequada dos ciclos da natureza, por
exemplo, representa a manifestação de um sentimento já incorporado ao
habitus da família.91 Vale ainda destacar que a etnicidade (...) “está associada ao fenótipo, ao modo de vida, ao habitus, à origem comum presumida do tempo da escravidão e das fugas para os quilombos” (O’DWYER,
2005:103).
Plantar é uma higiene mental para mim, pelo menos uma horta. Na nossa
infância a gente teve esse contato com a terra, a gente tinha hortas aqui.
Meus avós passaram isso para gente. Meu avô tinha uma lucidez ecológica
que, na ignorância dele, era interessante passar aquelas coisas para a gente. Não maltrate os animais, não quebra essa árvore, vamos plantar aqui.
Ele tinha essa consciência e passou isso para a gente. Esse contato que eu
gosto de natureza é da infância, meu avô passou, meu pai também. Não
foi depois que eu aprendi. Nasceu comigo mesmo. Eles passaram para a
gente esse contato com a terra. E eu sinto falta mesmo, se tiver num lugar
que eu não tenha esse contato. Eu tenho essa necessidade é tudo herdado
deles. Meu avô teve muita plantação aqui. Muitas árvores, como aquela,
ele que plantou. E na época, não era por causa da TV, nem tinha televisão
(Entrevista com Luiz Carlos [Carlinhos], em 14 de julho de 2007).

O modo de vida herdado por Luiz Carlos se mostrou fundamental
para o atual estado de conservação da área. Quer dizer, a transmissão de
práticas que dizem respeito a um modo de vida mais simples, sobretudo se
comparado ao dos atuais moradores do bairro. Deve-se ainda notar que
a “ignorância” dos avós de Luiz Carlos (Seu Manoel Pinto e Dona Eva)
transformou-se, nas últimas décadas, em campanha de TV, quer dizer, o
modo de vida cultivado pela família Pinto corresponde ao que Luiz Carlos
passou a assistir na TV como um estilo de vida sustentável, em consonância com as preocupações ecológicas. Para a família, é motivo de orgulho a
correspondência entre seu modo de vida e as preocupações ecológicas, que
marcam as sociedades contemporâneas. Além disso, tal correspondência,
contribui para os planos de permanência da família em seu território, pois
eles sabem da importância que ele tem em um bairro profundamente descaracterizado pelo crescimento urbano.

91 Sobre o conceito de habitus ver Bourdieu, 1998 e Elias, 1997.
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A família tem seus esforços dirigidos para a conservação ambiental.
Ela tem um plano de manejo adequado, quer dizer, que considera os impactos de novas construções e o adensamento subsequente. Nos depoimentos anteriores, observamos que a ocupação da área sempre teve um
caráter familiar. Todos os atuais moradores são considerados membros da
família Pinto. Alguns familiares não moram mais em Sacopã porque não
são admitidas novas construções na área, como informam algumas das
notiﬁcações e ordens judiciais recebidas. Soma-se a esse motivo o controle
exercido pela própria família para evitar os transtornos que resultam do
adensamento não calculado:
Só mora a família, mas mesmo assim não podemos deixar todo mundo
morar. Imagina se deixarmos todo mundo morar, vai virar favela. Não
pode vir de fora, só a família. Mas com essa coisa de prefeitura, nem a
própria família pode fazer nada (Entrevista com Albertina [Tina], em 21
de abril de 2007).

Marcio e Claudio tiveram problemas com a prefeitura ao construírem
suas casas, depois do casamento e nascimento das crianças. A propósito
é interessante observar que o fato de Marcio e Cláudio terem se casado
com mulheres brancas não impediu que seus ﬁlhos se reconheçam como
negros ou ao menos como membros de uma família cuja identidade negra
não se dilui em razão dos casamentos interétnicos. Como Marcio costuma
sublinhar:
Explico aos meus ﬁ lhos a diferença entre raça e cor. Falo com a Ana “os
meninos devem saber a diferença entre raça e cor”. Nós somos negros,
mestiços. Eu não gosto de gueto, nosso pagode, por exemplo, não é reduto (...). Valorizo a mistura, mas sei que sou negro. Quem mora na favela
talvez não saiba o que é preconceito de cor, porque as pessoas que moram
lá são iguais. Mas, aqui na Lagoa, é diferente. Aqui você sabe que é negro
(Notas do caderno de campo para o dia 13 de julho de 2007).

A narrativa de Marcio expressa um sentimento comum a outros membros da família: o sentimento de pertencimento a uma mesma raça, a despeito das diferenças que se expressam no fenótipo. Nota-se que a categoria
raça é, de fato, a mais empregada por nossos interlocutores para se referirem ao que no campo das ciências sociais entendemos por etnia. Não se
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trata aqui apenas da substituição de um conceito por outro. Pois, como
vimos, os grupos étnicos são aqueles que em virtude de semelhanças no
habitus externo ou nos costumes, ou em ambos, ou em virtude de lembranças de colonização e migração, cultivam uma crença presumida na
procedência comum, de tal modo que esta se torna importante para a propagação de relações comunitárias, sendo indiferente se existe ou não uma
comunidade de sangue efetiva (WEBER, [1922]1991:270).
A ausência de “sangue” (idealizado através do fenótipo) não perturba
o vínculo. Desse modo, é possível a naturalização de outsiders, quer dizer,
assim se admite a inclusão no seio da família de membros a ela unidos por
laços de convívio e de aﬁ nidade. Nessa perspectiva, podemos considerar
Bráulio como membro desse grupo que reclama direitos territoriais. Bráulio não tem vínculos de parentesco com a família, mas sempre manteve relações de proximidade e compartilha com ela do mesmo estigma. Durante
quase toda a vida, ele morou na rua Sacopã. Bráulio é ﬁlho de Benoni Nazareth e Antônia Rita Conceição Nazareth. Seus pais foram moradores da
rua Sacopã. O pai de Bráulio foi funcionário do Café Globo, que pertencia à família Darke de Matos.92 Provenientes da cidade de Carmo, Minas
Gerais, Benoni e Antônia Rita migraram para o Rio de Janeiro em busca
de melhores condições de vida. Ao chegarem na cidade, ainda bastante
jovens, eles foram direto para a rua Sacopã, que à época não tinha nem
sido aberta. De acordo com Bráulio, quando seu pai e seu tio, que também
trabalhava para o Café Globo, saíram da empresa – Bráulio não tem certeza, mas acha que a empresa faliu – os patrões não tinham como pagar
os valores referentes às indenizações e outras verbas rescisórias. Em compensação ofereceram aos funcionários as terras localizadas na rua Sacopã
para morarem. Nunca deram nada escrito, mas permitiram que Bráulio e
sua família morassem lá.
A família de Bráulio morou na rua Sacopã por 45 anos, até que, em
suas próprias palavras, a “especulação imobiliária os tirasse de lá”. Diante
das insistentes tentativas e ameaças perpetradas pelos interessados na área
ocupada pela família, Benoni e Antônia se submetem a um acordo e deixam a rua por uma indenização, que lhes permitiu apenas a compra de um
barraco de estuque em uma favela em Madureira. Os pais e as irmãs de
Bráulio deixaram o local, mas ele, contudo, nunca partiu deﬁ nitivamente,
continuando sempre por perto. Na época ele pôde permanecer porque era
técnico do Clube Botafogo, instrutor de remo, e tinha moradia assegura-

92 O pai de Bráulio trabalhou durante muitos anos no Café Globo.
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da no clube. Além disso, permaneceu porque, como costuma dizer, “não
se adapta longe da Sacopã”. Após o acidente que lhe deixou paralítico,
Bráulio passou a morar na Sacopã, depois de uma longa estadia na casa
de outros amigos e parentes. Mesmo durante o tempo em que permaneceu afastado da rua, não deixou de manter vínculos com o lugar. Bráulio
sempre cultivou esses vínculos através de seus amigos, como os membros
da família Pinto. Os vínculos com a família se expressam no hábito que
ele tem de chamá-los, já na perspectiva de alguém que está dentro, de tia
Neném, tia Tininha, vó Eva etc.
Quando eu nasci, segundo me contou minha mãe, vó Eva cuidava de
mim. Antigamente, tinha esse negócio de parteira. Então chama-se vó
de umbigo. A mãe do Sacopã foi minha vó de umbigo. Então, quando
eu tinha uma cólica, me levavam aqui para vó Eva rezar. Aí passava. Eu
tinha uma dor de dente que doía e vó Eva rezou e nunca mais o dente
doeu. Outras coisas, como machucadinho. Então, eu aprendi muito com
ela. Ela falava para eu pegar umas folhas para rezar, vassourinha, erva de
Santa Maria, alfavaca. Até hoje eu tomo chá de alfavaca para gripe e dois
dias depois já estou limpinho. Capim limão também tinha muito, até a
Ana Maria plantou ali atrás. Arruda, pau d’alho para queimadura, saião
para fígado, boldo. Essas coisas todas eu aprendi com ela (Entrevista com
Bráulio, em 8 de agosto de 2007).

Os cuidados dispensados por Dona Eva são reconhecidos por Bráulio, em cuja história a “matriarca” da família Pinto é uma personagem
importante. Ele considera o acolhimento e o bom convívio cotidiano com
a família como evidência dos laços que cultivam desde sua infância. Laços que dizem respeito à disposição de Dona Eva para o acolhimento.
Diferentes depoimentos evidenciam que essa prática é motivo de orgulho
para a família,93 sendo considerada um traço pertinente à sua identidade
quilombola.
Mirian – o que você acha disso, falar que é quilombola?
Tina – eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso pelo seguinte: a gente
mora aqui há tantos anos, eu moro há 40, mas Luiz mora há 65, Dona
93 Embora tenhamos ressaltado que o acolhimento característico de Dona Eva seja motivo
de orgulho, ele também já provocou desavenças e conﬂ itos familiares. Por exemplo, o acolhimento de sua nora é o motivo atribuído em alguns depoimentos para que seu ﬁ lho Antonio
não cultive relações amistosas com os irmãos e outros membros da família.
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Eva... Enﬁ m, e se você olha, mas não era chamado, não tinha esse lance
de quilombo. Aí você olha nas novelas, essas coisas antigas, como nessa
novela que acabou Sinhá Moça, você vê o quilombo mesmo, autêntico,
você vê que é a mesma coisa que isso aqui. Você ﬁcava ali, plantava suas
coisinhas, no caso deles ﬁcavam escondidos, qualquer um que precisava
corria para o quilombo, né? Um fugia, brigava com o marido, corria para
o quilombo, então é o caso daqui. Eu não tenho onde morar, vou lá para
a Dona Eva. Ficavam aqui o tempo que precisavam e tal. Então nunca
foi esse lance de estender casas, mas sempre abrigou muita gente. Então
o que é isso? É o quilombo (Entrevista com Albertina [Tina], em 21 de
abril de 2007).

Nesse depoimento de Tina, observa-se que Dona Eva acolhia inúmeras
pessoas, porém não permitia que seus agregados levantassem nenhum tipo
de construção no terreno. A família tem uma lógica comunitária de ocupação do espaço, mas marcadamente familiar. O uso do espaço também
obedece a uma lógica familiar que se expressa adequadamente quando
Dona Eva deixa sua casa e se muda para um quartinho.
Dona Eva ﬁcou com um quarto e passou a casa pra gente. Ela era uma
pessoa muito forte. Não é à toa que teve o Luiz com 43 anos. Ela era muito
forte e muito resolvida. Ela fazia as coisinhas dela, ia na rua, fazia compras, comprava as coisinhas dela. Ela ﬁcou com o quarto grande e usando
a cozinha, que depois a Neném tomou conta (Entrevista com Albertina
[Tina], em 21 de abril de 2007).
Atualmente, as casas são de tijolos, boa parte com revestimento externo, e dispõem de serviços de abastecimento de água e energia, bem como
de toda a infraestrutura destinada à região. O padrão das moradias vem
se modiﬁcando ao longo das últimas décadas, como podemos observar a
partir da narrativa de Édimo, que conserva na memória a lembrança das
casas de estuque (mistura de barro com bambu) e dos pequenos barracos
construídos com restos de madeira e telhado de zinco. Se hoje as casas possuem em média de três a cinco cômodos, antigamente não tinham mais do
que uma ou duas pequenas peças, com chão de terra forrado com pedaços
de lata ou com folhas de zinco usadas, telhado de palha ou de cobertura
mista. O cenário atual não é o mesmo. Não apenas tijolos e as lajes de
concreto, mas também materiais mais soﬁsticados, a exemplo do alumínio,
passaram a ser usados nas construções e hoje predominam nas residências
do terreno, que apresentam também um arremate ﬁ nal em sua estrutura,
feito com diversos revestimentos de piso, paredes e telhados.

164

Eliane Cantarino O’Dwyer

Alguns aspectos do espaço construído, no entanto, ainda se mantêm,
como a “cozinha da Sacopã” cujo caráter comunitário atravessa gerações.
Sob o comando de Dona Eva, depois de Tia Neném e, atualmente, de
Tina, a cozinha da Sacopã é “de toda a família”, sendo considerada uma
importante referência identitária para os Pinto e expressão de sua intensa
vida comunitária.
Neném morreu tem um ano, fez agora em março. A gente era muito ligada, porque era ela que cozinhava, depois passou a pensão para mim. Ela
falou não pára a cozinha, eu te ajudo. Ela dizia “a cozinha é a referência
da Sacopã!”. Aí ela vinha para a cozinha, descascava um legume, ajudava, me incentiva para eu não parar (Entrevista com Albertina [Tina], em
21 de abril de 2007).

As atividades desenvolvidas em torno da cozinha contam, de alguma
maneira, com a participação de todos os membros da família Pinto, sobretudo daqueles que moram na Sacopã. A cozinha é um espaço para o
exercício de práticas que contribuem para o estreitamento dos laços de
solidariedade tão importantes para a manutenção do sentimento de pertencimento ao grupo. A cozinha não é lugar apenas de reunião para as
refeições coletivas, mas também de sociabilidade e de trabalho. A cozinha
é o espaço no qual acontecem os encontros informais, que podem se transformar rapidamente em um almoço ou em um café da manhã mais caprichado. De uma hora para outra, como nos informam Tina e Luiz Carlos,
organizam-se almoços especiais, comemorações e pequenas reuniões. Essas práticas cotidianas estreitam os laços de solidariedade e fraternidade
entre os membros da família.
Quando tem uns feriados, festas, os familiares sempre se reúnem aqui. É
o próprio pessoal daqui. Amanhã mesmo vamos fazer um almoço. Ninguém programa nada, mas aí vem todo mundo. Trazem as comidas para
cá e almoça junto. Compram uma cerveja. Domingo, ninguém come nas
suas casas. Come todo mundo mais ou menos aqui. Pode até fazer a comida nas suas casas, mas traz para comer aqui. Tipo um almoço de família.
Às vezes, vêm outras pessoas da família e alguns vizinhos que estão sem-
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pre aí, como Dona Lurdes e a Ivone (Entrevista com Luiz Carlos, em 14
de julho de 2007).

Como vimos, a cozinha é um espaço de sociabilidade e também de trabalho. Em sua narrativa, Tina destaca que a pensão lhe foi passada por sua
cunhada, Tia Neném – Laudelina Pinto, ﬁlha de Dona Eva e Seu Manoel
– cuja insistência foi fundamental para que mantivesse o pequeno negócio
da família que era fornecer refeições (conhecidas como marmitas e, atualmente, como quentinhas) para empregados, prestadores de serviço e moradores da vizinhança. Para os Pinto, trabalho e família estão diretamente
entrelaçados. De fato, como é possível observar ao longo de sua história
(atualmente, de forma mais intensa no dia da feijoada que organizam),
assim como se predispõem à associação para ﬁ ns de lazer, fomentando a
sociabilidade familiar, procuram também se associar para as relações de
trabalho.
Proﬁssionalmente, boa parte da família Pinto tem se dedicado, ao longo de sua história, a tarefas domésticas e à prestação de serviços, trabalhando como diaristas, empregados domésticos, lavadeiras, motoristas,
taxistas, seguranças, músicos e recepcionistas. Em muitas dessas atividades, encontramos exemplos de associação familiar para o trabalho. Luiz
Carlos e seu primo Marcio são taxistas, ocupação que Marcio herdou de
seu pai Édimo. O pai de Luiz Carlos também era motorista e, a propósito,
conheceu sua mulher Laudelina Pinto, através de seu cunhado Édimo, já
que, por exercerem a mesma proﬁssão, trabalhavam juntos. Atualmente,
Édimo é motorista de táxi aposentado, mas durante muitos anos, trabalhou como motorista particular para famílias da Lagoa e para o comércio
local.94 Depois de muitos anos prestando serviços para terceiros, Édimo
resolveu trabalhar por conta própria e, com seu irmão Luiz, inaugurou,
na década de 1970, um ponto de táxi na rua Sacopã, esquina com a rua
Fonte da Saudade.
Como a residência do governador do Estado (1970-1975) Chagas Freitas ﬁcava na rua Sacopã, nela existia uma demanda por táxi. Para Seu
Édimo, as reuniões e eventos políticos realizados na casa do ex-governador
demandavam essa opção de transporte.

94 Vale destacar que foi motorista de um dos armazéns mais antigos do bairro e responsável,
nas décadas de 1950 e 1960, pelo abastecimento de alimentos nas grandes favelas da região,
como a Catacumba e a favela do Pinto.
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Minha mãe trabalhou na casa do Chagas Freitas. Tinha muito movimento, porque era casa de político, era um entra e sai. Como ele e sua mulher,
que foi minha patroa, Dona Zoe, ofereciam muitos jantares, sempre tinha
muito movimento também à noite. Precisava de carro de dia e de noite e
naquela época carro de praça nem passava por aqui (Entrevista com Édimo, em 21 de abril de 2007).

Observamos que a família sempre procurou e ainda procura se dedicar
a um comércio de ocasião, já que estão sempre atentos a certas demandas e a novas oportunidades de trabalho. Os baixos salários recebidos,
certamente, contribuíram de forma signiﬁcativa para que os membros da
família tivessem mais de uma ocupação, ou seja, sempre procurassem uma
fonte de renda complementar. Assim, as mulheres que são empregadas domésticas, nos dias de folga, costumam realizar algum serviço extra, por
exemplo, fazem faxina, trabalham na pensão ou na feijoada.
As narrativas realçam que a família, de alguma forma, sempre se voltou
à prestação de serviços demandados pela vizinhança. Assim, seus membros se dedicam através da pensão a um comércio de proximidade (que
atende fundamentalmente aos empregados e moradores da vizinhança)
aparecendo, portanto, como motorista, taxistas e empregados domésticos
das famílias do entorno. Dona Eva e Seu Manoel foram empregados de
importantes e inﬂuentes famílias do bairro, como a do governador do Estado Chagas Freitas e de Astréria Darke de Matos Bhering, proprietária de
grandes extensões de terra na Lagoa. Os ﬁlhos e Dona Eva e Seu Manoel
também quase sempre trabalharam no bairro. Seu Édimo, como vimos, foi
motorista de Zoe Chagas Freitas e do interventor do Distrito Federal Henrique Dodswort. Além disso, foi fundador do ponto de táxi da rua Sacopã
e, quando criança, prestava serviços para as famílias da vizinhança, como
a do médico Odilon de Amorim.
Édimo e seus irmãos, durante a infância, limpavam jardins e entregavam jornais:
A gente sempre arrumava um “servicinho” para sobreviver. Com 10 anos
logo comecei a trabalhar, fazendo recado, fazendo faxina. Limpava, varria jardim. Morava muito pouca gente aqui. Essa lagoa cresceu muito depressa, de uma hora para outra. Tanto é que casas de boas condições, com
30, 40 anos, foram demolidas para fazer prédio. Aí começaram a fazer
prédios. A maioria é de prédios novos e não chegam a ter 50 anos. Não
tinha quase rua nenhuma, só as ruas principais e algumas transversais.
(Entrevista com Édimo, em 21 de abril de 2007).
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Os ﬁ lhos de Dona Eva e Seu Manoel começaram a trabalhar com nove
e 10 anos, prestando serviços para as famílias abastadas que moravam
no bairro. De fato, a Lagoa à época da infância de Seu Édimo, década de
1930, era bastante diferente. Seu desenho urbano e sua população se modiﬁcaram ao longo dos anos. As transformações sociourbanísticas pelas
quais passa o bairro podem ser acompanhadas a partir das histórias e dos
perﬁs biográﬁcos da família Pinto.
Como é possível observar nos depoimentos reunidos, a família cultivava a terra, de modo a ter nela pequenos roçados e hortas. Além disso,
também criavam animais, como porcos e galinhas. Com as mudanças suscitadas pelo desenvolvimento urbano, em um cenário no qual o bairro
passa a interessar, cada vez mais, ao mercado imobiliário, a família se vê
ameaçada no que diz respeito à sua própria reprodução social e econômica.
Em um primeiro momento, a família se viu obrigada a abandonar certas
práticas tradicionais e indispensáveis à sua reprodução. Como vimos, os
Pinto sempre trabalharam como empregados domésticos para as famílias
do bairro, mas nunca deixaram de cultivar a terra e se dedicar a trabalhos
complementares, pois o salário recebido como domésticos, em geral, não
era suﬁciente para a sobrevivência. As criações e plantações cumpriam, ao
lado da oﬁcina mecânica que mantinham, um papel fundamental do ponto
de vista da reprodução socioeconômica da família.
A partir da década de 1970, a família começa a observar que seus planos de permanência no bairro estão profundamente ameaçados. Aﬁ nal,
nesse período, práticas e atividades tradicionais da família – como a criação de animais, o comércio de comida e conserto de automóveis – passam
a ser alvo de sucessivas interdições. Sobretudo a partir da década de 1980, a
família passa a receber um número crescente de ordens judiciais exigindo
a interrupção imediata das atividades sem as quais sua permanência no
território se vê ameaçada. É importante ressaltar que os Pinto não acreditam que a proibição da comercialização de comida e da realização da
feijoada (almoço musical) tenha a ver, exclusivamente, com o fato de não
respeitarem o zoneamento urbano, já que existem estabelecimentos comerciais em pleno funcionamento e atuando no mesmo ramo de negócios na
região da Fonte da Saudade. Para a família, a interdição de certas práticas
está associada a mais uma tentativa de expulsá-los da área.
Na defesa de práticas cuja importância só pode ser mensurada quando estão associadas a seu papel na construção da identidade do grupo, a
família resolveu resistir, como costumam ressaltar em seus discursos. Os
depoimentos reunidos – em especial os de Luiz – realçam que os esforços
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no sentido de reprimirem as práticas que asseguram a reproducão econômica da família, implicaram de certa forma para que eles se tornassem
ainda mais conscientes de seus direitos. Essa posição também não pode ser
desvinculada de um contexto sociopolítico de reconhecimento positivo da
população negra, bem como de luta por cidadania e igualdade de direitos.
Pode-se dizer que a identidade quilombola reclamada pela família quando
dão início, já na década de 1990, ao processo de reconhecimento como
remanescentes de quilombos na Fundação Cultural Palmares, está diretamente relacionada ao reconhecimento de que a história da família é uma
história de resistência.
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Processo histórico de ocupação territorial da Lagoa Rodrigo de Freitas

Figura 2. Família Pinto: segunda metade do século XX

É importante contextualizar a história da família Pinto no processo histórico de ocupação e uso do solo no Rio de Janeiro e na região da Lagoa
Rodrigo de Freitas. O conﬂ ito vivenciado pela família está situado dentro de um processo mais amplo de crise habitacional e segregação social
e espacial decorrente das práticas dos diferentes modeladores do espaço
urbano ao longo da história da cidade (cf. Pedra do Sal). Os processos de
valorização, desvalorização e refuncionalização dos diferentes espaços da
cidade serão analisados a seguir e procuraremos mostrar, em particular,
a valorização do solo urbano e a transformação da região da Lagoa, primeiramente, de área rural em área industrial e, posteriormente, a transformação de moradias populares em área residencial e de lazer das classes
médias e altas da cidade.
No início do século XIX, a chegada da Família Real portuguesa ao
Brasil causou grandes mudanças na estrutura urbana da cidade, que foi
alçada à posição de sede da Corte, ganhando, por conseguinte, diversas
melhorias. A cidade já estava em processo de expansão e, com a abolição
da escravatura e o consequente ﬂuxo de população rural para as áreas urbanas, vivenciou um aumento signiﬁcativo de demandas socioeconômicas
e, em especial, da demanda por moradia. Assim, a cidade termina o século
XIX presenciando uma crise habitacional.
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Durante o período colonial, o uso do solo na região da Lagoa se consolidou como uso rural com as instalações de engenhos de açúcar. Mas ao
longo do século XIX, a região passou por transformações fundamentais
que a incorporaram a parte urbana da cidade. A região atraiu sobretudo a
população das camadas mais pobres que, por não ter como pagar moradia,
se ﬁ xava em condições insalubres às margens da Lagoa, áreas pantanosas e propensas a cheias. Com a expansão industrial no local, a demanda
por mão de obra atraiu para a região um maior contingente populacional.
Essa mão de obra não podia arcar com custos de transporte e se ﬁ xou em
moradias humildes nos arredores das fábricas e, contraditoriamente, ao
lado de alguns grandes lotes de terras e chácaras da elite local, já que por
ser uma região aprazível, despertava também a atenção da aristocracia
(TRANJAN, 1997).
À medida que a ocupação do centro se intensiﬁcava, as famílias com
maior poder econômico e, portanto, de mobilidade, procuraram novas
opções de moradia. O aumento da demanda por habitação trouxe a necessidade de novos espaços residenciais. Assim, força-se a incorporação
de espaços, antes desvalorizados, para atender às demandas habitacionais
das classes de maior poder econômico. No caso do Rio de Janeiro do ﬁ nal
do século XIX e primeira metade do século XX, esse espaço foi a Zona
Sul (Lapa, Glória, Catete, Largo do Machado, Botafogo e posteriormente
Copacabana, Ipanema, Lagoa, Jardim Botânico, Leblon, Gávea).
O início do século XX foi marcado por diversas mudanças no desenho urbano da cidade. O crescimento da economia e a entrada de capital
estrangeiro no País promoveram o desenvolvimento urbano, dotando a
cidade de equipamentos e serviços. As obras na rede urbana, a abertura de
novas vias de acesso e o desenvolvimento do bonde foram fatores que contribuíram para o rápido crescimento da cidade em direção à Zona Sul.
O surgimento de um novo estilo de vida que valorizava a moradia perto do mar e a implantação e ampliação dos meios de transporte de massa
na cidade, tais como o bonde e o trem, e a abertura do túnel ligando
Botafogo e Copacabana, incorporaram áreas que antes eram inacessíveis,
o que resultou na valorização fundiária dos bairros da Zona Sul. Essas
novas áreas acessíveis atraíram, em particular, as classes mais abastadas
que podiam arcar com o custo do transporte. As classes de renda mais
baixa continuavam a habitar perto do local de trabalho, seja nas áreas
industriais ou agrícolas.
A chegada do bonde à Zona Sul (em 1871 chega ao Largo das Três
Vendas, hoje Praça Santos Dummont, em 1892 chega à Copacabana e em
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1901 à Ipanema) alavancou a transformação da região em área de residência ﬁ xa. Em contrapartida, o trem, considerado transporte de massa
para a população de baixa renda, nunca chegou à Zona Sul e ao litoral da
cidade, e a expansão de sua rede foi direcionada para áreas menos valorizadas, que hoje são os subúrbios habitados pela população mais pobre,
plantando desde aquele momento as raízes de uma ocupação segregadora
e discriminatória do espaço. A facilidade de acesso proporcionada pelo
bonde foi, de certa maneira, responsável por um processo de “invasão” e
“sucessão” da área, visto que grande parte da população mais pobre foi
gradativamente expulsa do local que, posteriormente, seria ocupado pelas
classes mais abastadas. A Lagoa, que antes era um bairro da classe operária, viveu um intenso processo de valorização com signiﬁcativas obras
de saneamento e embelezamento para abrigar então as classes mais altas
(TRANJAN, 1997).
Uma vez que a tendência de valorização da Zona Sul e, em particular,
da Lagoa Rodrigo de Freitas estava clara e deﬁ nida, foi necessário investir
na região e adequá-la aos anseios das classes altas. Durante seu mandato
de prefeito, Carlos Sampaio empreendeu obras de melhorias e saneamento
na Lagoa, aterrando suas margens.
Deve-se à administração de Carlos Sampaio a integração de mais uma
nova (e extensa) área da cidade: as margens da Lagoa Rodrigo de Freitas.
Desde a proclamação da República que a ocupação da Lagoa vinha se
realizando de forma morosa, e por uma população diferente daquela que
vinha se ﬁ xando na Zona Sul. Era, na verdade, uma população operária, atraída à área pela instalação de grandes indústrias têxteis no último
quartel do século passado, ou que simplesmente quis procurar aí uma
residência gratuita, em terrenos abandonados (e pantanosos) (...) A progressão da ocupação de Ipanema e Leblon, entretanto, fez com que os interesses envolvidos no processo de ocupação da Zona Sul se dirigissem à
única área que ainda restava. Entretanto, era preciso prepará-la primeiro,
executando as obras de saneamento que se faziam necessárias (ABREU,
1987:77-78).

Vale ressaltar que a valorização crescente da Lagoa e de seus arredores
e o processo de transformação da área em local de moradia das classes
altas despertaram o interesse de construtoras particulares que viram na
urbanização, embelezamento e posterior loteamento da área, a possibilidade de obter lucros signiﬁcativos. Os planos do poder público e do capital
imobiliário para a região da Lagoa marcaram o lugar que as camadas po172
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pulares poderiam ocupar na evolução urbana da região. Muitas das obras
propostas e dos princípios que norteavam o projeto foram implementados
ao longo da primeira metade do século XX. Nos anos 1930, foi completado o processo de mudança no uso do solo da região da Lagoa: não havia
mais engenhos de açúcar e tampouco fábricas e sua ocupação se consolidou como residencial e destinada às classes média e alta.
O plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, elaborado por Alfred
Agache entre 1927 e 1930, foi uma das mais importantes tentativas das
classes dominantes de controlar o desenvolvimento da forma urbana carioca. Ele propunha reorganizar o espaço segundo critérios funcionais de
estratiﬁcação social do espaço. No centro da cidade, previa prédios públicos suntuosos e parques clássicos, e dava atenção especial à engenharia
urbana, ao tráfego e ao saneamento. Para a Zona Sul e, em particular
Ipanema, Leblon, Gávea e Lagoa, ele previa uma ocupação pelas classes
mais altas e a elite. O plano diretor também propunha uma ligação entre
Copacabana e Lagoa – onde foi posteriormente aberto o Corte do Cantagalo – e a remoção das favelas presentes na região para outros bairros da
cidade. Aberto em 1938, o Corte do Cantagalo foi fundamental para a integração da Lagoa com os bairros mais valorizados da cidade, permitindo
a comunicação entre Copacabana, Ipanema e Leblon. A Lagoa se mantém
até hoje não só como uma área de lazer com diversos parques, jardins e
clubes, mas também como área residencial de elite, assim como foi proposto no plano (ABREU, 1987).
Durante algum tempo, a população pobre e a elite habitaram simultaneamente a região da Lagoa. Essa convivência, no entanto, foi, e ainda
é, marcada por um grande conﬂito. A valorização da Lagoa atraiu as camadas mais abastadas mas, ao mesmo tempo, as favelas cresceram às suas
margens. Nos anos 1960 e 1970, começaram então as políticas de remoção
da população pobre e das favelas que cresciam na região, como as da Praia
do Pinto, da Macedo Sobrinho, da Catacumba e do Cantagalo. Quando
as políticas de remoção das favelas da Lagoa começaram, Luiz Pinto e sua
família perceberam que sua estadia no local estava ameaçada e que, em
breve, os conﬂ itos por aquela área iriam se intensiﬁcar. Decidiram então
entrar com um pedido de usucapião para regularizar sua situação e obter
o título de propriedade da terra. O processo foi aberto em 1975 e duraria
mais de 30 anos. Essas décadas, como a própria família havia previsto, foram marcadas pela especulação imobiliária, intensiﬁcação da ocupação da
rua Sacopã e, ﬁ nalmente, agravamento dos conﬂ itos pela posse da terra.
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Quando começaram as remoções das favelas da Zona Sul nos anos 1960,
eu senti que eles iam chegar aqui. Eu pensava o seguinte: eles estão tirando as favelas, estão removendo as favelas com milhares de moradores e
nós estamos aqui em uma área privilegiada, que nunca teve devastação
porque a gente sempre conservou. São 32.000 m 2 . E eles estão removendo
as favelas para construir. Imagina pegar uma área como essa aqui. Então,
temos de tomar uma providência, porque eles vão atacar a gente. E não
deu outra. Quando chegou nos anos 1970, eles começaram a entrar com
construção dentro da área que nos pertencia. Então procurei um advogado e entrei com o processo de usucapião (Entrevista com Luiz Sacopã, em
17 de março de 2007).

As terras ao redor da Lagoa, como vimos anteriormente, se tornaram
uma das áreas mais valorizadas da cidade e, assim, destinadas à moradia
e ao lazer das classes altas. Nesse novo contexto, não havia lugar para a
moradia de populações de baixa renda. O processo de ocupação da rua Sacopã não foi muito diferente do que aconteceu no resto do bairro. Assim,
as novas construções estavam voltadas para prédios e condomínios de luxo
e para moradia das classes altas. Os moradores de classes mais baixas,
que eventualmente residissem naquela área, deveriam ser removidos. No
caso da família Pinto, o conﬂito que se instaurou tomou contornos muitas
vezes agressivos, chegando a ter implicações diretas sobre o meio de vida
e sustentação da família.
Por ﬁ m, a pressão chegou a nossa sustentabilidade, nosso meio de vida,
ou seja, tínhamos uma oﬁcina mecânica que já funcionava há 30 anos,
aproximadamente, que veio do tempo do meu irmão mais velho. Aí, eles
foram na justiça e rebocaram os carros de nossos clientes e nossos carros
que estavam aqui. Interditaram nossa oﬁcina e deixaram um talonário de
multas, coisa assim desproporcional que não há condições de pensarmos
em pagar. Depois, voltaram e acabaram com os nossos animais. A Secretaria de Saúde alegou que essa era uma área residencial que não comportava a criação desses animais. Para você ter uma ideia, um galo que tinha
aqui me deixou um dia preso na delegacia. O galo cantava fora de hora,
eles vieram cheios de abuso... Porque, no meu caso aqui é o seguinte,
quando a pessoa vem educadamente, se dirige a mim e quer saber alguma coisa, eu sou o maior atencioso. Agora, quando vem com imposição,
achando que é branco e preto não vale nada, aí eu também já encaro... E
fui preso por desacato. Moral da história, acabaram com nossos animais.
Por ﬁ m, a última coisa que nós tínhamos era a nossa cultura, um pagode
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que foi muito comentado na época, que era o pagode Sacopã, onde vinha
gente de todos os segmentos da sociedade (...). Mas, estamos resistindo
(Entrevista com Luiz Sacopã, em 17 de março de 2007).

Outro meio de vida da família muitas vezes interditado foi a cozinha.
Há mais de 1950 anos, a cozinha da família atende à clientela local e,
durante esse período, sofreu sucessivas interdições. Atualmente, a cozinha
está aberta apenas para o preparo das “quentinhas” que são entregues,
mas a comida não pode mais ser servida e consumida no local. Quando
a cozinha é interditada, a família é direta e severamente afetada, pois a
cozinha que abastece a clientela externa é também aquela que alimenta a
família. O início das atividades comerciais da cozinha data da época de
Dona Eva, mas foi somente com a entrada da Tia Neném que a cozinha,
que hoje está sob a responsabilidade de Tina, passou a produzir em uma
maior escala.
Além da oﬁcina mecânica, da cozinha e do pagode, a família sempre
encontrou, nos arredores da rua Sacopã, outras oportunidades de trabalho que garantiram seu sustento e que permitiram a criação de uma rede
de relações circunscrita naquele espaço. Como vimos, o ponto de taxi da
rua, onde hoje trabalham Carlinhos e Márcio, foi aberto na década de
1970 por Luiz e Seu Édimo. Dona Eva trabalhou como lavadeira em casas
de família da região e seu Édimo trabalhou como motorista particular da
esposa do governador Chagas Freitas que ali habitava. Seu Édimo e Luiz
trabalharam inclusive na abertura do túnel Rebouças. Mas os laços com a
Lagoa não foram apenas construídos a partir das relações de trabalho. A
maior parte das atividades da família era realizada na região: o futebol, o
vôlei, o remo, a igreja, a escola.
Durante muitos anos, a família Pinto viveu sob a ameaça constante do
despejo e a incerteza de sua permanência no local que habita desde 1929,
quando seu Manoel chegou e se instalou naquela área. Apesar da família
morar na região desde antes da abertura da própria rua Sacopã, que só
aconteceria 10 anos mais tarde, em 1939, sua permanência continua incerta. Durante a primeira gestão de César Maia na prefeitura, a família
recebeu uma ordem de despejo. Teriam 15 dias para evacuar a área, caso
contrário, seriam removidos. No entanto, o processo de usucapião ainda
estava correndo na justiça e a família conseguiu uma liminar impedindo a
remoção enquanto o processo não estivesse concluído. Quando Luiz Paulo
Conde assumiu a prefeitura, a família recebeu uma nova ordem de despejo.
E, mais uma vez, a família entrou com um pedido de liminar e conseguiu
evitar a remoção, já que o processo de usucapião ainda não havia sido
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julgado. A família Pinto presenciou a remoção de outras famílias que habitavam no local e foram transferidas para Santa Cruz.
As imobiliárias e construtoras tinham certeza que a remoção da família Pinto seria feita com sucesso e chegaram a planejar – há registros
de plantas e maquetes – a ocupação da área habitada pela família. Com
o fracasso das tentativas de remoção e com a demora no andamento do
processo de usucapião, o conﬂito foi gradativamente se agravando. Luiz
decidiu então, na década de 1990, entrar com o pedido de reconhecimento
de sua família como descendentes de quilombolas na Fundação Cultural
Palmares. Em 1994 a família é reconhecida como descendentes de quilombolas, conseguindo dessa forma evitar a remoção.
Outras famílias na região têm histórias semelhantes às da família Pinto
e se mostram igualmente envolvidas com a evolução urbana e a memória
da escravidão no Rio de Janeiro. É o caso da família de Francisco Antônio
Ferreira, o “Rouxinol”. Ele chegou na rua Sacopã em 1944 e, embora a
rua já existisse, era pouco ocupada e ainda vastamente coberta por capim.
A partir dos anos 1970, sua família também recebeu ameaças e ordens de
despejo, mas conseguiu permanecer e continua habitando na região, na
parte mais alta da rua.
Os meus pais eram remanescentes da escravidão. Eles eram oprimidos.
Minha mamãe deixou uma lembrança muito bonita. Ela reunia os ﬁ lhos,
sentava a gente à luz de uma lamparina e conversava. Aí falava de visão,
de saci. E ela falava da escravidão, que a história da escravidão era triste.
De quilombo eu só ouvi falar quando já estava adulto, eles não falavam
de quilombo para mim. Eles sabiam, mas escravo não tinha direito à
instrução. O ﬁ m da escravidão foi em 1888, e meu pai viveu a escravidão
durante anos e anos sem ter escravidão. E até hoje tem escravidão. Fizeram isso e fazem isso com a gente até hoje. Mas é o poder, né? (Entrevista
com Francisco Antonio Ferreira, em 13 de abril de 2007).

A história da família de Tina é mais uma história de descendentes de
escravos na região. Sua avó e seu tio vieram para o Rio de Janeiro no
início do século XX para morar na Catacumba, onde sabiam que alguns
de seus antepassados moravam. Posteriormente, quando Tina nasceu, sua
mãe veio para a cidade procurar a família que morava por aqui.
Quando minha mãe chegou aqui não tinha nada. Aqui só vinha um ônibus, que parava ali perto de Botafogo, fazia ponto ﬁ nal onde tem o estádio de remo, era a linha Lins-Lagoa. Ela veio e procurou, procurou, até
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que achou. Ficou andando até achar a Catacumba. Minha avó morava lá
para cima, perto da pedra. Aí ela deixou a gente com a minha avó e foi
correr atrás de trabalho. A minha tia morava aqui perto da curva do calombo, perto da Catacumba, ela morava em um terreno igual a esse aqui
(Entrevista com Tina, em 21 de abril de 2007).

Tina e Luiz se conheceram ainda na infância. O tio de Tina morava
próximo à família de Luiz, o irmão de Tina estudou com ele no Pedro Ernesto e Luiz jogava bola no Esperança, em frente à Catacumba. Com 18
para 19 anos, Tina ﬁcou noiva de Luiz e assim que se casaram, foi morar
com ele na rua Sacopã. Quando Tina se muda para a Sacopã em 1964, a
cozinha já estava sob os cuidados da Tia Neném e fornecia comida para
muita gente. Algum tempo depois, Tina a sucederia nessa atividade.
A família Pinto já habitava o local quando a família Ferreira chegou e,
segundo Francisco, era a família responsável por “tomar conta” do lugar
para não deixar criar favela. Muitas pessoas de fora da família já socilitaram autorização para construir casas e ir morar no local, mas a família
não deixa e se esforça para preservar da área (estratégia oposta a Pérola
de Maicá).
Tem gente que pede para construir aqui, mas a gente não deixa. Imagina!
Se deixarmos todo mundo morar, vai virar favela. Não pode vir ninguém
de fora, só pode vir gente da família mesmo. Se você vai fazer casa para
um e para outro, aí acaba o terreno. O esgoto e o relógio ﬁcam sobrecarregados. Aqui tem muito espaço, mas se colocar muita gente, vêm os
problemas e acaba com a qualidade de vida. Teria que tirar as árvores,
por exemplo (Entrevista com Tina, em 21 de Abril de 2007).

É importante destacar o contraste do tipo de ocupação da área da
família Pinto em relação ao restante da rua Sacopã. Nos 18.000 m 2 ocupados pela família, a mata nativa está preservada. Alguns exemplares da
fauna nativa circulam livremente pelo ambiente, tornando aquele espaço
a “reserva verde” da rua. Em contrapartida, o processo de ocupação do
resto da rua levou à construção de prédios altos, condomínios e quadras
de tênis e futebol, construções que só foram possíveis devido ao intenso
desmatamento da área. Algumas dessas construções foram feitas acima do
limite permitido e, algumas quadras hoje estão abandonadas. O fato da
área ocupada pela família Pinto estar preservada não é apenas uma coincidência, é o resultado de uma preocupação ambiental e de preservação
daquele espaço presente na família desde gerações passadas.
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Outro elemento que ilustra o impacto desse modelo de ocupação é a
água. Quando as famílias de Luiz e de Francisco chegaram, a água era
abundante na região, havia nascentes perto de onde moravam. As nascentes e as fontes de água foram tapadas pelos condomínios e prédios ao
redor e eles só conseguiram água encanada em 1987. O discurso de nossos
informantes revela que seus interesses estão em consonância com o modelo
de ocupação considerado ideal para a preservação da área. Eles reclamam,
a propósito, que são acusados de desmatar, embora tenham sido os principais responsáveis pelo atual estágio de conservação. A família costuma
atribuir ao seu modo de vida a razão pela qual ocupam uma considerável área verde. A família costuma realçar seu modo de vida distintivo e
em contraste com os vizinhos. Essa diferença pode ser observada no fato
de suas casas terem sido construídas respeitando as árvores ou quando a
família expressa sua opinião em relação às construções do entorno “eles
derrubam as árvores para construir várias quadras de tênis e piscinas”.
Nosso interesse não é comercial, de desmebrar, fazer terreno e vender.
Eles [os condomínios vizinhos e as imobiliárias] pensam pelo lado material, fazem uma conta e pensam “poxa, aqui cabem 10 prédios”. Mas nós
não pensamos assim. A gente quer viver em paz. Quremos fazer nossos
cultos, exercer nossa cultura, a nossa música, a feijoada. E o pior dessa
luta é o desgaste emocional e de saúde... (Entrevista com Luiz Sacopã, em
17 de março de 2007).

A família se ressente pelo não reconhecimento de sua precedência e
conservacionismo. As diﬁculdades enfrentadas para permanecer no território permitem que ela relacione sua resistência à escravidão à sua resistência aos interesses imobiliários. A busca pelo que costumam chamar
de liberdade para viver sua diferença encontra em um passado, por assim
dizer, mítico, importante fonte para a resistência no presente. O passado,
cujo valor etnográﬁco reside justamente na sua apropriação no presente,
adquire inteligibilidade quando observamos que a cidade do Rio de Janeiro era, de forma muito expressiva, marcada pelas histórias de escravos,
forros, libertos e fugidos, como veremos a seguir.
Rio de Janeiro: cidade negra
O Brasil escravista desenha-se desde o século XVI. A partir de 1570, os
engenhos de açúcar começam a dividir espaços entre a mão de obra indígena e africana. Desse período até meados do século XIX o Brasil receberia
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entre 38% e 43% de todos os africanos traﬁcados para as Américas. Calcula-se esse total de africanos em aproximadamente 10 milhões (FARIAS
et al., 2006). Desde o século XVIII, a cidade do Rio de Janeiro começa a
destacar-se na distribuição da mão de obra escrava na colônia, vindo a se
tornar o seu principal porto reexportador na época. Os anos que antecederam o ﬁ m do tráﬁco atlântico foram marcados por grande ﬂuxo de entrada
de escravos no País. Entre 1836/1837 e 1850 chegaram ao Brasil cerca de
480 mil escravos do continente africano (PINHEIRO, 1994).
A cidade foi mesmo um dos polos mais importantes de comércio de
escravos africanos, e essa atividade representava parcela signiﬁcativa, e
muito lucrativa, das atividades comerciais da província. No ﬁ nal do século
XVIII e início do XIX, podia-se encontrar no Rio de Janeiro uma escravaria social e demograﬁcamente disseminada e inúmeros pequenos e médios
estabelecimentos que se dedicavam à agricultura escravista de alimentos,
tornando a província um locus ímpar para o estudo do comércio de africanos (FLORENTINO, 1997).
Em algumas cidades, “cidades negras”, surgiram espaços sociais com considerável concentração de população afrodescendente, entre livres, libertos e
escravos. O Rio de Janeiro, foi uma das mais importantes “cidades negras” do
Brasil. O Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX era a maior cidade
escravista das Américas. Soares & Gomes (1999) aﬁrmam ainda que o Rio
de Janeiro na época era a maior “cidade africana” do mundo Atlântico. No
Rio de Janeiro em 1799 havia nas freguesias urbanas 14.986 escravos e 8.812
libertos e representavam 34% da população. Em 1872 eles eram 16%, mas
o número de escravos nas freguesias urbanas cariocas chegaria quase aos 40
mil. Já em 1821 os escravos representavam 45,6% da população das freguesias
urbanas da cidade. O interessante é que mais de 65% dos escravos viviam em
freguesias urbanas, e esse índice subiria para 78% em 1838 e 81% em 1870. A
Corte em 1872 tinha quase 49 mil cativos (FARIAS et al., 2006).
Estima-se que, do total de escravos que entraram no País, pelo menos
1 milhão de africanos tenham passado pelo mercado escravos do Rio de
Janeiro. Em 1799, a população de escravos e libertos, superava o número
de pessoas livres da cidade. Estima-se que dois terços da população do Rio
de Janeiro eram negros, mulatos, pardos ou crioulos (KARASCH, 2000).
Um dos espaços negros da cidade era o zungu. O zungu era um tipo
de moradia para onde convergiam homens e mulheres negros e que constituía um espaço de invenção e reprodução de práticas culturais que seriam
reprimidas se praticadas publicamente. Era um esconderijo, um reduto
protegido dentro do espaço urbano, para onde convergiam centenas de
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africanos, escravos, pardos, mulatos, libertos e crioulos. Iam na busca de
convívio social, festividades, amigos e esperanças. Esses espaços surgiram
inicialmente na cidade como local de refeição, mas se tornaram espaços
para estreitar laços de solidariedade e redes de ajuda mútua (FARIAS et
al., 2006). (Ver Pedra do Sal/ zungú; local de refeição.)
Os escravos controlavam boa parte do comércio de rua. Eram áreas
em que podiam se reunir socialmente e ganhar a vida vendendo artigos de
armarinho e alimentos. Os escravos trabalhavam e levavam sua vida social
nas ruas. Devido à quantidade de escravos que trabalhavam no porto e
nos distritos comerciais da cidade, mulheres africanas cozinhavam pratos
quentes para vender aos escravos que não eram alimentados por seus donos. Outros pontos de reunião dos escravos eram as fontes nas praças. O
Rio de Janeiro tinha um arcaico sistema de água e muitas casas dependiam
de águas buscadas em grandes fontes públicas. Os escravos destinados ao
transporte da água tinham também a oportunidade de interagir com outros escravos no local (KARASCH, 2000).
Vemos, assim, desenhar-se um quadro de grande presença de escravos
no Rio de Janeiro. Mas, onde existiu escravidão, existiram as fugas. Assim, as cidades escravas conviviam com um número cada vez mais crescente de deserções. Podemos então colocar algumas questões centrais para
compreender esse fato: que atrativos a cidade apresentava ao escravo que
fugia? De que maneira as áreas urbanas protegiam os fugitivos? E, ﬁ nalmente, de que maneira os escravos fugidos interagiam com a vida cotidiana da cidade?
População negra, redes sociais urbanas e construção da identidade
Ao considerar as formas de inserção dos quilombolas nos mundos da escravidão, revelam-se diferentes níveis de complexidade nas relações sociais
existentes no escravismo que, em suas tramas sociais, eram cadenciadas
ora pela cumplicidade de interesses ora por tensões e conﬂitos entre escravos e senhores no que diz respeito à constituição dos quilombos (GOMES,
1997).
Os quilombolas suburbanos evitavam um enfrentamento direto, diferentemente de muitos quilombos rurais. Seus acampamentos eram provisórios, podendo também indicar locais onde passavam certas temporadas
enquanto não estavam diretamente nos centros urbanos misturados entre
cativos e libertos, o que lhes dava certo caráter de “mobilidade” dentro das
cidades. Muitos dos escravos fugidos não se estabeleciam permanentemente em um local especíﬁco de moradia, podendo transitar dentro de uma
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determinada região conforme possibilidades de trabalho ou para evitar ser
capturado. Nas ﬂorestas das montanhas em torno da cidade, os fugitivos
viviam em liberdade precária. Entre os quilombos existentes perto da cidade do Rio de Janeiro, estavam entre os mais citados o do Corcovado, o
da Tijuca e o de Santa Teresa. Em particular, as montanhas em torno da
Lagoa eram sítios de quilombos (KARASCH, 2000).
Em uma cidade como o Rio de Janeiro, era difícil identiﬁcar na rua
quem era cativo, livre, forro ou fugido. As comunidades de fugitivos incrustadas em morros ou planícies próximas às áreas urbanas tinham as
melhores possibilidades de obter apoio da população negra livre, principalmente libertos, que tendia a estar mais concentrada nas cidades que no
campo. A diversidade de escolhas que a cidade oferecia tendia a estimular
a mobilidade individual e a fuga dos escravos. No ﬁ nal do século XIX, o
Rio de Janeiro apresentava uma conjuntura bastante favorável à fuga e
reinserção do escravo no mercado de trabalho.
Os diversos sentidos possíveis das fugas dependem dos signiﬁcados a
elas atribuídos por escravos e senhores quando de suas vivências da escravidão e da liberdade (BEZERRA NETO, 1999). Ainda pouco sabemos
sobre como viviam os fugitivos, mas é certo aﬁ rmar que as fugas, e mais
ainda as suas dimensões nos espaços urbanos, não podem ser classiﬁcadas
e cristalizadas apenas como atos heróicos da resistência escrava. Havia
muito de política nas decisões de escapar e como se manter protegido,
principalmente nas cidades.
Fugitivos, menos do que apenas “inadaptados” ao regime escravista, com
extenuante carga de trabalho e péssimas condições de vida, redeﬁ niam
signiﬁcados do cativeiro e da liberdade. Não se ausentavam assim apenas
para causar prejuízo senhorial ou escapar de previsíveis castigos físicos
(FARIAS et al., 2006:25).

Além disso, escravos, libertos e livres, e mesmo outros fugitivos, participavam ativamente das redes de apoio para as escapadas e proteção dos
fugitivos. O importante é destacar o papel ativo que os escravos desempenhavam e os diferentes objetivos e estratégias que envolviam as fugas.
As fugas eram tão frequentes no Rio de Janeiro que ocorreu um processo de institucionalização dos serviços de capturas de escravos fugidos
e desaparecidos na cidade. Os anúncios de jornal indicam endereços recorrentes para devolução dos escravos. Havia também os “capitães” que
trabalhavam na captura de escravos com o objetivo de receber as recompensas.
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Em termos gerais, a negação da escravidão não deve ser concebida
como a essência do ato de fuga dos escravos. O caráter de negação da
condição de escravo deve ser relativizada a partir da compreensão da fuga
como um movimento social suscetível às realidades conjunturais de contextos históricos determinados (BEZERRA NETO, 1999). Os outros signiﬁcados de fugas, que estavam relacionadas com a inserção do escravo
em determinadas redes sociais e na vida urbana, eram as mais comuns na
cidade e, em especial, no Rio de Janeiro.
Os escravos que exerciam ofícios na rua ou que eram escravos ao ganho são os que aparecem em maior número no registro de fugas. A maior
proximidade com as ruas e com redes sociais existentes facilitava a dinâmica da fuga. Mas, além disso, devido a seus ofícios, eles tinham mais
chance de reinserção no mercado de trabalho e tinham mais chances de se
beneﬁciar, inclusive materialmente, com as fugas. O ofício era, para aquele
que fugia, a possibilidade de conseguir sustento.
A partir do ﬁ nal da primeira metade do século XIX, a direção das
fugas dos escravos se dava do campo para a cidade. Havia diversos cativos de fazendas interessados em usufruir as possibilidades de trabalho e
socialização que a cidade oferecia. E essa rota em direção às áreas urbanas
iria se fortalecer nas décadas seguintes (Soares e Gomes, 2001). As cidades
exerceram um papel importante de atração para escravos fugidos. Cidades
como o Rio de Janeiro, São Luis, Salvador e Recife, por exemplo, apresentavam altos índices de população negra e podiam exercer forte atração a
uma parcela de escravos que não buscava nas fugas a “liberdade”, mas a
companhia dos seus “iguais” em um cenário urbanizado (FARIAS et al.,
2006).
A opção em romper com o sistema escravista mostra-se pouco comum
nas fugas dos escravos urbanos no Rio de Janeiro. No século XIX, existiam soﬁsticados esquemas de agenciamento de fugas de escravos urbanos,
para o interior e até mesmo para dentro da própria cidade. O grande crescimento urbano do ﬁ nal do século XIX e a carência de mão de obra acabaram estimulando o uso da mão de obra de escravos fugitivos, apesar da
infração que se cometeria ao abrigá-los. A fuga, portanto, estava longe de
ser apenas uma ânsia de liberdade e podia funcionar como reinserção no
mercado de trabalho, muitas vezes agenciada pelo próprio cativo (FARIAS
et al., 2006).
As cidades negras escondiam incontáveis e diversos redutos para onde
escravos interessados em trocar de senhor, ou mesmo em buscar a liberdade, podiam recorrer e se acoitar, sendo alimentados e mantidos.
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Histórias de fugas na região da Lagoa Rodrigo de Freitas
Fugir era a forma mais comum de resistência dos escravos no século XIX e
deﬁ ne o caráter da resistência bem-sucedida na cidade. Ao recorrer à fuga,
eles tinham várias opções: esconder-se na própria cidade, escapar de barco
e buscar refúgio na baía ou ao longo da costa. As opções eram muitas e
os fugitivos numerosos. É difícil determinar os números, mas as fontes da
época revelam que a cidade e os morros próximos estavam cheios de escravos fugidos (KARASCH, 2000).
Como já citamos anteriormente, uma fonte de dados importante sobre
fugas de escravos são os anúncios de jornais da época. Cláudio Pinheiro
(1994) busca em sua pesquisa mapear o padrão do escravo fugitivo no Rio
de Janeiro no século XIX a partir da análise dos anúncios no Jornal do
Commercio nos anos 1835 e 1865. Os dados extraídos desses anúncios
dão informações de caráter étnico, sexual, etário, etiológico e proﬁssional
a respeito dos fugitivos que permitiram o estabelecimento de alguns padrões e análises a respeito das fugas na cidade neste período.
Embora entre 1835 e 1865 a população escrava da Corte registre um
crescimento de cerca de 15%, as fugas notiﬁcadas aumentam em 90%
aproximadamente (tanto em número de ocorrências quanto em número
de escravos). Embora tenhamos que considerar o fato de que os dados se
referem a momentos diferentes e que em 1865 o escravo estava se tornando
um bem mais valioso, como vimos anteriormente, e, portanto, os esforços
para a captura dos fugitivos aumenta, podemos perceber de qualquer forma que as fugas eram parte importante da dinâmica da cidade. Um dos
anúncios reproduzidos pelo autor indicam, inclusive, a presença de escravos fugidos na região da Lagoa.
As ﬂorestas tropicais eram um refúgio para os escravos fugidos. No
século XIX, as montanhas e morros em torno da cidade eram cobertas
de ﬂorestas e eram habitadas por fugitivos que viviam em suas próprias
comunidades. No local onde hoje está o Corcovado, por exemplo, havia
grande número de fugitivos. Nesses morros, os fugitivos tinham certa independência, pois podiam plantar para subsistência e eventualmente comercializar em troca de outras mercadorias. “Em 1826, um viajante observou que os fugitivos se sustentavam plantando bananas e coqueiros.
No mesmo período, Maria Graham comprava cestas, ovos, frutas e aves
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de Ana, uma negra que negociava com um grupo de fugitivos que viviam
‘não muito longe’ dela, em Laranjeiras. Com quase certeza, esses fugitivos
também plantavam mandioca, milho, feijão, e outros alimentos básicos.
Para o resto de suas necessidades, negociavam com escravos e libertos”
(KARASCH, 2000:409).
Dados dos escravos fugidos que foram capturados e levados ao Calabouço indicam um padrão bastante interessante: a maior parte deles foi
capturado nas áreas suburbanas e no interior. Apenas uns poucos foram
capturados na área urbana do Rio de Janeiro. O maior número de fugitivos escondera-se na Lagoa, onde existia pelo menos um quilombo (KARASCH, 2000).
Vemos, portanto, que as histórias de escravidão e de fugas eram muito
comuns na cidade do Rio de Janeiro e é compreensível que façam parte dos
quadros de memória das famílias negras da região da Lagoa. Mesmo que
não sejam recordações de suas próprias famílias, essas histórias de fuga
remetem a um passado comum, importante referência simbólica para a
construção de sua identidade no presente.
Território, identidade negra e práticas culturais de resistência
Embora a memória da família expresse-se em consonância com a historiograﬁa, a importância da fuga dos antepassados, em uma perspectiva
etnográﬁca, se encontra no fato dela representar um importante “signo
de referência”. “Podemos aﬁ rmar (...), com Sahlins, que a ideia de quilombo como escravo fugido, que aparece na história dos princípios, é um
‘signo de referência’ e, se por sua natureza, é um objeto histórico, ele não
apenas reﬂete o mundo existente ou preexistente, revelado pelos documentos, como muito menos segue os usos prescritos pela conceituação”
(O’DWYER, 2002:267).
O que nos interessa sublinhar neste trecho ao falarmos sobre a memória
das fugas é algo que se expressa em diferentes depoimentos reunidos: a importância atribuída à resistência que marca o quilombo, seja a construída
pela memória do grupo seja a da ciência histórica. A resistência mantida
pela família, fundamental para a manutenção de seu território, funciona
como um verdadeiro diacrítico, isto é, a diferença que o grupo considera
signiﬁcativa nos processos que deﬁ nem o pertencimento, suas fronteiras
étnicas. Aqueles que moram no território vindicado são membros de um
grupo cujas ações se voltam para o reconhecimento de seus direitos constitucionais, os mesmos que asseguraram sua resistência.
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As práticas culturais e as redes de relações informais, de solidariedade
e de reciprocidade cultivadas pela família, a exemplo da feijoada, estão
inscritas no que chamam de “história de resistência” (categoria nativa).
Observa-se que através dessas práticas e redes, a família transformou uma
identidade marcada pela suspeição e pelo estigma de cor, em uma identidade positiva, que, como observamos nos depoimentos reunidos, é motivo
de orgulho (cf. Rasa). Em um lugar de destaque em uma área comum à
família, podemos observar um quadro de notícias, informes e fotos sobre
a “resistência secular de Manoel Pinto e Eva Manoela” aﬁ xado a uma parede na área central do território.95 A resistência às inúmeras tentativas de
expulsão é motivo de orgulho para os membros da família. Sua capacidade
em resistir aos efeitos sociais dos estereótipos que lhes são imputados também é frequentemente realçada nos depoimentos, nos quais observamos
que através de certas práticas culturais, a família reaﬁ rma para si mesma o
valor de suas tradições. Quer dizer, a despeito de todo o estigma dirigido
e que também se expressa no fato de serem constantemente alvo de acusações infundadas, que resultam de prejuízos econômicos e sociais, a família
cultiva uma honra social positiva. Ela chegou mesmo a transformar o que
era alvo de estigma em um valor, a exemplo da feijoada. Como observa
Bourdieu, “o estigma produz a revolta contra o estigma, que começa pela
reivindicação pública do estigma, constituído assim em emblema – segundo o paradigma black is beautiful – e que termina na institucionalização
do grupo produzido pelos efeitos econômicos e sociais da estigmatização”.
O estigma confere à revolta não apenas as suas determinantes simbólicas, mas também os seus fundamentos econômicos e sociais, princípios
de uniﬁcação do grupo e pontos e apoio objetivos da ação de mobilização
(1998:125). Noticiada em jornais e revistas, a feijoada tornou-se para a
família um importante veículo na divulgação de sua história de resistência
à especulação imobiliária.
Proposta de território
Atualmente, a família Pinto delimita como seu território uma área de
18.000 m 2 , mas aﬁ rma que seu território original teria uma área de apro-

95 Os conﬂ itos envolvendo a família, poder público, grupos imobiliários e moradores tornaram-se público através de diversas reportagens, matérias e notícias publicadas na imprensa
carioca. As opiniões eram as mais diversas, desde aquelas que pregavam a remoção dos moradores até aquelas que defendiam sua permanência e comemoravam suas vitórias.
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ximadamente 32.000 m 2 , dos quais 14.000 m 2 foram apropriados para a
construção e expansão de condomínios na década de 1970.
Quando chegaram os anos 1970, eles começaram a entrar com construção
e eu como fui criado com meu pai medindo essa área, segurando trena,
levando almoço para meu pai e essas coisas todas, eu conheço isso aqui
de ﬁo a pavio. Daqui eu saio em Copacabana, daqui eu saio na Lagoa,
saio no Humaitá, atravessando uma trilha, tudo isso de tempo de garoto.
Então, eu conheço muito isso. Aí quando eles começaram a construir, nós
fomos falar com eles. Como eu era, no bom sentido, o mais sabido e o
mais atrevido, cheguei e falei “vocês estão construindo dentro da nossa
área, essa área nos pertence”. Aí o engenheiro falou “você tem escritura
disso aqui?”. Eu respondi “não, mas temos a posse disso aqui há anos,
isso aqui então nos pertence. Não é uma coisa de fato, mas é de direito.
Nós vamos entrar com uma ação de usucapião, porque estamos aqui há
muitos anos”. Aí ele me falou: “procure seus direitos, vai ao judiciário”
(Entrevista com Luiz Sacopã, 17 de março de 2007).

A narrativa de Luiz destacada anteriormente revela um profundo conhecimento sobre os caminhos e percursos do território, mas que seu domínio sobre ele se viu seriamente ameaçado a partir dos anos 1970, apesar
das fronteiras serem cuidadosamente controladas:
Por exemplo, teve uma vez que Luiz estava aqui e chegou um casal com
uma criança e foram ﬁcar lá embaixo, em um barranco. Aí Luiz disse
“você tem de sair daqui. Cai qualquer coisa e a criança pode cair lá embaixo”. Aí Luiz foi lá e tirou. Tem que estar sempre de olho. O lugar é
grande. Aqui é assim (Entrevista com Tina, 21 de abril de 2007).

Os depoimentos de Tina e Luiz realçam a ideia de controle e domínio
da família sobre o território. Como observam, tanto o casal invasor quanto o responsável pela obra do prédio ao lado foram avisados de que a área
invadida pertencia à família. O casal foi embora, mas os condomínios
foram construídos e expandidos. Para a família, os empreendedores do
mercado imobiliário agiram de má-fé, pois, apesar de advertidos sobre a
existência de pessoas que se consideram proprietárias, preferiram simplesmente ignorar o fato. A família teve, por sucessivas vezes, seu território
invadido e ameaçado, mas foi com o desenvolvimento urbano e a expansão
imobiliária da Lagoa que ela perdeu seu direito de posse enquanto forma
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de apropriação da terra, mesmo que legalmente deﬁnida e enquadrada juridicamente.
O reconhecimento jurídico do território que ocupa é fundamental para
a família, pois já não é mais possível controlar suas fronteiras sem um
documento legal de propriedade. Apesar disso, o controle exercido pela
família na manutenção de seu território não deve ser subestimado. Como
vimos, resistir à ação de grileiros cada vez mais interessados na região
não é tarefa fácil. A ação de sujeitos que procuram se apossar de terras
alheias através de escrituras falsas não é coisa recente, constituindo um
processo histórico e secular de ocupação ilegal no Brasil. Grilar não é uma
prática isolada, mas tem a ver com os esforços dos senhores de terra para
expandir suas propriedades ad inﬁnitum (MOTTA, 2005). Considerando
a crescente valorização do espaço urbano da Lagoa, observa-se que a preocupação em regularizar a situação fundiária coincide com uma nova fase
no processo de desenvolvimento urbano da região. Diante do crescente
interesse imobiliário pela área, a família buscou garantir sua permanência,
a princípio, pelo instituto do usucapião e, posteriormente, pela ação de reconhecimento como quilombolas, porque se vê ameaçada do ponto de vista de sua reprodução socioeconômica. Atualmente, aqueles que evocam o
termo quilombo o fazem em um contexto no qual tornaram-se, mais uma
vez, personagens de uma história, para usarmos uma categoria bastante
comum entre eles, de “resistência”. Resistência à especulação imobiliária.
Resistência que desgastou emocionalmente a família devido às sucessivas
ameaças de despejo e aos conﬂ itos com diferentes grupos imobiliários e
vizinhos.
A família tem um plano de manejo e um tipo de relação com o ambiente pouco comum ao seu entorno a considerar, sobretudo, a área verde do
território. Os depoimentos reunidos indicam que eles não têm uma visão
meramente utilitária dos recursos naturais, não veem a natureza como
uma fonte inesgotável de recursos disponíveis para serem utilizados. Eles
não se sentem externos à natureza e, portanto, autorizados a consumila indiscriminadamente. Eles se sentem parte da natureza e, assim como
prezam pela sua reprodução social e cultural, prezam pela conservação do
ambiente ao seu redor. Segundo nossos informantes, conservar a natureza é, também, uma forma de conservar a família e seu modo de vida. E
isso está visivelmente expresso na paisagem de seu território. Não se pode
deixar de observar que uma das únicas áreas verdes preservadas no local
é aquela sob o domínio da família Pinto. Os vizinhos e condomínios ao
redor, apesar de hoje demonstrarem em seus discursos uma preocupação
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ambiental em relação à área, foram os responsáveis pelo intenso desmatamento da região com a destruição da vegetação nativa, causando, portanto, um profundo impacto ambiental na região. A família sempre esteve
preocupada com a conservação da vegetação da área e com a alimentação
dos animais silvestres como pássaros e micos. No caso da família Pinto, o
recurso à antiguidade e à precedência de sua ocupação fundamenta seus
direitos sobre a terra em que vivem, bem como reatualiza para o grupo sua
identidade distintiva (O’DWYER, 2002). Se a memória sobre escravidão
foi bastante silenciada, aquela sobre a chegada da família na Lagoa, sobre
sua contribuição como prestadores de serviços ou sua “consciência ambiental” foram cultivadas e são contadas e recontadas por todos os membros. Essas histórias são mobilizadas no sentido de reaﬁ rmarem seu direito
e importância para o lugar.
Neste contexto de mobilização política, veriﬁca-se a reaﬁ rmação do
direito a um território e suas fronteiras. O epíteto Sacopã, que não só os
Pinto, mas também os próprios moradores da região costumam usar para
se referir aos membros da família (a exemplo de Luiz Sacopã) deﬁne, através da autoatribuição, uma identidade aﬁ rmativa e uma territorialidade
própria a um grupo social organizado. Encontram-se assim reunidas as
condições que criam, de fato, direitos e garantias do reconhecimento jurídico do território. Deve-se destacar que atualmente a família Pinto reclama apenas 18.000m 2 por não considerar mais possível a reapropriação da
área invadida e já tão profundamente descaracterizada do ponto de vista
ambiental.
Pode-se dizer, com segurança, que existem relações comunitárias pessoais orientando relações associativas racionais. (cf. Ericksen) Os limites
que marcam o pertencimento ao grupo – de comunhão étnica – são os
mesmos para deﬁ nir o pertencimento familiar, que, por sua vez, passa
pelo território e a história de seus limites e contornos. A titulação esperada
é coletiva. Bastante coerente com o uso e caráter comunitário do espaço.
Como observa (o documento da ABA sobre terra de Quilombo) O’Dwyer,
“no que diz respeito à territorialidade dos grupos que vindicam seus direitos como quilombolas, observamos que a ocupação de suas terras não
obedece à lógica individual, predominando relações comunitárias e uso
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comum. Tomam por base laços de parentesco e vizinhança, associados às
relações de solidariedade e reciprocidade” (O’DWYER, 2002:19).
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Relatório Antropológico da comunidade de
Machadinha/RJ96

Flavia Freire Dalmaso

Introdução
No Brasil, a autoatribuição de identidades étnicas tem se tornado uma
questão importante nos últimos anos, por meio da organização política
de grupos que reivindicam o reconhecimento dos territórios que ocupam,
como no caso dos povos indígenas e as chamadas comunidades remanescentes de quilombos. O termo “remanescente de quilombo” constitui-se
em uma categoria jurídica legitimada a partir do artigo 68 do ADCT, da
Constituição Federal de 1988. Por ser caracterizado desta forma e ter seu
uso vinculado diretamente a ﬁ nalidades legais à aplicação deste termo suscitou inúmeros debates e reﬂexões tanto no âmbito acadêmico, quanto na
esfera pública, que giraram principalmente em torno dos signiﬁcados que
estariam, historicamente, atrelados a ele.
No entanto, o texto constitucional não evoca apenas uma “identidade
histórica” que pode ser assumida e acionada na forma da lei. De acordo
com o texto é preciso, sobretudo, que esses sujeitos históricos presumíveis
existam no presente e tenham como condição básica o fato de ocupar uma
terra que, por direito, deverá ser em seu nome titulada. Assim, qualquer
invocação ao passado, deve corresponder a uma forma atual de existência, que pode realizar-se a partir de outros sistemas de relações que marcam seu lugar em um universo social determinado (O’DWYER, 2002).
Portanto, tomamos como pressuposto que a palavra “quilombo” deve ser
compreendida a partir dos sentidos que adquiriu na atualidade brasileira
e não como um conceito “frigoriﬁcado” naquilo que representava no período da escravidão (ALMEIDA, 2002). Sendo considerados no presente,
o termo “quilombo” e a locução Remanescente de Quilombo passam a
96 O presente texto constitui-se em um rearranjo do que originalmente foi o Relatório Antropológico da Comunidade de Machadinha em Quissamã/RJ, ﬁ nalizado em novembro de 2007,
no âmbito do convênio INCRA/FEC/UFF, com a participação das alunas Ana Izabel Aguiar
e Joyce Drummond Linhares, graduandas de Ciências Sociais/UFF, sob a coordenação da
professora Drª Eliane Cantarino O’Dwyer.
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abranger diversas situações sociais nas quais os grupos assim reconhecidos
assumem ou passam a assumir gradativamente, uma identidade étnica,
caracterizada pela crença em uma origem comum presumida dos tempos
da escravidão e por destinos compartilhados.
O aspecto presencial, focalizado pela legislação, e o fato de o pressuposto legal estar referido a um conjunto possível de indivíduos organizados
em conformidade com sua situação atual permite conceituá-los, sob uma
perspectiva antropológica mais recente, como grupos étnicos, que existem
ou persistem ao longo da história como um “tipo organizacional” segundo
processos de exclusão e inclusão que permitem deﬁ nir os limites entre os
considerados de dentro e de fora (BARTH, 2000:31). Isso, sem qualquer
referência necessária à preservação de diferenças culturais herdadas que
possam ser facilmente identiﬁcáveis por qualquer observador externo, supostamente produzidas pela manutenção de um pretenso isolamento geográﬁco e/ou social através do tempo. A partir de Barth, a persistência dos
limites entre os grupos deixa de ser colocada em termos dos conteúdos
culturais que encerram e deﬁ nem suas diferenças. O problema da contrastividade cultural passa a não depender mais de um observador externo,
que contabilize as diferenças ditas objetivas, mas unicamente dos “sinais
diacríticos”, isto é, as diferenças que os próprios atores sociais consideram
como signiﬁcativas (BARTH, 2000:32-33). Por conseguinte, as diferenças
podem mudar, ainda que permaneça a dicotomia entre “eles” e “nós”,
marcada pelos seus critérios de pertença.
A fazenda Machadinha é apenas um dentre muitos exemplos das novas
acepções e usos do termo “quilombo”. Seus moradores, ao contrário do
que se poderia imaginar, não são descendentes de escravos fugidos, mas
sim de escravos que, após o ﬁ m da escravidão, continuaram a viver e trabalhar naquelas terras. Longe do seu sentido puramente historiográﬁco, onde
os negros “aquilombados” correspondiam a escravos que fugiam para lugares isolados e de difícil acesso, a situação vivida pelos antigos trabalhadores da fazenda Machadinha foi, certamente, outra. Após a abolição do
regime escravista os ex-escravos continuaram a morar e a reproduzir seus
modos particulares de vida naquele lugar, assim como o faziam antes.
Neste caso, poderíamos dizer que se assemelhou a conjuntura encontrada
por Almeida em Frechal, no Maranhão, onde o quilombo encontrava-se
a 100 metros da casa-grande. Assim como no Quilombo do Frechal, em
Machadinha somos, portanto, “obrigados a romper com o dualismo geo-
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gráﬁco atribuído ao quilombo, que faz com que ele seja entendido como
oposição à plantation e como o que está fora dos limites físicos da grande
propriedade territorial” (ALMEIDA, 2002:54).
Certiﬁcada como uma “Comunidade Remanescente de Quilombo”
pela Fundação Cultural Palmares no ano de 2006,97 a fazenda Machadinha ou apenas Machadinha como é mais comumente chamada pelos seus
moradores foi uma das oito “Comunidades Remanescentes de Quilombos” do Rio de Janeiro que, em 2007, foram escolhidas pelo Incra para
serem contempladas com laudos antropológicos de identiﬁcação de suas
terras. Aqui, torna-se crucial entender o pedido de certiﬁcação por parte
de alguns habitantes de Machadinha como parte de um contexto social
mais amplo possibilitado pela Constituição de 1988. Neste sentido, ele
encontra-se relacionado a uma série de atitudes e medidas que visam o reconhecimento e a titulação de terras ocupadas por descendentes de escravos, onde o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCTs), da CF de 1988, representou uma conquista por parte dessas
populações na luta por seus direitos territoriais.98
A comunidade de Machadinha em Quissamã/RJ
A fazenda Machadinha ﬁca localizada no Munícipio de Quissamã, ao norte de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro. Quissamã foi distrito de Macaé
até o ﬁ nal dos anos 1980, sendo emancipado em 4 de janeiro de 1989. Sua
população estimada é de 16.044 habitantes99 e suas principais atividades
econômicas estão ligadas, atualmente, ao petróleo, a pecuária, as plantações de cana-de-açúcar, coco anão verde e abacaxi.100
Atualmente, o espaço físico da comunidade de Machadinha corresponde a uma área da antiga fazenda Machadinha comprada da falida Usina
Companhia Engenho Central de Quissamã em 2001 pela prefeitura. Esta
área é conhecida pelo Poder Público local como “complexo central de Machadinha” e contém as ruínas de uma casa-grande, um arruado de antigas
“senzalas” que servem como habitações para os moradores, um bar, um
salão (destinado a festas, eventos, reuniões, desenvolvimento de programas

97 Conforme publicação no Diário Oﬁ cial da União do dia 13 de dezembro de 2006.
98 De acordo com o artigo 68 do ADCTs, “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade deﬁ nitiva, devendo o
Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.
99 Fonte IBGE, 01/07/2006
100 Fonte Prefeitura de Quissamã www.quissamã.rj.gov.br
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municipais etc.), uma praça (recentemente construída e que contém alguns
poucos brinquedos, banheiro, uma sala com computador e um quiosque),
uma pequena capela, um posto de saúde e uma escola (em construção).

Figura 3. Moradias no “complexo central” de Machadinha

Para além deste espaço, os habitantes mais velhos se recordam e fazem
constantes referências em seus relatos a outras áreas que marcaram suas
vidas e que antigamente pertenciam a fazenda Machadinha. Dentre estas
referências pode ser citado um cemitério, que não existe mais e onde apenas os empregados da Fazenda eram enterrados. Neste mesmo local, que
atualmente pertence a um grande proprietário de terras, também haviam
dois tanques utilizados pelos empregados para lavar roupas. O porão da
casa grande se constitui em outra referência, recordado como um local
onde houve muito sofrimento, na medida em que uma das punições impostas pelos senhores aos escravos da fazenda Machadinha era deixá-los
presos lá.
O posto de saúde de Machadinha não atende exclusivamente aos moradores que habitam as casas do “complexo central”, se estendendo também
as pessoas que vivem em outras pequenos povoados e que são pensadas
localmente como “sendo” de Machadinha, devido aos fortes laços de parentesco e vizinhança existentes entre todos. Além do médico que trabalha
quatro vezes na semana, o posto de saúde conta com um nutricionista,
um assistente social, um dentista, um agente administrativo e dois agentes
comunitários. O trabalho destes agentes comunitários está ligado ao pro194
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grama municipal “Saúde das famílias”, através do qual visitas domiciliares
mensais são realizadas as famílias daquela população.
O índice de desemprego é considerado alto pelos moradores de Machadinha. Neste caso, os setores de limpeza e de reciclagem de Quissamã
se constituem em algumas possibilidades de aquisição de uma renda ﬁ xa,
principalmente no caso dos aposentados, a exemplo também de outras
proﬁssões mapeadas durante a pesquisa como as de merendeira, empregada doméstica, pedreiro, e ocupações ligadas a companhias rodoviárias de
transporte.
Além dessas alternativas, existia, em 2007, uma cooperativa de moradores, organizada com a intermediação da prefeitura de Quissamã, que
arrendava uma parte das terras pertencentes à Companhia Engenho Central de Quissamã, para o cultivo e comercialização de cana-de-açúcar. De
acordo com os moradores, a cooperativa havia feito um contrato de arrendamento de pedaços das terras da usina por cinco anos. Ainda segundo
eles, era a prefeitura que ﬁcava responsável por todo o “trabalho” com a
cana, como o seu transporte, a plantação, o corte e a venda, excetuando-se
a tarefa de limpeza dos canaviais, que era deixada a cargo dos cooperados.
Depois da cana colhida e pesada, ela era então vendida para a usina de
Campos ou para a Agrisa.
De acordo com o que apontavam alguns documentos referentes a essa
cooperativa, o lucro obtido pelos cooperados constituía-se no resultado do
valor total bruto da venda, subtraído de todos os gastos da prefeitura com
a plantação da cana e de 15% desse valor, correspondente ao aluguel da
terra. Cada participante da cooperativa obtinha um lucro anual líquido
diferente, que variava de acordo com o tamanho do lote de terra arrendado
e com o preço de venda da cana.101
O envolvimento com a política marcava uma presença forte na vida
cotidiana dos habitantes de Machadinha. A participação política, principalmente no âmbito municipal, podia ocorrer de diversas maneiras, que
iam desde o simples apoio ao trabalho efetivo para um candidato ou partido. O acompanhamento de programas políticos no rádio eram frequentes,
assim como as conversas em que os nomes de personagens políticos eram
lembrados por terem feito ou deixado de fazer aquilo que prometeram.
Na época em que realizávamos o trabalho de campo a população de Machadinha participava de alguns programas geridos pelo governo federal,
como, por exemplo, o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho In101 No laudo antropológico de Machadinha, seguiram anexados as xerox de alguns documentos referentes a esta cooperativa fornecidos por uma moradora.
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fantil) e o PAIF (Programa de Assistência às Famílias), que fornece bolsas
para alimentação. Na época, muitas crianças faziam parte do PETI, que
se constituía em atividades culturais e esportivas em horário alternativo ao
horário escolar, e incluía almoço e lanche, além de uma bolsa mensal para
cada criança inscrita.
Ação da prefeitura em Machadinha
Como mencionado antes, as terras que fazem parte do complexo arquitetônico da antiga Fazenda Machadinha foram adquiridas pela prefeitura de
Quissamã no ano de 2001, da Usina do Engenho Central de Quissamã.
Seu objetivo imediato era a restauração e conservação das antigas construções que se encontram neste local. Assim, este “complexo” ou “quadrilátero central” de Machadinha, onde ﬁcam as “antigas senzalas” e as ruínas
da casa grande foi comprada pelo município, mas uma grande parte do
seu entorno ainda permanece sob a administração do Engenho Central de
Quissamã que, segundo nos informaram, arrenda estas terras para a Usina
Santa Cruz.
Desde então, a prefeitura, que na época da compra era gerida por Octávio Carneiro e, em 2007 por Armando Carneiro, tem investido fortemente
na região, através de um “projeto de estruturação e valorização sociocultural de Machadinha” que visa reformar e recuperar todo o complexo das
“antigas senzalas” habitadas pelos moradores, mais a Capela da Nossa
Senhora do Patrocínio, além da construção da Casa de Artes de Machadinha, com o objetivo maior de promover um turismo histórico-cultural
na região.
Em 2007 a prefeitura já havia reformado dez casas. Durante o período
das obras, as pessoas eram removidas das “senzalas” e colocadas em casas
novas, construídas pela prefeitura e chamadas “casas de passagem” que
serviam de morada para os habitantes durante o período em que suas casas
originais estivessem sendo reformadas. Após a reforma das “senzalas”, que
conservava o seu formato original, as pessoas retornavam a elas e outros

196

Eliane Cantarino O’Dwyer

moradores podiam se estabelecer nas “casas de passagem” e terem as suas
senzalas reformadas.
As chaves das dez casas que já haviam sido restauradas foram entregues aos seus respectivos moradores em novembro de 2006, no último dia
da festa que acontece na comunidade neste mês, em homenagem a Nossa
Senhora do Patrocínio. Juntamente com as chaves foi entregue também
uma espécie de contrato, o qual, segundo duas das moradoras entrevistadas, as pessoas foram “obrigadas” a colocar suas digitais (já que não são
alfabetizadas). Ainda segundo elas era esta a “condição” para a entrega
das chaves das suas antigas casas agora, reformadas.
De acordo com o que estava escrito no papel assinado pelas moradoras,
este contrato constituía-se em um “Termo de Cessão Gratuita de Uso por
Prazo Determinado”. Conforme descrito no documento, “o município de
Quissamã concede o uso gratuito do bem”, no caso, o imóvel, pelo prazo
determinado de 15 anos, onde “caberá a Secretaria de Ação Social atestar
a possibilidade de renovação através de diligência, na qual se apure o regular cumprimento das cláusulas desta cessão durante sua vigência”.
No ﬁ nal destes contratos (idênticos) disponibilizados pelas duas moradoras havia, além de suas digitais, a assinatura de duas testemunhas,
também de moradores da comunidade. Até este dia, as detentoras do contrato não sabiam o que estava escrito no papel, assim como não sabiam
da existência de testemunhas que o assinaram. Diante desse contexto de
possível ameaça a propriedade de seus imóveis, alguns moradores que se
tornaram cientes do que aconteceu, estavam revoltados com a prefeitura
de Quissamã.
Quissaman: da origem do nome à fundação da cidade, elementos que
ligam (no imaginário local) Machadinha à África
A história de Machadinha encontra-se diretamente atrelada ao passado da
região Norte Fluminense, como um importante espaço de produção açucareira desde os primeiros anos do Brasil colônia. O processo de colonização da atual cidade de Quissamã se iniciou no ano de 1627 quando sete
capitães donos de engenhos no Rio de Janeiro solicitaram ao governador
Martim de Sá a concessão de sesmarias na área da capitania de São Tomé
(também conhecida como Campos de Goitacases), em troca de serviços
prestados à Coroa portuguesa. Sua vontade era promover, naquelas terras,
o desenvolvimento da atividade pecuária com o objetivo do fornecimento
de carne aos engenhos do Rio de Janeiro.
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A primeira viagem de exploração à região de Campos de Goitacases
realizada por estes capitães teria ocorrido no ano de 1632. Conta-se que ao
chegarem naquele local teriam encontrado apenas aldeias indígenas, onde
os índios goitacases, famosos por sua resistência à colonização, conviviam
paciﬁcamente com os mamelucos, alguns náufragos e autoridades locais.
A relação de Quissamã com o passado escravocrata brasileiro pode ser evidenciada em um interessante relato sobre a origem do nome da cidade. De
acordo com este relato, no ano de 1634, os capitães ﬁ zeram uma segunda
viagem de exploração àquela região, mas desta vez encontraram um negro
dentre um grupo de índios e acharam aquilo um tanto estranho. Aquelas
terras ainda não haviam sido exploradas pelos portugueses, o que indicava
a falta de possibilidade da existência de escravos negros na área. Perguntaram ao negro como havia chegado ali e ouviram a resposta de que ele era
forro e da nação de Quissaman, na África. Segundo o relato:
[...] ﬁcaram perplexos por verem aquele preto, por lugares incultos, sem
moradores; indagaram dele quem era e como veio para ali; disse-lhes que
era um forro; perguntaram-lhe se era crioulo da terra e ele disse que não,
que era da nação de Quissaman; viram que não tinha lugar o que ele
dizia; assentaram ter desertado do seu senhor e, desconﬁado das indagações, se sumiu aí mesmo na aldeia e não o viram mais por mais diligências que ﬁ zessem, aí deram ao lugar o apelido de Quissaman [...] (SILVA,
2006:12).

Este “mito histórico” (DUBOIS, 2003) sobre o negro Quissaman resume, em uma narrativa, eventos complexos que ocorreram no passado e
está na base da própria fundação da cidade de Quissamã. Não cabe a nós
comprovar se tal evento ocorreu de fato ou não, mas sim reﬂetir sobre os
efeitos que narrativas históricas como esta suscitam no presente. No caso
de Machadinha, por exemplo, é preciso assinalar o forte investimento por
parte da prefeitura no desenvolvimento de um turismo histórico-cultural.
Neste sentido, a história do negro Quissaman acaba sendo bem aproveitada por parte do poder público local, pois representa uma ponte entre a
África e a cidade o que fundamenta a existência de uma “cultura negra”
legítima em Quissamã e torna possível a utilização deste argumento como
um atrativo turístico para o município.
O interesse em que exista esta conexão entre Quissamã e a África pode
ser vista em uma estátua do negro Quissaman (localizada na cidade) que
tem aos seus pés uma imagem em alto-relevo de um navio a velas. Neste
caso, o navio representa mais que um símbolo do tráfego negreiro, por
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meio do qual os negros africanos chegaram ao Brasil com o início da colonização. Ele é, sobretudo, a demonstração concreta desta ponte, da relação
direta existente em um determinado momento histórico entre Quissamã e
a cultura africana, de maneira geral.
A implantação da produção açucareira na região de Campos
A construção do primeiro engenho de açúcar na região de Campos é
atribuída ao Governador-Geral do Rio de Janeiro, Salvador Correia de
Sá e Benevides, no ano de 1650. Nessa mesma época, outros pequenos
engenhos começaram a ser construídos e, consequentemente, as terras,
antes destinadas à pecuária, cederam espaço para grandes plantações de
cana. Com isso, o Município de Campos, outrora fornecedor de gado
para o Rio de Janeiro, passou a importá-lo da região das minas. Com
a crise mundial que atingiu o setor açucareiro durante o século XIX,
atribuída principalmente à qualidade do açúcar que era exportado do
Brasil e a sua concorrência com a produção do açúcar de beterraba produzido na Europa central, tornou-se necessária a implementação de melhorias técnicas nos engenhos brasileiros. Nesse contexto, começaram
a ser instalados os chamados Engenhos Centrais, que contavam com o
uso de equipamentos mais modernos e uma tecnologia mais aperfeiçoada. Assim, com o objetivo de passar por essa reestruturação tecnológica
começaram a ser construídas grandes fábricas de açúcar na região Norte
Fluminense.
Em 1877, foi inaugurada a usina Companhia Engenho Central de Quissamã. Vale lembrar que as usinas começaram a ser implantadas no mesmo
período que os engenhos centrais, mas ao contrário desses não faziam parte de uma política oﬁcial do governo.102 O Engenho Central de Quissamã
foi construído a partir dos recursos ﬁ nanceiros da família do 1o Visconde
de Araruama e no início de sua produção contou com o fornecimento de
cana de outros grandes proprietários de terras naquela região, como por
exemplo, o 2o Barão de Araruama (fazenda Mandiquera), o 2o Barão de

102 A principal diferença entre as usinas e os engenhos centrais reside no fato de que os
engenhos centrais se constituíam em modernas fábricas garantidas e supervisionadas pelo
governo, sendo obrigados a moer cana de terceiros, enquanto que as usinas embora apresentassem as mesmas características técnicas eram particulares, ou seja, não possuíam qualquer
garantia por parte do governo sob o capital investido. Em contrapartida, poderiam ter as
suas próprias lavouras e não estavam obrigadas a moer a cana de terceiros.
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Ururaí (fazenda Machadinha), o Barão de Quissamã, José Ribeiro de Castro Sobrinho (fazenda Boa Esperança) e a Baronesa de Monte Cedro.103
Como o Norte Fluminense era uma região tradicionalmente escravista
pode-se pensar que o tipo de trabalho utilizado nesse engenho tenha sido o
escravo, pelo menos até o ano de 1888 (MARCHIORI, 1987). Com o ﬁm
da escravidão, os contratos de meação parecem ter sido o tipo de trabalho
mais comum que se estabeleceu nessa localidade. Através dessa relação de
trabalho, o fazendeiro fornecia a terra ao trabalhador e como forma de
pagamento recebia um valor que podia variar de 30% a 50% daquilo que
o meeiro produzia.
Inicialmente, estes meeiros eram ex-escravos que, agora, encontravamse submetidos a jornadas diárias de 12 a 14 horas de trabalho, pelas quais
não recebiam um salário, mas apenas o direito de uso de uma parte da
terra que “arrendavam” para o cultivo de uma lavoura destinada a subsistência. Muitas vezes, no caso da existência de salários, esses eram pagos
através da retirada de produtos nos barracões da fazenda, conforme ﬁcará
demonstrado mais adiante. Tal sistema de meação conﬁgura uma forma
de imobilização da força de trabalho, caracterizada no Estado do Rio de
Janeiro pelo sistema de morada, com a formação de um colonato, sendo
a escravidão considerada um caso extremo dessas formas de imobilização
de mão de obra.
A antiga fazenda Machadinha
A ocupação das terras da Fazenda Machadinha remonta a meados do século XVIII, quando foram adquiridas, juntamente com as terras da Fazenda do Melo e da Fazenda Mato de Pipa, por João Carneiro da Silva,
contratador de diamantes da Coroa Portuguesa. Após a sua morte, a propriedade das terras da Fazenda Machadinha passou para seu ﬁlho, Manoel
Carneiro da Silva que construiu um pequeno engenho de açúcar. No ano
de 1789, por sua vez, com a morte de Manoel Carneiro da Silva, seu ﬁlho,
João Carneiro, passou a ser o responsável pela propriedade, sob a tutela de
seu tio, o brigadeiro José Caetano Barcelos Coutinho. Foi João Carneiro,
em 1808, que construiu a primeira casa destinada à moradia na Fazenda
Machadinha, assim como a capela de Nossa Senhora do Patrocínio datada
de 1833, e que pode ser apreciada até os dias de hoje.

103 Muitos destes fornecedores eram também acionistas do Engenho Central o que fazia com
que tivessem uma maior participação no processo produtivo dessa usina.
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Em 1851, com a morte de João Carneiro da Silva, seu sobrinho, Manoel Carneiro da Silva, ﬁ lho do Visconde de Araruama, e futuro Visconde
de Ururaí assumiu a propriedade das terras da Fazenda de Machadinha.
Casado com Ana Francisca de Loreto, ﬁ lha de Duque de Caxias, Manoel
Carneiro da Silva mandou construir a casa grande ou solar, inaugurada no
ano de 1867 e que atualmente encontra-se em um estado de completa deterioração. Manoel Carneiro da Silva era considerado um grande fazendeiro
na época, conhecido por todos moradores da região, tendo se dedicado
não a só a atividades agrícolas, mas também a fundação da Companhia
Engenho Central de Quissamã.
Após a morte do Visconde de Ururaí, no ano de 1917, a Fazenda Machadinha foi herdada por sua ﬁlha, Ana Francisca de Queiros Matoso,
que a administrou até o ano de seu falecimento, em 1924, ﬁcando as terras
da fazenda sob a responsabilidade dos seus ﬁlhos, Euzébio e Luiz, até ser
vendida por eles, em 1936, para a usina do Engenho Central de Quissamã.
O fechamento deﬁ nitivo da chamada casa grande ocorreu em 1970 após
ter sido usada até esse ano pelos administradores da usina.
Memórias dos tempos antigos
O período da escravidão é lembrado pelos atuais moradores a partir dos
relatos e histórias que ouviam de seus avós e bisavós, que foram escravos
ou ﬁ lhos de escravos na própria fazenda Machadinha. De acordo com as
lembranças de um morador, que escutava as histórias de sua bisavó, no
tempo em que a Fazenda pertencia ao Visconde de Ururaí,
Os mais velhos trabalhavam na lavoura, na cana, limpando cana, aí o
escravo lá do Visconde, ele pegou muitos escravos, ele mandava trabalhar, se não trabalhasse e ﬁ zesse alguma coisa de errado, ele mandava o
capanga dele pegar. Aí ele mandava o capanga dele ir lá pegar a pessoa,
levar lá no casarão, metia lá no tronco e mandava açoitar, aí açoitava e
depois tinha um porão, lá embaixo do casarão, que ele mandava jogar lá
dentro e vinha com a tampa e tampava a pessoa lá embaixo no porão,
ﬁcava preso lá dentro do porão.

Os moradores mais velhos também fazem referências em seus relatos
sobre os tempos antigos a lugares que marcaram suas vidas. Dentre estes locais podem ser citados um cemitério que não existe mais e também
dois tanques que eram utilizados pelos empregados da fazenda para lavar roupas. Segundo nos contaram, nesse cemitério apenas os empregados
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eram enterrados e sua localização ﬁcava em uma área de Machadinha que,
atualmente, pertence a um grande proprietário de terras.
Além da memória dos tempos da escravidão, o período imediatamente
posterior a sua abolição também faz parte dessas lembranças. Nesse caso,
a usina Engenho Central de Quissamã, chamada pela maioria deles apenas de “usina” constitui-se em uma referência constante nas suas falas,
principalmente na dos mais velhos, que além deles próprios, tiveram seus
antepassados, trabalhando direta ou indiretamente nas atividades ligadas
a produção açucareira. Eles lembram também da época em que podiam ter
suas próprias roças até a “usina” mandar “arrancar”, conforme mostra a
fala de um dos moradores:
A minha avó por parte de mãe chamava Margarida de Paula Azevedo,
por parte de pai chamava Teodora de Azevedo, ela era bem velhinha e
tinha uma roça, onde tem esse canavial aí, eles tinham roça de mandioca,
plantavam melancia, para o consumo da pessoa, a gente não precisava
comprar tudo. [...]. Todo mundo tinha roça, cada um tinha o seu pedaço.

Ao ser questionado sobre o que havia acontecido com essas antigas
roças deu a seguinte explicação:
É que a usina mandou o pessoal que tivesse a roça que arrancassem a
mandioca, o milho, o que tivesse plantado só colher e não plantar mais,
que eles iam plantar cana. Acho que isso foi em 1937, eu ainda era criança, a nossa era bem aqui beirando a estrada, aí cada um arrancou o que
tinha plantado, aí eles pegaram a terra e tomaram.

A memória dos tempos da usina também se estende aos diversos tipos
de serviço que prestavam ao Engenho Central de Quissamã. Enquanto
uns cortavam e limpavam a cana, outros trabalhavam como “feitores” ou
“chefes de turma” na época do plantio e da colheita, dentre outras ocupações. Segundo os moradores, os serviços domésticos dentro da própria
casa grande também eram bastante comuns, assim como a realização de
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pequenas tarefas diárias na rua como, por exemplo, ir até Quissamã entregar alguma coisa ou apanhar o jornal, dentre outras.
Além disso, as recordações da usina aparecem na fala de muitos dos
atuais habitantes quando o assunto é a forma de pagamento praticada na
primeira metade do século XX, posteriormente a abolição do regime escravocrata no Brasil, conforme deixa claro este relato:
Naquele tempo eram uns cartõezinhos. Só valia aqui dentro de Quissamã, para fora tinha que trocar. As compras do mercado daqui a gente
pagava com o cartão, não era muito fácil trocar por dinheiro, mas quando
era pouco, a usina trocava.
Tais lembranças apontam para uma situação na qual, mesmo após a
abolição do sistema escravista, os ex-escravos e seus descendentes continuavam a fazer parte de uma conjuntura de imobilização de sua força de trabalho, na medida em que eram obrigados a permanecer na fazenda e atrelados a usina devido a forma de pagamento pelo trabalho a qual estavam
sujeitos. Em outras palavras, o ﬁ m da escravidão não signiﬁcou, para os
ex-escravos que habitavam Machadinha, bem como para seus descendentes, o ﬁ m de uma relação na qual continuavam a ser deﬁ nidos como parte
dos bens da fazenda, submetidos a uma rígida estrutura característica do
sistema de plantation.
Além da sobre-exploração da mão de obra, pelo próprio modo de trabalho que se desenvolvia na relação patrão/empregado com a usina, o trecho da fala destacado anteriormente mostra que os moradores também
sofreram com a perda gradual de terras que antes eram usadas, tradicionalmente, para plantio ou criação de animais domésticos como uma maneira
complementar a alimentação. Esse fator garantia a eles certa autonomia
na esfera doméstica do trabalho e reprodução familiar, como explicitado
nesta fala:
[...] porque muita coisa não comprava, pois colhia em casa, carne não era
muito difícil, porque matava porco em casa, galinha, até hoje tem criação
de galinha, a galinha já vem criando desde os escravos, essa criação nunca
acabou, plantavam milho, quiabo, mandioca.

A deterioração gradual e o consequente ﬁ m da “casa de farinha”, que
era utilizada pelas famílias é outro elemento importante no processo de
desenvolvimento e instalação da usina, do qual as pessoas se recordam.
Como um dos relatos:
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Sempre tinha um cantinho que eles (“em referência aos patrões, donos da
usina”) davam para fazer a rocinha, para plantar a mandioca, fazer a farinha, que tinha casa de farinha era naquela ponta, eram dois fornos para
as pessoas mexerem a farinha, aí as pessoas iam pra roça, arrancavam
aquela mandioca, trazia para casa, raspava, lavava [...] aí botava para
secar, enxugar, olha mas dá muito trabalho[...] A casa de farinha acabou
porque acabaram as roças, eles tomaram para plantar a cana e depois não
deram mais terras para plantar a roça, aí passou a não fazer mais farinha
e aí a casa de farinha acabou, o forno furou, não tem mais nada dela.

A partir dos relatos ouvidos ao longo do trabalho de campo, os quais
foram reproduzidos aqui apenas pequenos fragmentos é possível aﬁ rmar
que houve, em Machadinha, um processo gradual de expropriação de áreas
que eram utilizadas tradicionalmente pelos seus moradores (escravos, exescravos e seus descendentes) para a reprodução das unidades familiares
de trabalho e manutenção. Este fator, apesar de não ter impedido, que eles
continuassem a viver ali, impossibilitou, em parte, a continuação e a reprodução deste modo de vida camponês.
A fazenda Machadinha como patrimônio histórico
Atualmente a fazenda Machadinha é considerada patrimônio histórico do
município de Quissamã. Conforme mencionado anteriormente, em 2007,
na época da pesquisa de campo pudemos notar o grande interesse que havia por parte da gestão do município em investir neste aspecto patrimonialista como uma maneira de se destacar culturalmente e, consequentemente, atrair o turismo para a região. Neste sentido, não apenas Machadinha,
mas também outras fazendas e casas coloniais existentes em Quissamã se
tornaram objetos deste investimento turístico e cultural como uma forma
de se ter acesso a uma parte do passado da história do Brasil, da qual Machadinha foi partícipe.
Uma das diferenças e na verdade a singularidade da fazenda Machadinha em comparação com as outras grandes propriedades coloniais da
região é o fato de seus atuais moradores serem descendentes de escravos
e ex-escravos, que permaneceram no mesmo local que seus antepassados
nasceram e morreram, construindo uma forte relação de identidade com
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aquele lugar. Somando-se a isso, temos a identiﬁcação e o reconhecimento
local de suas casas como sendo antigas senzalas da região, característica
que é utilizada na esfera desse investimento turístico, como um cartão postal da prefeitura para estimular a curiosidade dos visitantes. As “senzalas”
habitadas, na época do trabalho de campo formavam um pequeno arruado, em forma de l e ﬁcavam logo na entrada da fazenda, onde as kombis
que fazem o transporte local entre Machadinha e Quissamã param para
pegar e deixar os passageiros.
Como patrimônio material, Machadinha possui as ruínas de uma casa
grande também chamada localmente de “solar”, a capela de Nossa Senhora do Patrocínio, datada de 1833 e as “senzalas”, onde residem seus
atuais moradores. A capela de Nossa Senhora do Patrocínio, conhecida
como igreja de Machadinha, possui uma história bastante peculiar. De
acordo com os relatos dos moradores apenas os senhores estavam autorizados a entrar para rezar. Quatro santos eram guardados em seu interior:
Santo Antônio, Nossa Senhora do Patrocínio (considerada a padroeira de
Machadinha), São Sebastião e São Joaquim. Em algum momento, não se
sabe ao certo quando, conta-se que os “senhores” “passaram a rezar em
Quissamã, deixando a igreja de Machadinha para os antigos escravos”.
Depois disso, “pintaram, não se sabe quem, a imagem de São Joaquim de
preto, para que virasse Santo Antônio do Catejeró”. Em 2007, as imagens
de Santo Antônio, de Nossa Senhora do Patrocínio e de São Sebastião, tidas como valiosas, encontravam-se guardadas na prefeitura, pois a capela
não é considerada um local seguro para elas. É interessante notar que a
única imagem que permanecia na igreja era justamente a de São Joaquim,
transﬁgurado agora em Santo Antônio do Categeró.104
Na época em que a pesquisa de campo estava em curso, havia missa
apenas um domingo por mês na capela de Nossa Senhora do Patrocínio
e, conforme os relatos, poucas pessoas de Machadinha a frequentavam.
Segundo os moradores era preciso “ﬁcar chamando as pessoas, senão elas
não vão”, ou “vão apenas meia dúzia de gatos pingados”. Este fator nos
leva a imaginar que, na prática, assistir a missa parece não importar tanto
para a deﬁ nição de religiosidade dos habitantes de Machadinha. Tampou104 Santo Antônio do Categeró foi um escravo que se tornou santo. Nascido no ﬁ nal do século XV, em Cirenaíca, norte da África, seguia o islamismo até ser capturado como escravo
para trabalhar na ilha da Sicília, no sul da Itália. Após ser vendido para um patrão cristão e
introduzido nestes ensinamentos, se converteu, pedindo para ser batizado e passando desde
então a ser um praticante fervoroso. Falecido em 14 de março de 1549, enterrado na Igreja de
Santa Maria de Jesus, a ele atribuem-se milagres em relação a assistência a pessoas doentes,
trazendo-lhes a cura e o alívio para as suas dores. Fonte: www.cademeusanto.com.br.
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co os cultos das igrejas evangélicas e neopentecostais conseguem encontrar
simpatizantes ali. Algumas pessoas falavam que de vez em quando apareciam pastores, principalmente aqueles que pertenciam a IURD (Igreja
Universal do Reino de Deus) na comunidade. Segundo nos contaram eles
chegavam em condução própria, levando alguns seguidores e realizavam o
seu culto ao ar livre, mas sem conseguirem adeptos em Machadinha.
Apesar desta aparente falta de interesse em seguir determinadas prescrições de culto religioso, a grande maioria dos moradores de Machadinha
aﬁ rma ser católico. Além disso, a comunidade possui, ao menos uma rezadeira e há relatos sobre os tempos em que haviam “centros espíritas” e
“terreiros de macumba” na comunidade. No entanto, os assuntos relacionados a este tipo de expressão da religiosidade eram considerados tabus, e
não podiam ser discutidos com facilidade.
O patrimônio imaterial: as festas, o tambor, a comida e o fado
Atualmente, comemoram-se três festas dedicadas aos santos em Machadinha, a saber: a festa de São Sebastião, a de Santo Antônio de Pádua e a de
Nossa Senhora do Patrocínio. No entanto, nem sempre foi assim. Segundo
os moradores, tais festas (exceto a de Santo Antônio), assim como o “tambor”, estavam sendo esquecidas com o passar do tempo, até o momento
em que “voltaram a acontecer” e as pessoas recomeçaram a se envolver
com elas.
Geralmente estas festas duram três dias e são realizadas no “complexo
central de Machadinha”. O formato destas festas é bem parecido. No primeiro dia costumam ocorrer shows durante a noite, onde se apresentam
bandas da própria região. No segundo dia, uma espécie de dia dedicado a
mostrar a cultura local, aparecem os turistas e os políticos importantes da
região. A comunidade ﬁca cheia de gente e bem agitada. Barraquinhas que
vendem comida são montadas, bem como aquelas que vendem artesanato
local e bebidas. Há apresentações de grupos de jongo de outras comunidades “quilombolas” e mais shows de música, geralmente “forró”, à noite.
No terceiro e último dia é realizada uma missa pela manhã, antes do almoço. Finalmente, à tardinha as pessoas fazem uma pequena procissão em
homenagem ao santo cuja festa é dedicada.
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Além das festas dedicadas aos santos, podem ser citadas como patrimônio cultural imaterial a prática do tambor (ou jongo), o fado e o próprio
fato das pessoas viverem nas “senzalas” e serem descendentes dos antigos
escravos de Machadinha. Neste sentido, grande parte da propaganda que
incentiva o turismo ao local recorre ao discurso de que aquele lugar é importante e, sobretudo interessante de ser conhecido, porque “preservou”,
conseguiu “guardar uma memória” dos tempos da escravidão.
No que diz respeito ao turismo relacionado a este patrimônio imaterial, na época da realização da pesquisa de campo existia, por exemplo, a
possibilidade da compra de pacotes que incluíam passeios guiados a Machadinha. Chegando lá, os visitantes assistiam a apresentações do grupo
Tambor de Machadinha e dependendo do tamanho do evento, podiam
experimentar as receitas “tradicionais” que são feitas a partir do projeto
Raízes do Sabor, que será mencionado mais adiante. De sua parte, os turistas que vão até Machadinha “compram”, de certa forma, o discurso das
ideias de pureza e genuinidade relacionadas aquele lugar, as pessoas e as
suas práticas, como se todos que estivessem ali, estivessem congelados em
um tempo passado, onde o que havia era a tradição.
Apesar das festas dedicadas aos santos atraírem bastante gente para
Machadinha, dentre as principais práticas culturais encontradas hoje em
Machadinha, é certamente o “jongo” ou “tambor” (como o chamam os
moradores mais antigos) que ocupa maior destaque. O “tambor” é uma
antiga dança associada aos escravos, muito disseminada no Estado do Rio
de Janeiro, principalmente nas áreas de plantação de cana. De acordo com
o Guia do Folclore Fluminense:
O jongo é uma dança de terreiro, da qual participam pessoas de todas as
idades e de ambos os sexos. A coreograﬁa é simples e livre: os participantes, dispostos em círculo, batem palmas e improvisam evoluções [...] Ao
centro ﬁca o jongueiro ou solista, que também faz evoluções ao redor do
grupo e dele se aproxima, convidando os dançadores para o interior da
roda (Castro, apud Guia do Folclore Fluminense, 1985).

Além das palmas e do canto, fazem parte da dança também dois tambores, um grande e um pequeno, chamados respectivamente de tambu e
quindum. Um dos moradores nos disse certa vez que, “embora a batida
dos tambores possa lembrar a batida de macumba, o ponto é diferente e
por isso o santo não desce”.
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Em Machadinha, as lembranças do tempo da escravidão são revividas
não apenas pela memória dos mais velhos, mas também mediante a estas práticas incorporadas dos antepassados e que, hoje, são ensinadas aos
mais jovens, ganhando novos contornos e signiﬁcados. Certo dia, um dos
moradores mais idosos contava algumas de suas lembranças sobre o tambor. Segundo ele, a dança existia em Machadinha
desde 1923, 1924, por aí, desde que eu me entendia, mas já havia antes. O
pessoal deitava no chão, rolava no chão, para poder abrir a roda do jongo,
vinha o pessoal do casarão assistir o jongo, naquele tempo se chamava
tambor.

É consensual entre os moradores o relato de que o “tambor” de Machadinha era muito “forte” antigamente, na época em que as pessoas, que
hoje são as mais velhas do lugar, aprenderam com seus pais e avós. Depois
disso, passou por um período de “quase abandono”, para voltar a ser “reativado” apenas recentemente. Este movimento de reativação do tambor de
Machadinha deve-se, principalmente, a atuação particular de alguns integrantes de uma ONG local que desenvolve atividades de diversas modalidades junto as comunidades rurais de Quissamã. Na época da pesquisa
aconteciam em Machadinha alguns projetos que eram de responsabilidade
desta ONG como por exemplo, oﬁcinas de artesanato com palha de coqueiro e sementes, além do projeto “Raízes do Sabor”.105
Não esquecendo o investimento da prefeitura no turismo, as ações particulares promovidas por membros de uma ONG local devem ser compreendidas em uma escala de intermediação entre comunidade, prefeitura
e espectadores. Em outras palavras, esta é uma situação complexa, onde
“entram em cena” diferentes agências e atores, com diversos interesses,
que podem convergir para um mesmo ponto, apesar de distintas perspectivas sociais em jogo. Além destas divergências de opiniões e interesses que
ocorriam na época nas interações entre prefeitura – ONG – comunidade
– público devemos considerar, sobretudo aquelas que se faziam presentes
entre os próprios moradores de Machadinha.
Neste sentido, o clima de amizade e relação consensual vista durante as apresentações do grupo Tambor de Machadinha não se exprimiam
tão perfeitamente nos bastidores da vida cotidiana dos seus membros. Ao
105 O Projeto Raízes do Sabor é composto de um grupo de mulheres, moradoras de Bacurau, Sítio Santa Luzia e Machadinha, que cozinham comidas consideradas “tradicionais” da
culinária brasileira, como a feijoada, por exemplo, para eventos realizados dentro e fora do
município de Quissamã.
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longo da pesquisa de campo pudemos presenciar vários momentos de dissensões e desacordos entre os moradores acerca de elementos que eram
considerados “certos” ou “errados”. Na opinião de alguns a atuação dos
integrantes da ONG ou até mesmo da prefeitura era encarada como sendo
“desonesta” e “aproveitadora”, enquanto outros viam nessas ações uma
espécie de “salvamento”, uma possibilidade dada à comunidade para o
jongo e, consequentemente, a comunidade de Machadinha como um todo,
se “reerguer”. A questão da indumentária que deveria ser usada durante as
apresentações era, por exemplo, um assunto polêmico entre os praticantes
do tambor. De acordo com os relatos das pessoas mais velhas, antigamente
não era preciso dançar descalço e tampouco se vestir com roupa branca, “o
tambor podia ser dançado a qualquer momento e com qualquer roupa”.
Além das apresentações do grupo Tambor de Machadinha que podem
ser realizadas dentro e fora da comunidade e até mesmo em outras cidades do Rio de Janeiro, o projeto Raízes do Sabor constituía-se em outra
atração turística que estava funcionando a todo o vapor e empolgava tanto
os visitantes, quanto os moradores. Conforme mencionado anteriormente,
por meio dele, algumas receitas “tradicionais”, consideradas da época da
escravidão e que haviam permanecido na memória dos moradores ganharam visibilidade, reconhecimento e prestígio dentro e fora de Machadinha.
Certamente, a comida constitui-se em mais um elemento cultural representativo desses saberes provenientes do “tempo dos escravos”. Nas palavras
de um dos moradores, no tempo dos seus avós:
O fogão deles era no chão, a comida era só feijão puro com a aquela carne-seca e botavam toucinho, linguiça, não tinha arroz, não tinha outra
coisa, mas era um feijão gostoso, farinha tinha, pois tinha uma casa de
farinha aqui do lado, aquela farinha torradinha. E ela me chamava “vós
já almoçou?” “Não senhora vovó”, eu era pequeninho, aí ela apanhava
um “acutê”, naquele tempo era um acutê, redondinho, botava aquele feijão, “vós come aí”.

Cabe lembrar que, atualmente esta comida servida no âmbito do projeto Raízes do Sabor deve seguir as receitas consideradas tradicionais, mas
deve também ser bela esteticamente. Conforme chamou atenção uma das
integrantes do grupo de mulheres que compõe o projeto, “no tempo dos
escravos, eles comiam com as mãos, não havia talheres ou pratos”. Ainda
segundo ela, “os turistas não vão querer comer deste jeito e por isso a
comida tem que ser feita com higiene, disposta em travessas ou panelas
bonitas e servidas apropriadamente”.
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Além dos investimentos da prefeitura e de uma ONG local no desenvolvimento de projetos comunitários e na volta da prática do tambor em
Machadinha estava ocorrendo na época da pesquisa de campo um discreto movimento em favor da reativação do fado. O fado é uma dança considerada típica da região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro
que consta de “uma suíte dançada ao som de viola e pandeiro” que “nada
tem em comum com a canção portuguesa do mesmo nome” (Travassos,
1987). De acordo com o material consultado ao longo do trabalho, o fado
é uma espécie de baile popular, dançado por dois pares de casal em forma
de cruz, que acontecia com relativa frequência, em Quissamã, principalmente em seus bairros rurais. Espécie de baile popular, só que “da parte
de Deus”, o fado pode ser realizado em qualquer data, mesmo sem ser
considerado como uma festa propriamente religiosa.106
Ao longo do trabalho etnográﬁco encontramos diversas referências ao
fado, tanto na fala dos moradores de Machadinha, quanto na bibliograﬁa da
imprensa local (como revistas, por exemplo). Na fala dos moradores o fado
aparecia como algo que “está morrendo, ou que está sendo perdido e que
precisa ser recuperado”, já existindo um movimento da comunidade nessa
direção, ainda que na época, muito incipiente. Era bastante comum ouvir da
população mais jovem de Machadinha relatos que enfatizavam a diﬁculdade
de se aprende e dançar o fado. Além disso, a conversão a religiões evangélicas
também foi apontada como um dos fatores que inﬂuenciaram para a decadência do fado, ainda que pelo menos entre os moradores de Machadinha,
quase não existissem adeptos confessos de igrejas desse tipo.
O patrimônio material: o processo de tombamento pelo INEPAC
Durante a década de 1970, foi realizado um levantamento pelo Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) na sede da Fazenda Machadinha,
que considerou a Casa Grande “exemplar de notável mérito arquitetônico,
com estado físico médio, passível de recuperação” (Machado, apud Cavalcanti, 1987).
Conforme consta nas considerações do relator do processo de tombamento, “o nome da fazenda, a existência da capela com data de 1833 e o
canal são elementos provocadores de especulações”. No que diz respeito
106 Sobre esta ideia do fado ser considerado “da parte de Deus”, ouvimos, durante a pesquisa de campo que o fado é religioso porque antigamente as pessoas rezavam antes de entrar na
casa onde iria ser realizado o baile, pedindo permissão para que a dança pudesse começar.
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às origens do nome “Machadinha”, parece que tal designação teve como
causa a descoberta, naquelas terras, de um machado indígena, cujo nome
seria machadinha.
O relator chama atenção para a falta de provas documentais e o quanto
elas seriam importantes e um “auxiliar valioso” para o conhecimento do
passado da fazenda. Quanto à capela, por ter sua construção datada de
1833 (anterior à construção da sede da fazenda, que data de 1863/1868),
especula-se que podem ter existido outras sedes anteriores, assim como
outras capelas. Em 8 de fevereiro de 1979 foi efetivado, por meio de decreto do Patrimônio Estadual, o tombamento da casa grande, da capela
de Nossa Senhora do Patrocínio e do conjunto das senzalas da Fazenda
Machadinha, que até então pertenciam à usina da Companhia Engenho
Central de Quissamã. O terreno onde se encontra hoje este complexo arquitetônico que pertencia à antiga Fazenda Machadinha foi vendido pelos
proprietários da usina para a prefeitura de Quissamã no ano de 2001 que
se comprometeu com a restauração e conservação das construções. Todo
o entorno deste complexo ainda permanece sob a administração do Engenho Central de Quissamã, que atualmente arrenda estas terras para outra
usina, chamada Santa Cruz.
Apesar deste complexo arquitetônico ter sido considerado como Patrimônio Histórico Estadual, até o ano de 2008 não haviam sido iniciadas
as obras de recuperação da casa grande, que se apresentava em um estado
muito ruim de conservação. Em contrapartida, a capela e as chamadas
senzalas, se encontravam em um bom estado de conservação e passavam
por um processo de restauração iniciado pela prefeitura de Quissamã nos
anos 2005/2006.
As famílias antigas e a ocupação territorial
As famílias antigas
Durante o período de realização da pesquisa as pessoas mais idosas de
Machadinha foram apontadas pelos outros moradores como sendo as mais
aptas para falar sobre o passado na região e por isso foram as nossas
principais interlocutoras. Elas eram apontadas pelos outros moradores da
região como sendo portadoras da memória dos “tempos antigos”, sendo
consideradas por eles, autoridades para falar sobre este assunto.
A grande maioria dos habitantes da área que, originalmente, pertenceu
a antiga fazenda Machadinha faz parte de cinco troncos ou ramos familiares expressos pelos seguintes sobrenomes: os Rodrigues (cuja origem é
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atribuída ao Sítio Santa Luzia), os Azevedos, os Patrocínios, os Pessanhas
e os Nunes (originário de uma região próxima a Machadinha conhecida,
localmente, como Capivari). O alto índice de casamentos endogâmicos na
região fez com que estes sobrenomes permanecessem na comunidade, possibilitando a conservação e manutenção das posses daquelas terras pelas
mesmas famílias desde a época da escravidão até os dias de hoje.107
A ocupação territorial: os topônimos
O fenômeno da territorialidade pode estar igualmente em conexão com o
da identidade étnica, como nos casos dos povos indígenas e das chamadas
populações tradicionais, entre elas os quilombolas, inseridas na temática
da etnicidade. Para ﬁ ns de nossa análise a etnicidade é conceituada como
um tipo de processo social no qual os grupos orientam suas ações pelo
reconhecimento territorial das áreas que ocupam, com base em signos étnicos carregados de metáforas, inclusive biológicas, referidos a uma aﬁ rmação positiva dos estereótipos de uma identidade étnica e racial, para reivindicar os direitos de uma cidadania diferenciada ao Estado brasileiro.
Nestes contextos sociais, os termos de autoatribuição são essenciais
para o reconhecimento de uma existência coletiva. As categorias identidade, reconhecimento e território passam a constituir o cerne de nossas reﬂexões, passíveis que são de observação e registro etnográﬁco. O processo
identitário tem ainda se caracterizado pelo uso de nomes próprios pelos
grupos que reivindicam o reconhecimento dos territórios que ocupam, fornecidos em geral pela designação de habitats, antigos e atuais, indicativos
de um processo de territorialização produzido pela pressão de interesses
econômicos, conjugados às políticas desenvolvimentistas implantadas pelos programas de governo.
Deste modo, o próprio uso de etnônimos – termos de autodesignação
dos grupos – pode ser considerado “como uma gama de elementos que os
atores sociais hoje utilizam para enfrentar as diferentes situações políticas
que a eles se apresentam e, assim, eles servem de signos de reconhecimento. Além disso, um etnônimo pode receber uma multiplicidade de sentidos
em função das épocas, portanto, não se deve considerar que tal modo
de identiﬁcação exista eternamente, mas que sua utilização é de natureza
performativa e, assim, estabelecer os usos sociais do termo” (AMSELLE,

107 Os gráﬁcos genealógicos das famílias foram enviados em anexo no relatório antropológico da comunidade de Machadinha.
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1999:36-37) – como quilombo no caso brasileiro e “povo de Machadinha”, em Quissamã, Estado do Rio de Janeiro.
Na reﬂexão acima proposta, nossa deﬁ nição prevalente é de que os
grupos étnicos são entidades autodeﬁ nidas: as etnicidades demandam uma
visão construída de dentro e elas não têm relações imperativas com qualquer critério objetivo (Ericksen, 1991). Do mesmo modo, o território de
tal ou qual grupo deve ser deﬁ nido pelo levantamento do estoque de topônimos por meio dos quais designam os lugares de trabalho e moradia,
dependendo do tipo de meio ambiente e dos nichos ecológicos que formam
seus ecossistemas.
Neste sentido, compreender a conﬁguração socioespacial de Machadinha foi particularmente difícil. No início do trabalho de campo contávamos com a informação de que a comunidade mencionada havia entrado
com um pedido ao Incra de reconhecimento como território “remanescente de quilombo”. Em outras palavras tínhamos em mãos apenas um documento onde constavam os nomes dos locais que estariam sendo pleiteados:
fazendas Machadinha e Mutum, Sítios Boa Vista, Santa Luzia e Bacural.
Esta informação nos orientou durante a primeira etapa da pesquisa, em
nossas tentativas de compreender o que estava sendo reivindicado como
sendo a “Comunidade Remanescente de Quilombo de Machadinha”.
Posteriormente, com o avanço do trabalho de campo compreendemos
que o nome Machadinha era utilizado pelos moradores da região para
designar a área onde estão às chamadas senzalas, a capela e a antiga casa
grande e, ao mesmo tempo, um perímetro maior que engloba o espaço
atualmente ocupado pelos canaviais, em referência ao antigo território da
fazenda Machadinha. Já as localidades conhecidas como Sítio Santa Luzia, Bacurau, Mutum e Sítio Bons Vista, que constam no pedido de reconhecimento territorial feito ao Incra, constituem topônimos aos quais os
moradores fazem referência, tanto na construção dos limites territoriais,
quanto nos contextos de interação com seus parentes e alguns antigos trabalhadores da fazenda Machadinha, que ainda no período de funcionamento do Engenho Central de Quissamã, moravam em lotes próprios ou
em pequenas propriedades familiares.
De acordo com os relatos dos moradores, as terras pertencentes ao Sítio
Santa Luzia têm sua origem em uma doação feita pelos antigos proprietários do Engenho Central de Quissamã a um casal de ex-escravos. Já as
terras que recebem o nome de Bacurau seriam constituídas de pequenas
propriedades “particulares”, que foram incorporadas pelos descendentes
dos antigos escravos, moradores das casas da usina (“senzalas”), através
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de casamentos com os herdeiros destes lotes familiares, que também eram
trabalhadores da fazenda Machadinha.
Apesar destes locais serem geograﬁcamente descontínuos e possuírem
diferentes formas de ocupação territorial pelas famílias seus habitantes
estão ligados por fortes laços de parentesco e de vizinhança, o que faz com
que um morador de Bacurau ou do Sítio Santa Luzia, por exemplo, possa
ser visto como “sendo” de Machadinha. Estes laços se estendem através
das gerações e os mantém unidos, ainda que existam dissensões internas
a comunidade. A expressão máxima do sentimento de que os moradores
compartilham tais vínculos se revela na frase constantemente repetida por
eles, a de que “em Machadinha é todo mundo primo”. Este fator se converge na autoatribuição de uma imagem que fazem de si próprios como
uma totalidade delimitada e autônoma, em relação àqueles que são considerados “de fora” da comunidade, que tem uma eﬁcácia simbólica ao se
reconhecerem e fazerem ser reconhecidos como uma coletividade.
Neste sentido, ao longo do trabalho de campo, pudemos constatar que
há uma intensa circulação interna por parte dos moradores entre estes diversos locais que são considerados por eles próprios como “fazendo parte
de Machadinha”. A interação entre os habitantes destas diversas áreas não
ocorre apenas no âmbito da realização de eventos turísticos ou projetos
que os integram, mas faz parte igualmente do cotidiano imediato das pessoas, no qual ocorrem casamentos, mudanças de casas, visitas aos parentes, churrascos de domingo etc. Além de uma constante circulação interna
a estes locais, há casos de movimentos migratórios para fora de Machadinha, principalmente para Santa Catarina (bairro próximo a Machadinha,
ao qual os moradores fazem constante referência), Quissamã, Campos,
Macaé e Rio de Janeiro. O fato de existirem pessoas que nasceram em
Machadinha, mas que não moram mais lá, não exclui o sentimento de
pertencimento que elas têm em relação aquele lugar e de serem assim consideradas pelos parentes que ﬁcaram.
O movimento de retorno por parte de moradores que saíram é outro
aspecto que caracteriza a vida cotidiana de Machadinha, sendo frequentes
as histórias de pessoas que passaram alguns anos de suas vidas em outros
lugares para depois retornarem. A família de Dona Geruza e de Seu Carlinhos é exemplar neste sentido. Seu Carlinhos nasceu em Machadinha e
foi criado pelos avós porque seus pais foram morar no Rio de Janeiro. De
acordo com as recordações de Dona Geruza, na época em que ainda não
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eram casados “Carlos foi morar no Rio, mas voltava para Machadinha
na época da festa de Santo Antônio”. A presença assídua de Seu Carlinhos nestas festas possibilitava não só o contato entre ele e Dona Geruza,
mas também entre ele e Machadinha, seu local de origem. Ainda segundo
Dona Geruza, “todos que foram para o Rio, voltavam nesta festa”, o que
renovava os vínculos entre aqueles que partiram e os que ﬁcaram em Machadinha.
Posteriormente, quando os dois se casaram, Dona Geruza se juntou a
Seu Carlinhos no Rio de Janeiro, onde nasceram seus dois ﬁlhos e onde
viveram até ele se aposentar para, então voltarem, a Machadinha. Em relação aos seus ﬁ lhos, atualmente um reside em São Paulo, enquanto o outro, após ser aprovado em um concurso público para o cargo de auxiliar
administrativo da prefeitura de Quissamã, se mudou com a esposa (que é
do Rio) para Machadinha, onde trabalha no posto de saúde.
Outro exemplo deste movimento para fora e para dentro de Machadinha é a festa de Santo Antônio como algo que tornava possível o encontro
e a manutenção do contato entre aqueles que partiam e os que ﬁcavam
como aparece na história de vida de outro morador. Ao ser questionado se
sua esposa havia trabalhado na roça como ele, deu a seguinte resposta:
Não senhora, nunca trabalhou na roça, trabalhou no Rio, ela morava lá,
só vinha de ano a ano, porque tinha sempre festa aqui de Santo Antônio,
então o pessoal daqui que morava no Rio vinha na festa de Santo Antônio, a gente só se via uma vez por ano, escrevia carta, nem telefone não
tinha, ela ﬁcou no Rio uns quatro anos mais ou menos.

Conclusão: os topônimos e a reivindicação territorial
Ao ﬁ nal da pesquisa etnográﬁca constatamos que as áreas de reivindicação territorial que constavam no pedido de reconhecimento feito ao Incra
não correspondiam à área demandada pelos moradores de Machadinha
durante o trabalho de campo antropológico, como proposta do território.
Desta maneira, mesmo que as localidades de Bacurau, Sítio Santa Luzia,
Mutum e Sítio Boa Vista fossem consideradas pelos seus moradores como
“fazendo parte de Machadinha”, este “fazer parte” se referia apenas as
redes de relações de parentesco e vizinhança existentes entre os seus habitantes, e não no que diz respeito aos limites físicos e geográﬁcos do que é
considerado como “territorialmente” fazendo parte de Machadinha para
ﬁ ns de titulação coletiva.
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Depois que compreendemos estas distinções entre “fazer parte” de
Machadinha, mas não ter o território incluído na titulação coletiva e,
ainda, tendo como responsabilidade a elaboração do laudo antropológico
de identiﬁcação territorial, começamos a acompanhar as reuniões feitas
pelos moradores com o objetivo de discutir a questão da delimitação da
área que seria, ﬁ nalmente, por eles pleiteada ao Incra. Após a deﬁ nição
da área que seria reivindicada e quase ao ﬁ nal do trabalho de campo
aconteceu, entretanto, algo inesperado. Alguns moradores mais velhos da
comunidade que no passado foram empregados da usina Engenho Central
de Quissamã e que, por isso, conheciam bem as terras referentes à antiga
fazenda, foram escolhidos para apontar os limites territoriais da antiga Fazenda Machadinha para que a proposta do território reivindicado
pudesse ser concluída. No entanto, mediante a uma “ordem” de um dos
administradores da usina que dizia para “não mostrar de jeito nenhum
os limites da fazenda” e para “mandar quem estivesse querendo medir os
limites para o escritório da usina para conversar com ele”, não foi possível
a realização desta importante fase do processo de elaboração do laudo.
Cabe ressaltar que estes moradores iriam apenas apontar as estremas
da fazenda e que esta etapa do trabalho é um direito inscrito no Decreto
no 4.887 de 2003 e na instrução normativa vigente no Incra, onde eles
deveriam apresentar a proposta do território no âmbito do relatório antropológico. Diante desta situação crítica, levamos a Machadinha um mapa
daquela região elaborado anteriormente pelo Incra. Foi a partir desta representação gráﬁca que os antigos moradores puderam apontar os limites
territoriais da área que estava sendo reivindicada pela comunidade.108
Finalmente, após algumas reuniões e com o mapa nas mãos eles concluíram que a proposta do território a ser reivindicado deveria corresponder
às terras da antiga Fazenda Machadinha, de propriedade atual da Companhia Engenho Central de Quissamã, somada ao quadrilátero central, onde
se encontra o já mencionado complexo arquitetônico, comprada pela prefeitura no ano de 2001. Em outras palavras ﬁcaram geograﬁcamente fora
do território entendido como parte da antiga Fazenda Machadinha, o Sítio
Boa Vista, o Mutum, o Sítio Santa Luzia e a parte de Bacurau onde estão
os pequenos lotes de propriedade familiar, razão pela qual seus moradores
as excluíram do pleito por uma titulação coletiva, ainda que sejam consideradas como fazendo parte do território do Quilombo de Machadinha.

108 O mapa da região com as respectivas indicações dos moradores apontando os limites
territoriais da área reivindicada seguiu em anexo no laudo antropológico da comunidade de
Machadinha.
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Remanescentes de quilombolas em múltiplas
dimensões

Delma Pessanha Neves109

O debate sobre reconhecimento de direitos sociais de remanescentes de
quilombos, como instituído na Constituição Brasileira de 1988 e no artigo
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assenta-se basicamente em luta política frente às possibilidades de instituir classiﬁ cações
sociais. Esta luta implica a releitura de processos históricos em que algumas versões foram ideologicamente impostas e, por tal condição, também
por vezes oﬁcialmente registradas.
Além disso, como a literatura especíﬁca tem ressaltado, outra paralela ou consequente diﬁculdade vincula-se à demonstração de critérios de
pertencimento social e apropriação material e imaterial de territórios em
conformidade à inerente reiﬁcação de noções historicamente substantivadas na memória coletiva nacional. A representação coletiva assim substantivada, cristaliza uma das situações de experiência histórica, no atual
contexto idealizada ou reconstituída, mas que, nem por isso, perde seu
caráter de situação histórica e as implicações das condições sociais em
que ela foi vivida, isto é, pela subordinação ou segregação relativas. Por
tal sistema de representações, como tantas pesquisas têm demonstrado,
consagra-se o princípio de que os grupos supostamente descendentes de
quilombolas permaneceram em estado de reprodução simples, para usar
uma metáfora pautada no destaque atribuído ao termo por Marx, ou seja,
reproduzindo-se nos mesmos termos. Em consequência lógica, pressupõe
a defesa do princípio de autoexclusão dos descendentes de quilombolas da
sociedade nacional, contestação bastante reaﬁ rmada por diversos estudiosos e pesquisadores que aqui não vem ao caso repeti-la (O’DWYER, 2002;
ALMEIDA, 2002; ARRUTI, 2006; BOYER, 2009).
As concepções referenciadas aos direitos dos remanescentes de quilombolas, sendo hoje valorizadas por meio de categorias de mobilização para

109 Antropóloga, professora permanente do Programa de Pós-graduação em Antropologia
da UFF, bolsista de produtividade do CNPq.
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ação coletiva, devem ser entendidas como operatórias de princípios de produção de adesões políticas. E, portanto, encapsuladoras de diversas lutas
sociais. Ademais, no caso analisado neste artigo, principalmente de afrodescentes que seguiram ou tiveram limitadas as alternativas de inserção social e produtiva orientadas pela autonomia vis-à-vis a fazenda e respectiva
senzala. Por conseguinte, aquelas concepções também correspondem ao
apagamento da diversidade de experiências da memória coletiva nacional.
Equivalem ainda ao descuido com o registro das condições em que a parte
da população negra que não aderiu diretamente a essa alternativa hoje
valorizada – de contraposição e concorrência ao sistema fazenda e suas
condições de imobilização da força de trabalho escrava ou liberta – foi se
integrando à sociedade nacional, no decurso das sucessivas mitigantes leis
de libertação do cativeiro.
O entendimento dessas problemáticas (política e epistemológica) é fundamental para se compreender as condições em que os atuais assentados
em Novo Horizonte, no contexto da demanda de que eles sejam reconhecidos pelo Estado enquanto remanescentes de quilombos, constroem
a trajetória de sua inserção no sistema social, econômico e político local
e inclusivo. Para que o próprio investimento político de reconhecimento
de direitos de remanescentes de quilombolas seja compreendido em seus
múltiplos desdobramentos, é preciso reconhecer que as fronteiras então
criadas, mas também neste próprio movimento estendidas, não se esgotam
nos termos da legislação ou nos primeiros investimentos políticos. Enﬁ m,
para que tal movimento social seja compreendido pelo irretorquível caráter
de mobilização política e de legitimação de processos de re-historização,
torna-se importante a inclusão analítica e empírica da especiﬁcidade dessa
experiência histórica no repertório de tantas outras que no atual contexto
são reconhecidas ou reivindicam tal condição. Ela se torna importante
exatamente pela negação de uma única versão triunfalista; mas, ao contrário, pelo reconhecimento da diversidade de investimentos na construção de
memórias coletivas das inúmeras experiências de integração da população
negra na sociedade brasileira.
Aderindo imediatamente ao termo de autoidentiﬁcação “quilombola”,
posto que fora o único colocado em mediação para o estímulo à construção de processos de cognição em torno das alternativas de autovalorização
e redimensão do reconhecimento pelos outros, os assentados, dimensionando a estranheza do termo, outrora de conotação negativa, também o
integram pela galhofa. Demonstrando o estranhamento da designação,
que não pertencia ao sistema de vocábulos comuns ao grupo, eles brin-
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cam com o uso do “carambola”, termo para eles mais familiar. Todavia,
o termo “carambola”, cuja brincadeira se ressalta por todos reconhecerem
a designação de uma fruta, não é de todo sem sentido. Segundo Oscar
(1985), estudioso dos registros escritos locais sobre os quilombolas, mas
no próprio contexto da escravidão, estes grupos sociais também eram chamados de “calhambolas” ou “calhembores” (1985:172).
Os assentados do P.A. Novo Horizonte atribuem ao termo, o sinal diacrítico correspondente à experiência da maioria da população trabalhadora, que carrega até os nossos dias o legado de lembranças, cuidadosamente
transferidas geração à geração, de “sofrimento do escravizado”. E por esta
expressão ressaltam o subjugamento e a mortiﬁcação física e social a que
estiveram ou continuaram submetidos nas múltiplas experiências de aﬁliação da força de trabalho. No caso aqui considerado, enquanto escravo,
enquanto colono, enquanto morador, enquanto assalariado e enquanto
assentado. E para melhor demarcação do que desejo demonstrar, sistematizo: eles reivindicam que o reconhecimento compensatório dos atuais
afrodescendentes persiga o itinerário de posições sociais ou as trajetórias
coletivas dos que, tendo permanecido vinculados às fazendas, mudaram as
condições de aﬁliação social conforme os diveros processos de transformação de vinculação da força de trabalho e de imposição de sistemas econômicos e fundiários. Sob mudanças assim impostas, eles lutaram para gerir
os meios de dominação econômica e política. Em decorrência, qualquer
tentativa de exercício atual de sistematização de fragmentos de memória,
especialmente constituída para ser aﬁ nal reconhecida externamente ou pelos outros, pressupõe que eles, das experiências presentes e pretéritas valorizadas, engagem-se na reﬂexão coletiva e complementar desses distintos
percursos sociais e políticos.
Ressalto ainda outros fatores importantes para valorizar a singularidade do caso em foco neste artigo, singularidade que não corresponde à excepcionalidade. Quero demonstrar o quanto ele pode operar como recurso
de reﬂexão dos termos de deﬁnição da amplitude e diversidade das pautas
de luta política em torno do reconhecimento social e jurídico dos direitos
dos afrodescendentes.
Para se redimensionar essa contextual reivindicação política, é preciso
levar em conta o tipo de investimento de representantes da elite econômica
e intelectual na preservação de registros sobre as condições de existência
da população negra, tanto durante todo o sistema escravocrata, mas principalmente no período pós-abolição.
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Onde encontrar reforços e referências instituídas de memória coletiva,
se as diversas formas de dominação foram impondo reinvenções por
sucessivos processos de construção de identidade e de direitos de trabalho?
Como desconsiderar os sucessivos e complementares processos de luta
dos subordinados trabalhadores, se estes próprios longos processos de
luta correspondem a investimentos de concorrência política no sentido
de alterar relativamente as condições sociais dessa posição?
Portanto, como desconsiderar aqueles campos de construção de posições
sociais e de recursos de legitimação das respectivas reivindicações?

Basta percorrer os livros didáticos difundidos em escolas públicas às
quais alguns dos afrodescendentes têm acesso, para compreender o reforço
justiceiro da memória coletiva valorizada por negros, que procuraram se
afastar, também cristalizando, as associações entre escravidão, trabalho
árduo, castigos, chicotadas, pelourinhos etc. E assim se obrigavam, pelo
menos os que daquele sistema se consideravam vítimas, a exercícios de
exorcização coletiva, muitas vezes fundamentados em demonstrações da
ﬁdelidade ao “patrão”, que assim os admitia humanos ou que daqueles
castigos deviam ser poupados. A reﬂexão apresentada pelos assentados
que participam da elaboração deste texto pelas entrevistas e conversas informais comigo, ainda comprova essas múltiplas, embora externamente
ambíguas, formas de autoclassiﬁcação ou autoestima.
 Como então cobrar dos afrodescendentes uma pressuposta história sistematizada e linearizada, guardada às escondidas nas porões da memória, para um nem sempre crível resgate?110
 Como deles esperar uma história teorizada e voluntarista, tal como
investem os grupos sociais a que se arrogam a elaboração de projetos e
programas de dominação social, econômica, política e ideológica?
A “história” que os afrodescentes podem teorizar ou elaborar só pode
estar constrita às percepções e às formas de construção de patrimônios de
experiências humanas na situação de dominação a que sempre estiveram
enquadrados. Sendo uma experiência de dominados, ela está também marcada pela institucionalização material e simbólica das expressões de domi-

110 Todos sabemos, porque também participamos dos meios de imposição, que os investimentos no sentido de qualquer mobilidade social pressupunham o esquecimento da condição socialmente degradada do negro, possível pela incorporação de atributos sociais que os
“brancos” reconheciam como seus.
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nação. Por isso, como toda história ou construção de memória coletiva, é
organizada por fragmentos valorizados segundo contextos e disputas sociais, mas também em grande parte uma história permitida ou silenciada,
quando referenciada às contradições e à consciência da dominação.
Para demonstrar essas especiﬁcidades das alternativas de construção
de memória coletiva pelos assentados do P.A. Novo Horizonte, Glebas
Aleluia, Batatal e Cambucá, mas, principalmente, tal como foi minha eminente intenção ao elaborar o relatório do qual este artigo é parte, para
também dotá-los de meios de apropriação da história que outros deixaram sobre a presença dos negros na região que hoje corresponde ao Norte
Fluminense, isto é, aquela apresentada por intelectuais que cristalizaram
versões segundo enobrecimento dos dominantes ou daqueles que tentaram
demarcar as injustiças perpetradas em relação aos negros, analiso alguns
desses registros (aqueles possíveis sobre a experiência da escravidão nesse espaço socioeconômico). E contraponho as versões no atual contexto
elaboradas pelos entrevistados, no empenho de se beneﬁciarem, de forma
particular, pelo reconhecimento político enquanto “quilombolas”, para
eles signiﬁcando “negros descendentes de escravos”.
Reaﬁ rmando o que na lituratura acadêmica já se tornou lugar comum,
a escolha de acontecimentos retidos pela memória coletiva não é neutra.
Os acontecimentos que clamam a posterior culpabilização, por serem assim
deslocados, apresentam-se passíveis de assegurar conhecimento comum e
recriminação dos antepassados. Desempenham, tanto para dominantes
quanto para dominados, ou seja, algozes e vítimas respectivamente, um
recurso de construção de acontecimentos aglutinadores ou identitários, especialmente para os grupos sociais que se reconhecem como vítimas.
Portanto, a escravidão, os escravos, os escravizados, os remanescentes
de quilombos, categorias cujos sentidos designativos são tributários de investimentos públicos no presente, só podem ser enfocados, se também for,
nesses termos, levado em consideração o contexto histórico em que as posições sociais ressuscitadas ou resgatadas foram anteriormente produzidas;
mas, principalmente e contrastivamente, no presente, reconhecidas. Tal
pressuposto não visa traçar continuidades, decisivamente ilusórias; mas
entender por que os atuais assentados, deﬁ nindo-se como “herdeiros” de
um território, reivindicam uma herança constituída não pelo direito de
consanguinidade, mas pela cidadania sustentada no direito ao território
do “aí nascido e criado”. E, por tal condição, “herança” formulada pelo
discurso público sobre a reprodução incessante do sofrimento concernente
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ao dominado, expropriado de vontades coletivas (e muitas vezes individuais) e de projetos emergidos da posição social em comum.
Assim sendo, toda análise aqui dimensionada qualiﬁca e especíﬁca reivindicação dos assentados: afrodescendentes e herdeiros das experiências
compartilhadas ou referenciadas à vida comum nas senzalas, nos eitos, nas
roças, nos cafezais, nos babanais e, quem sabe, nos contextuais e esmagadamente desaparecidos quilombos. Qualiﬁca ainda as compartilhadas
vivências positivas, pelo que representavam de reconhecimento favorável
no sistema de posições a que estavam integrados; e negativas, diante das
lembranças de mortiﬁcação física e social inerente às formas de imobilização do trabalhador quando vinculado pela associação casa-trabalho.
Por essa razão, baseia-se na memória de “escravizados”, tecida na condição de subordinados ou submetidos a regras exacerbantes da unilateral
vontade do outro. Orienta-se por eixos espaço-temporais que, indubitavelmente, não correspondem ao cotidiano; mas aos exercícios coletivos de
elaboração de conhecimento social de si, concebido em descontinuidade e
nos espaços necessários de construção política da pessoa e de sua correspondente visão de universo social próprio. Enﬁ m, quer ainda demonstrar
a impossibilidade de se compreender as alternativas de produção de identidades coletivas, sem considerar as práticas de sua gestão.
Legados imprecisos e tendenciosos: refluxo/recalque da memória dos
subordinados
População escrava no Município de Campos
Ampliando a demonstração das condições em que a memória coletiva da
presença dos escravos fora consolidada na região Norte Fluminense, reaﬁ rmando a alienação da população assim classiﬁcada, bem como de seus
ascendentes e descendentes, retomo, tal como também destacam ou puderam se apegar os autores que mais recentemente dedicaram-se a considerar
tais informações, dados interpretados segundo outras perspectivas. Acompanhando-os, integro então as citações judiciais a respeito de “negros cativos”. Tais dados devem ser compreendidos pelas intenções pelas quais
foram registrados: reaﬁ rmam os casos extremos de reação e resistência,
orientados por estratégias de controle e consagração da propriedade da
terra e dos escravos. Portanto, investimentos de autores que só puderam se
valer das fontes que instituíram ou que padronizaram tais práticas sociais
ou disciplinares; ou tais recursos de reprodução dos modos de dominação
da força de trabalho.
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Pelos dados da tabela seguinte, pode-se concluir que praticamente a
metade dessa população, no contexto dos recenseamentos, vinculava-se ao
grupo de afrodescentes, como também demonstra Lage (1981), contando
com dados produzidos para a época por Teixeira de Mello.
Tabela 1. População do Município de Campos – 1880
População
Livre

População
Escrava

Total

% da População
Escrava S/A
População Total

01 – São Salvador

11.490

7.910

19.400

40,77

02 – São Gonçalo

7.191

4.483

11. 674

38,40

03 – Santo Antônio dos Garulhos

6.484

7.825

14.309

54,68

04 – Nossa Senhora das Dores do
Macabu

5.949

2.098

8.047

26,07

05 – São Sebastião

6.402

3.038

9.440

32,18

06 – Nossa Senhora da Penha do
Morro do Coco

4.884

1.766

6.650

26,55

07 – Santa Rita da Lagoa de Cima

4.292

1.195

5.487

21,77

08 – Nossa Senhora da Natividade de
Carangola

3.995

1.764

5.759

30,63

09 – São Benedito da Lagoa de Cima

3.426

748

4.174

17,92

10 – Bom Jesus de Itabapoana

2.842

1.298

4.140

31,35

Município

56.955

32.125

89.080

36,06

Freguesias

Fonte: José Alexandre Teixeira de Mello. Campos dos Goytacazes/RJ.: Laemmert, 1886. In: Lage,
1981:88.

Na década em que ocorreu a abolição do cativeiro, a maioria da população negra se ﬁ xava no entorno do distrito-sede do município, São Salvador, e dos que se concentravam ao seu redor: Santo Antônio de Guarulhos, São Gonçalo e São Sebastião; ou mais ao norte do território hoje
qualiﬁcado como Estado do Rio de Janeiro: Nossa Senhora de Natividade
de Carangola e Bom Jesus do Itabapoana, municípios que posteriormente,
a partir da expansão da cafeicultura, instalaram-se por subdivisão física e
autonomia política. Também situado mais ao norte do que era considerado
Município de Campos, em região montanhosa, o distrito de Nossa Senhora da Penha do Morro do Coco fora uma das principais áreas apropriadas
pela cafeicultura, naquele contexto se destacando pela presença signiﬁcativa da força de trabalho vinculada sob cativeiro.
Para efeitos das questões consideradas neste texto, vale destacar que
nos antigos distritos de Santa Rita de Lagoa de Cima e de São Benedito da
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Lagoa de Cima, onde se incrusta a região do Imbé, tal como reconhecem
os aí residentes assentados, a presença de trabalhadores na condição de
escravos era a de menor frequência. Outrossim, como demonstra Castro
Faria (1986), a maior parte da área equivalente àquela que veio a ser ocupada pela cafeicultura, até a metade do século XIX, correspondia a ﬂorestas, exclusão produtiva que permitiu, a duras penas, a constituição de área
de reserva no Imbé, o Parque Desengano.
João Oscar (1985), em exercício de recuperação de fragmentos de experiências sociais então consagradas à preservação e que, por motivos especíﬁcos, impuseram-se, apresenta esclarecimentos quanto à concentração
de escravos no Norte Fluminense. Segundo ele, “em termos perimetrais e
proporcionais e em meados do século passado” (XIX), ela apresentava a
maior população escrava do País (1985:145-149). Entre as fontes por ele
utilizadas, destacam-se os relatos de viajantes nacionais e estrangeiros. São
assim, embora fundamentais, restritos no tempo, porque abarcam geralmente o século XIX, último século da escravidão no Brasil.
Tomando ainda um outro autor regionalista (PESSANHA, 1999) que,
ao ﬁ nal do século XX, tenta inﬂuir na construção de uma memória positiva, denuncista ou justiceira, em relação às condições de vida e inserção
social dos negros, pode-se perceber o encontro de opiniões e registros.
Há efetivamente acordos em torno dos quais todo um campo intelectual
de debates e consagração de aﬁ rmações eletivas vem se constituindo, não
só diante das diversas experiências de escravidão no Brasil, mas também,
no caso aqui considerado, nos territórios hoje reconhecidos como norte
e noroeste Fluminense. Paralelamente à caracterização das condições de
opulência dos senhores de engenho e escravos, Pessanha (1999) dedica-se
ao registro de presenças de “quilombos” e outras formas de luta e resistência por parte dos então escravos:
Não se formaram, na Baixada de Goitacazes, quilombos como os de
Jabaquara e Cubatão, nem surgiram chefes negros da envergadura de
Quintino Lacerda. Tivemos apenas um de porte mais modesto, o famoso
Bentuyu. Mas é forçoso reconhecer que havia constante sentimento de
revolta, de luta sem trégua, contra autores daquelas tremendas injustiças
sociais. A pregação abolicionista, que emanava do centro urbano mais
desenvolvido da região, repercutiu com redobrado vigor pelas fazendas e
engenhos (grifos meus).
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Na queima de canaviais, lesando profundamente um dos principais meios
de produção do senhor de escravos, é que despontava o espírito insubmisso do negro. (...)
Os anos que antecederam à vitória da pressão popular, que se expressou
na promulgação da Lei Áurea, foram feitos, em Campos, atentados, por
meio de incêndios, à propriedade rural escravagista. Os canaviais arderam com frequência invulgar. O fogo se identiﬁcou como o sinal de levantamento e caminhada para a luta.
Por que o negro não combateu mais?
Ora, é preciso não subestimar a inteligência da classe que o explorava,
bem como a de seus intermediários, os traﬁcantes. É preciso levar em
conta, acima de tudo, como adverte Caio Prado Júnior, a divisão reinante
entre grupos de escravos oriundos de nações africanas distintas e muitas vezes hostis umas as outras, coisa de que a administração pública e
os senhores sempre cuidaram muito. Procurou-se, com muita habilidade,
impedir a formação de aglomerações homogêneas de negros. (...) Se foram
os negros que promoveram a abolição da escravatura, por que eles não
deram sequência a obra, com a distribuição de terras para os ex-cativos?
Por que não se deu início à reforma agrária?
É que a abolição não foi comandada pelos negros. Eles não representavam
força social organizada. Ela foi desejada e insu ﬂada por eles. Mas, não
organizada e comandada por eles.
Os homens livres, liderando os negros, mulatos, descendentes de negros,
enﬁ m, eram os únicos grupos sociais, com algum senso de organização,
capazes de mobilização na campanha pelo ﬁ m da escravatura (PESSANHA, 1999:85-87).

O registro de época (em inventários, ofícios circulados entre setores de
polícia da província, relatórios e atas de assembleia legislativa provincial
etc.) do sistema escravocrata também se orientou pelo reconhecimento da
propriedade (“material”) dos homens situados na condição de escravo. Enquanto mercadoria, os atributos de valorização mercantil eram sempre ressaltados (cf. OSCAR, 1985). Essa modalide de registro é tão mais frequente quanto maior valor econômico era atribuído ao escravo, especialmente
se fosse dotado de algum ofício ou proﬁssão. Segundo o autor (1985:151226
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152), quando um desses escravos fugia, seu dono, desesperado, oferecia altos prêmios por sua captura, como comprovam os registros permanecidos
pelos anúncios de jornais. Seguindo a importância do registro segundo o
valor econômico do escravo, tais anúncios dão conta da importância do
valor da venda, da compra, da penhora ou do aluguel de “escravos capacitados em serviços diversos, notadamente ladinos”. O valor econômico
diferenciado permitia que, sob venda ou aluguel de “negras e negros para
afazeres domésticos e outras atividades correlatas”, os registros escritos estivessem subjugados à transação em jogo. Todavia, destaca Oscar (1985),
os negros eram também citados (e assim registrados negativamente) em
anúncios “que suscitavam maledicência, malícia e curiosidade”. No mercado de circulação desses trabalhadores alienados, também eram valorizados os anúncios a respeito de escravos menores ou de casais de escravos.
Na literatura memorialística, interessa o fato diverso valorizado nas
manchetes, tal como ediﬁcaram os jornalistas de época. Esses registros,
se fazem justiça por um lado, colaboram para encobrir, relativamente, as
condições cotidianas de vida e as formas de gestão das relações de imobilização da força de trabalho que abarcavam a maioria desses trabalhadores.
Valorizadas como exemplos extremos de inserção socioeconômica, essas
práticas coexistiram com outras alternativas abertas pela própria imobilização da força de trabalho, tal como demonstrarei pela ênfase na objetivação tão ampla do sistema colonato após a abolição do cativeiro. E o faço
porque foi a essa alternativa que os ascendentes dos assentados de Novo
Horizonte privilegiadamente aderiram, não sem antes apresentar os dados
por mim obtidos que fazem referência à formação de quilombos no Norte
Fluminense.
As fugas e a constituição de quilombos
Acompanhando o investimento arquivístico de Oscar (1985), retomado
por Pessanha (1999), pode-se perceber que, se não se perpetuaram, pelo
reconhecimento de comunidades negras de afrodescendentes que impuseram sua liberdade, os quilombos não deixaram de existir, pelo menos nos
termos do registro de época.
Quilombos na planície
Reação natural à escravidão, quilombos eram redutos clandestinos de escravos fugidos, chamados quilombolas, calhambolas ou calhembores, e
geralmente surgiam em matas inacessíveis, serras íngremes ou brejos pe-
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rigosos, de onde, na calada da noite ou em caminhos desertos, invadiam
fazendas e assaltavam imprevidentes viajantes, em busca de mantimentos
e provisões.
Não tendo a expressão organizacional de Palmares, nem por isso os quilombos da planície, aparecidos em diferentes lugares e épocas diversas,
deixaram de espalhar o terror, contribuindo econômica e psicologicamente para o desgaste do sistema escravista, na medida em que, afastando-se
do processo produtivo, cada negro fugido representava perda substancial
para o capital do seu senhor, servindo ainda de exemplo, pela unidade de
interesses dos quilombolas, para outros cativos descontentes.
Há notícias da existência de pequenos desses esconderijos na baixada goitacá nos primeiros decênios da colonização. Mas será a partir de ﬁ ns do
século XVIII e início do século XIX, com o desenvolvimento da produção
açucareira e o aumento do número de escravos nos engenhos, que ali vão
ser criados os mais conhecidos quilombos (OSCAR, 1985:172).
Assim, por volta de 1796, quando o capitão das Ordenanças João Luiz
Pereira Viana teria liderado uma expedição punitiva contra quilombos
surgidos nas matas periféricas de Macaé, objetivando a prisão de escravos
fugidos, conseguindo aprisionar, nessa entrada, cerca de sessenta deles, escapando alguns outros, que se embrenharam nas entranhas das ﬂorestas.
Muitos seriam, por outro lado, os lugares batizados com nomes indicativos de, neles, terem havido tais agrupamentos: entre Macaé e Campos,
conheciam-se os sertões de Quilombola e Quimbira, e os alagadiços existentes no sertão do Norgueira, na margem norte do rio Paraíba, em Campos, eram chamados de Brejos do Quilombo. De igual modo, Quilombo
foi o nome primitivo da atual localidade de Dores de Macabu.111
Nas serras do Imbé proliferaram vários desses redutos. Monsenhor Pizarro denuncia-os: “É povoado (o sertão do Imbé) só no seu princípio, e
todo terreno pelo sertão adentro serve de asilo aos negros fugidos, que
nele sustentam vários quilombos, como acontece também nos sertões dos
outros rios.”

111 A leitura de relação atual de proprietários de terra e os respectivos títulos dos imóveis
rurais deixam proliferar, demonstrando apreço pelos nomes, diversas fazendas nomeadas
Quilombos e Quilombinhos. Ver, por exemplo, as listagens de cobrança de ITR do INCRA.
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Também as matas e serras das regiões próximas à estrada Macaé-Cantagalo, rasgada pelo visconde de Araruama, ser viam de refúgio a negros fugitivos, sendo bastante conhecido o Quilombo dos Três Bicos, dizimado
em 1836, onde “alguns mulatos de baixa instrução procuravam seduzir
os escravos para se sublevarem”.
A perseguição aos quilombolas acoitados nessas matas, teria sido, até
mesmo, responsável pelo desbravamento das terras originárias do Município de Santa Maria Madalena, na década de 1840, quando ali se estabeleceu, com um rancho, vindo de Macaé, o velho mateiro José Vicente
(grifos meus) (OSCAR, 1985:173).
Na divisa do Norte Fluminense com a Província do Espírito Santo, também há referências a respeito de negros escondidos: em outubro de 1848,
o Sr. Gaspar Antonio da Costa Leal informava o Governo da Província
do Rio de Janeiro “sobre um quilombo surgido nas cabeceiras do rio
Moquim, que deságua no Itabapoana”.
Dessa faixa de época serão os esconderijos em que se iriam homiziar,
nos sertões de São João da Barra, mormente na antiga fazenda do Largo,
escravos da região, convindo lembrar que o traﬁcante André Gonçalves
da Graça publicou em 13 de fevereiro de 1862, no Monitor Campista,
anúncio sobre um negro fugido, esclarecendo que “este escravo há pouco
tempo foi tirado da cadêa d’esta cidade, vindo de Itabapoana, por andar
fugido por aquelles arredores, dez meses” ...
Algum tempo depois, em 19 de janeiro de 1872, noticiava o jornal Gazeta
de Campos a descoberta de alguns quilombos na fazenda do Queimado
e em suas redondezas:
“Quilombos. – No dia 16 do corrente, o feitor da ‘fazenda do Queimado’,
propriedade do Sr. Commendador Julião Ribeiro de Castro, percorrendo as matas da fazenda, encontrou um ‘rancho de quilombolas’. No dia
seguinte, reunidos o Sr. José Pacheco Duarte, com o feitor da fazenda,
colonos e alguns escravos, cercaram o rancho, mas o encontraram vazio.
Continuando, porém, com a busca, encontraram outro, para o lado da
fazenda do Mato da Canoa, mas como não tiveram tempo de cercá-los os
quilombolas fugiram.”
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Será, no entanto, a partir de 1875, no calor do abolicionismo, que o movimento dos quilombolas irá adquirir consistência e envergadura (grifos
meus) (OSCAR, 1985:174).
Nesse período, só nas imediações de Campos brotariam inúmeros pequenos valhacoutos, de que os mais importantes seriam o Quilombo de
Loanda, cujos moradores, em julho de 1880, paciﬁcamente se entregaram ao delegado Carlos de Lacerda, e o quilombo surgido nas matas da
freguesia de Conceição do Travessão, que seria dispersado à força das
armas em 1884, com mortos e feridos. Também ali, na região do Morro
do Coco, outro quilombo seria desalojado em 1886.
A essa altura, sob a inﬂuência de abolicionistas exaltados, a fuga de escravos tornara-se bem mais comum, absolutamente incontrolável, provocando o apavoramento geral dos fazendeiros, como nos dá notícia a edição
de 13 de setembro de 1885 do jornal Correio de Pádua:
“No distrito de Miracema andam diversos escravos fugidos, os quaes têm
dado o que fazer aos lavradores.”
Antes, o mesmo jornal de Santo Antonio de Pádua, noticiando em 23 de
agosto de 1885 a existência de um quilombo entre aquele município e o
de Cambuci, daria essa curiosa informação:
“Quilombo. – Na fazenda do Comendador Francisco Thomaz Leite Ribeiro, na mata que circunda o rasgo da estrada de ferro que por ali passa,
existe um quilombo de escravos fugidos. Dizem que estes quilombolas
andam suﬁcientemente armados, cometendo roubos e praticando perversidades. Acrescentam mais que alguns indivíduos forros convivem com
eles e assistem aos seus misteriosos cangerês” (grifos meus) (OSCAR,
1985:175).
Às vésperas da abolição, duas notícias sobre quilombolas seriam ﬁ nalmente publicadas no jornal O Progressista, de São João da Barra, respectivamente em 26 de maio e 23 de junho de 1887. Na primeira delas
se diz:
Quilombolas. – Segundo nos informa pessoa conceituada da freguesia de
São Francisco de Paula, os quilombolas, que têm atacado os viandantes, em
viagem por estradas dessa freguesia, assaltaram, há 15 dias, no lugar denominado Guaxindiba, a casa de João Rosa da Conceição... (Ver Mapa 1).
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O Quilombo do Curunkango (ou Carukango)
Entre os quilombos formados no Norte Fluminense, nenhum foi tão famoso quanto o estabelecido pelo negro africano de nome Curunkango,
possivelmente na serra do Deitado, distrito de Crubixais, na divisa do
município de Macaé com os atuais municípios de Trajano de Morais e
Conceição de Macabu, no lugar que ﬁcou conhecido como Carucango ou
Querucango.
Esse escravo, natural de Moçambique, tido como zumbi feiticeiro, tornara-se uma espécie de líder entre os negros da região, por suas reações à
escravidão, na fazenda do seu senhor, o português Antonio Pinto, onde
era constantemente surrado no tronco.
Era, esse negro, de compleição atarracada, além de coxo e corcunda.
Fugindo ao cativeiro, percorria, à noite, as fazendas do interior de Macaé,
insuﬂando os escravos a abandonarem as senzalas e se dirigirem para as
matas onde tinha seu refúgio (OSCAR, 1985:176).
Graças a isso, em pouco tempo formou um agrupamento numeroso, que
chegou a congregar cerca de duzentos negros.
Uma das primeiras vítimas de Curunkango, que se tornaria temido em
todo o município macaense, foi seu próprio senhor, degolado na fazenda
com sua família.
Passando a ser visto pelos escravos como vingador e justiceiro, ao ser
procurado, certa feita, por um negrinho de nome Domingos, que se dizia maltratado pelo fazendeiro Francisco Pinto, irmão do seu ex-senhor
assassinado, Curunkango dirigiu-se com seus quilombolas à fazenda daquele, em Crubixais, sendo recebido à bala. Ferido e não conseguindo
concretizar seu intento, teria dito, segundo Lamego:
“– Eu volto cá meu branco e liquidaremos as contas.”
Foi o bastante. As autoridades macaenses, ante esse e outros atentados,
temendo a evasão em massa dos escravos das fazendas, atraídos por
Curunkango e suas façanhas, resolveram enfrentá-lo: em princípios do
século passado o coronel Antonio Coelho Antão de Vasconcellos orga-
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nizou uma ampla expedição, composta de homens fortemente armados,
partindo em direção às matas onde se dizia estar situado o quilombo.
Este localizado e cercado, irrompeu cerrada fuzilaria, de que morreu lutando a maior parte dos negros fugidos, rendendo-se o restante aos invasores.
À frente dos que se entregaram às autoridades, vinha o Curunkango.
Deixemos que fale o historiador Antão de Vasconcellos:
“Saiu na frente o Curunkango, vestido com o hábito sacerdotal, trazendo
no peito um rico cruciﬁ xo de ouro, ante o qual todos se descobriram e
abaixaram as armas, já para ele apontadas. Parou, olhou para todos os
lados e, dirigindo-se a passos lentos para a direita, onde estava o quartelgeneral, ao aproximar-se do seu senhor moço, ﬁ lho do Pinto, seu senhor,
por ele assassinado, repentinamente ergueu o braço direito que trazia
oculto sobre a capa sacerdotal, armado de uma pistola de dois canos, e
sobre ele desfechou dois tiros, matando-o incontinenti.”
Ali mesmo foi Curunkango barbaramente trucidado à foice. Sua cabeça
foi cortada e espetada numa alta estaca, à beira da estrada geral, para
servir de exemplo a outros escravos recalcitrantes.
Buscando informações, souberam as autoridades de Macaé que Curunkango era misticamente respeitado e adorado pelos negros quilombolas, que
o consideravam ao mesmo tempo Imperador e chefe religioso, tendo pleno
direito sobre as escravas virgens, algumas das quais sequestradas à força
nas fazendas. À sua ordem, eram mortas e queimadas as crianças que
nasciam no quilombo. Dizia Curunkango:
“– A nossa raça deve extinguir-se para não ﬁcar na mão do branco!” ...
(grifos meus) (OSCAR, 1985:177-178).
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Mapa 01 – Localização aproximada dos quilombos citados por Oscar (1985)
Fonte: FARIA, Sheila Siqueira de Castro. Terra e Trabalho em Campos dos Goitacazes (1850-1920).
Dissertação. (Mestrado em Antropologia). UFF, Niterói, 1986. Adaptado por Neves.

No entanto, para efeitos de associação com o tema abordado neste
texto, destacam-se os anúncios de fugas de escravos. Muitos deles indicam
possibilidades de constituição, mesmo que em curto prazo, de comunidades quilombolas nas áreas em torno daquela voltada para a produção
açucareira. Outrossim, as comunidades quilombolas se alimentavam e estimulavam essas fugas, como interpreta Lana Lage da Gama Lima (1981),
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estudiosa do sistema escravista, mas principalmente do movimento abolicionista em Campos, no contexto, área correspondente ao que hoje está
sendo denominado Norte e Noroeste Fluminenses:
A fuga, no entanto, se resolve o problema imediato do escravo, ou seja, libera-o de fato da dominação objetivada nas relações de produção, não lhe
abre perspectivas formais de inserção no sistema, condenando-o à marginalidade e à perseguição. Nesse sentido o quilombo se apresenta como a
melhor alternativa para o negro fugido, dando-lhe maiores condições de
defesa e sobrevivência e ampliando-lhe a consciência de si mesmo como
pessoa, na medida em que o integra em uma comunidade que se organiza
fora do sistema no qual é coisiﬁcado enquanto força de trabalho.
Por outro lado, a guerrilha surge como a contrapartida necessária do quilombo, ligada à provisão das necessidades de alimentos e utensílios e à
defesa dos mocambos assediados pelas expedições repressivas oﬁciais e
particulares, e, ainda, pelos capitães do mato.
Em pequenos bandos, os quilombolas atuavam como salteadores de estrada ou atacavam as fazendas da vizinhança à procura dos mantimentos e
objetos que o quilombo não pudesse produzir. Além disso, esses bandos
funcionavam como sentinelas avançadas dos negros, travando lutas com
as tropas legais, os capitães do mato e os moradores da região (LIMA,
1981:33).

Posto que haviam precondições a corresponderem à constituição, mas
principalmente à reprodução, em especial se fosse longa, das comunidades
quilombolas, a fuga é um dos requisitos mas não o bastante para assegurar
a pressuposta correspondência. Todavia, talvez por valorização relativa
desse tipo de registro, os autores que se dedicam a interpretar, nos dias
atuais, as condições de existência da escravatura na região em pauta, são
pródigos, porque encontraram prodigalidade de fontes, na enumeração de
fugas em documentos sacralizados pela escrita.112

112 Por exemplo: Fugirão na noite de 19 de dezembro de 1849 da casa de Alexandre Davidson, na Coroa, dois escravos de nação Benguella; foram vestidos com ceroulas (MONITOR
CAMPISTA, 5.1.1850).
Escravo fugido. – Fugiu da Fazenda de Dona Anna Moreira da Costa Bellas, há 2 meses, o
seu escravo Ma noel, crioulo... levou vestido calças e ceroulas de algodão ... Desconﬁ a-se que
fôsse para os lados do Rio das Ostras. (MONITOR MACAHENSE, 12.10.1866).
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A existência da alternativa de vida fora das fazendas ou nos seus arredores corresponde à consolidação da função dos “capitães do mato” no
sistema de posições dos trabalhadadores que tal sistema de produção associava. Segundo ainda (OSCAR, 1985): “Alguns fazendeiros anunciantes
procuravam suscitar o interesse recompensado dos capitães do mato para
a captura de escravos fugidos, como, no decorrer do texto, exempliﬁca
com a transcrição de diversos anúncios.”
Enquanto mercadoria, a existência dos escravos é melhor registrada
neste sentido restrito, na medida em que havia escassez de trabalhadores
e o circuito de mercado desta mão de obra era interno ou interprovincial.
Não só o preço, redimensionado por tais circunstâncias, como também os
anúncios de oferta e demanda se intensiﬁcaram.
Além disso, dadas as condições de circulação interna dos escravos, no
contexto oﬁcialmente registrado, esclarece Oscar (1985): a locomoção
de escravos de uma para outra região, (...), somente podia ser feita se
acompanhada de autorização em forma de passaporte, expedida pela
autoridade policial do lugar de onde era deslocado o cativo.

Se a presença de quilombos é apenas nomeada, a reaﬁ rmação da repressão às fugas é mais valorizada, mas principalmente os recíprocos
assassinatos: tanto de fazendeiros e seus representantes contra escravos,
como vice-versa. A literatura portanto valoriza muito mais esses atos de
desatinos individuais ou de pequenos grupos, do que a resistência longa
pela constituição de comunidades relativamente autônomas. Enfatiza muito mais o empenho ou a vitória da contenção desta alternativa, do que propriamente sua existência. Em algumas passagens dos registros, ela pode
ser aquilatada como suposição. Por ﬁ m, os registros revelam um amplo
silêncio sobre o amanhã da abolição, sobre o processo lento de abolições
parciais ou sobre a forma de gestão da força de trabalho nesta passagem do
trabalhador alienado para o trabalhador livre. Mas o que desejo destacar,
para efeitos da argumentação que aqui desenvolvo, ultrapassa a inscrição
objetiva da produção de certo tipo de memória coletiva sobre a presença
dos escravos na sociedade açucareira do século XIX, no caso aquela que se
conﬁgurou no norte do Estado do Rio de Janeiro. Ora, anúncios de fugas,
de qualquer forma, são demonstrativos de que esta alternativa estava relativamente aberta aos investimentos dos negros na conquista da impositiva
liberdade. Eles não revelam apenas as saídas em desatino da situação inaceitável. Mediante o reconhecimento dos anúncios de fugas de escravos,
algumas alternativas referentes às condições de constituição de quilombos
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são aﬁ rmadas, mesmo que em curto prazo tais comunidades quilombolas
pudessem ser dizimadas, especialmente quando se localizavam nas áreas
em torno da produção açucareira.
Os dados dos registros também revelam que a produção açucareira se
encontrava em expansão, assentada na concentração da terra e das unidades de beneﬁciamento da matéria-prima. Ademais, a incorporação produtiva de terras no entorno daquelas apropriadas pela produção açucareira,
também se desenvolvia pela descida da frente expansionista da produção
cafeeira, que acompanhou as margens do rio Paraíba do Sul e do rio Itabapoana e seus aﬂuentes.
Mesmo que por registro apaixonado, referido a formas de laureamento
em relação à sociedade e à defesa daqueles com os quais apresentava homologia de posição, Lamego (1974), valendo-se de dados comparativos no
que tange ao tempo e ao espaço, oferece uma compreensão das mudanças
econômicas que, ao ﬁ nal da metade do século XIX, estavam sendo colocadas em prática na atividade açucareira, mormente no processo produtivo
industrial. As mudanças estavam fundadas e estimulavam a criação de
condições propícias à concentração dos meios de produção em termos de
recursos de fabricação de açúcar e da equivalente racionalidade agrícola.
Implicavam então a expansão dos canaviais e a concorrência em torno da
apropriação da terra. Portanto, em parte, ao ﬁ nal da metade do século
XIX, o contexto era pouco favorável à segurança da reprodução de unidades autárcicas de quilombolas.
A tabela seguinte, apresentada por (LAMEGO, 1974:149, 2. ed.), marca a rápida transição nos métodos de trabalho e o declínio deﬁ nitivo dos
pequenos senhores de engenho, ou como classiﬁca o autor: o nascimento
da nobreza rural.113

113 Verdade é que, toda essa esplêndida ﬂoração da aristocracia rural que iria surgir, sugaria
o viço da maior massa de escravos de um município brasileiro, pois eram eles 35.000 na abolição. Mas este fato não diminui o mérito do progresso daquele grupo, visto que toda a nossa
civilização agrária foi baseada na escravatura, estágio evolutivo embora provisório de toda a
marcha cultural do Homem sobre a Terra (grifos meus). (LAMEGO, 1974: 151).
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Tabela 2. Distribuição temporal de unidades de transformação da cana de açúcar no
Município de Campos dos Goytacazes (1827-1881)
Ano

Engenhocas

Engenhos a vapor

Total

1827

700 (aprox.)

1

700 (aprox.)

1835

-

4

4

1852

307

56

353

1861

267

68

335

1872

207

113

320

1881

120

252

372

Fonte: Lamego, 1974:150 (2. ed.).

Da interpretação de Lamego, um outro fator se revela enquanto alternativa aberta à diversidade de formas imobilização da força de trabalho.
Na fazenda do Mosteiro de São Bento, por exemplo, a relativa autonomização da força de trabalho pela aﬁ liação por colonato ou aforamento
passou a se constituir importante instrumento de gestão das unidades produtivas. Em outros textos (NEVES, 1979 e 1988), analisei o processo de
remissão do foro de parceiros nas fazendas de Mosteiro de São Bento. Este
processo tem sido apontado como importante fator explicativo da singularidade da imensa quantidade de pequenas propriedades e unidades de
produção na economia açucareira, tendência que vem se revalorizando por
outros fatores que aqui não vêm ao caso (NEVES, 1981 e 1997). Portanto,
no decorrer do processo de gestão da transição do trabalho escravo para o
trabalho livre, a forma colonato, tanto na produção canavieira quanto cafeeira, veio a predominar, condição que também validou inúmeras formas
de apossamento e de reforço político mútuo dos pequenos produtores. Os
dados interpretados por Lamego (1974) explicam as razões pelas quais,
no Norte Fluminense, diferentemente de outras áreas produtoras de cana,
açúcar e café, vão ser promovidas formas de trabalho livre que constroem
a imobilização de famílias pela sedução do controle tutelado do acesso aos
meios de produção e de subsistência: o colonato. Em consequência, também a apropriação de parte do produto do trabalho. E também explicam
as razões da intensiﬁcada concentração de famílias negras residentes no
interior das fazendas na região do Imbé, tal como hoje ainda se destaca.
Destaque este que leva à suposição, tão longe no tempo e sem comprovação
direta, mas possível por razões de associação de fatores históricos: “aqui
só pode ter existido um quilombo”. Esta frase é emitida como sentença
sem possiblidade de contrargumentação pelos militantes dos atuais movimentos sociais de luta por direitos especíﬁcos dos afrodescendentes; mas
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também pelos assentados do P.A. Novo Horizonte, que tomam a cor da
pele como documento irreprovável de vínculos de ancestralidade com os
quilombolas.
Levando em consideração os dados reproduzidos por Lima (1981) no
quadro seguinte, pode-se concluir sobre as diversas alternativas abertas ao
uso do trabalho escravo, que inclusive excedem à dimensão mais reconhecida do trabalho agrícola.
Tabela 3. População escrava do Município de Campos segundo ocupação – 1880
Freguesias

Artes e Ofícios

Lavoura

Serv. Dom.

Prof. Ign.

Total

São Salvador

509

4.739

591

2.071

7.910

São Gonçalo

281

2.597

486

1.119

4.483

-

-

-

-

-

Macabu

62

1.127

138

771

2.098

São Sebastião

341

1.417

619

607

3.038

Morro do Coco

12

1.132

312

310

1.766

Santa Rita

4

938

40

213

1.195

Carangola

150

998

280

336

1.764

São Benedito

7

529

75

137

748

Bom Jesus

49

956

223

70

1.208

Município

1.415

14.487

2.764

5.634

24.300

Guarulhos

Fonte: José Alexandre Teixeira de Mello. Campos dos Goytacazes/RJ: Laemmert, 1886. In: Lima,
1981:89.

Reaﬁ rma-se a concentração dos trabalhadores voltados para atividades
agrícolas, artesanatos e ofícios, bem como serviços domésticos nos distritos de São Salvador (sede do município), São Gonçalo e São Sebastião. Há
predomínio relativo desses trabalhadores no que tange à cafeicultura, que
se desenvolve nos distritos de Macabu, Morro do Coco, Carangola e Bom
Jesus e, para situar a área privilegiada neste texto, nos distritos de Santa
Rita e São Benedito da Lagoa de Cima.
A região do Imbé: fronteira agrícola e refúgio de negros fugidos
Atenho-me, neste item, à área onde se situam as glebas Aleluia, Batatal e
Cambucá do P.A. Novo Horizonte, onde a pesquisa destinada à elaboração do laudo antropológico foi realizada. Estarei me valendo dos poucos
autores que se dedicaram ao estudo histórico ou sociológico da presença
dos negros sob condição de escravos na economia açucareira, mas também
cafeeira e pecuária do norte do Estado do Rio de Janeiro. A partir deles,
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então, valorizo os fragmentos de dados que constroem esse registro na
região hoje tomada para reparação exemplar e paradigmática da perda de
direitos que alguns conquistaram. Uns por ocupações e posses, outros por
concessões, todavia, quase sempre, mediante regras consuetudinárias ou
sob testemunhos existenciais. De qualquer modo, os documentos de época
e os posteriormente reconstruídos sob outras perspectivas reaﬁ rmam as
ﬂorestas das Serras do Imbé, por isso mesmo uma área de refúgio de negros escravos, isto é, daqueles que fugiram das fazendas na intenção de se
instalarem autonomamente. Os documentos também apontam para processos simultâneos de concorrência da ocupação tanto por sitiantes quanto
por cafeicultores.
O território atualmente reivindicado pelos assentados das glebas citadas do P.A. Novo Horizonte, tem sido caracterizado como universo físico
e sociopolítico de existência longa e intergeracional das respectivas famílias e parentes. Ele está, em grande parte, constituído por patrimônios
materiais e imateriais valorizados pela inserção laborativa de sucessivos
trabalhadores dessas famílias.
A atividade econômica no norte do Estado do Rio de Janeiro, como destaquei, teve início com a ocupação do território pela pecuária e mais tarde
pela instalação de engenhocas. O desenvolvimento produtivo mais importante se deu no sentido da ocupação do litoral para a planícíe e desta para
as regiões montanhosas. Este processo expansionista se complementou com
o deslocamento de parte da população do atual Estado de Minas Gerais,
após o período mais produtivo da exploração aurífera. As formas de apropriação do solo se sustentavam nas condições de escoamento da produção
açucareira pelo rio Paraíba e, de sua foz, encaminhada aos portos do Rio
de Janeiro. A pecuária continuou como atividade paralela, merecendo, todavia, proteção da Câmara Municipal, que assegurou áreas de pastoreio
comum e de serventia pública (Capão das Carnes, Gombô,114 Capão dos
Colhudos, Matheus Cabeça etc.). (OSCAR, 1985:34). Entretanto, a ocupação adentrada do solo se consolidou com a implantação e expansão da
cafeicultura a partir da segunda metade do século XIX.
A sede do município de São Fidélis se constituía em centro político e
administrativo muito mais presente nas referências memorialísticas dos
assentados do que, tal como acontece hoje, a cidade de Campos. As referências dos entrevistados podem ser melhor contextualizadas com as caracterizações produtivas apontadas por Oscar:
114 O campo do Gombô recebeu esse nome em virtude de ter havido nele um curral, cuidado
por: Mandu Gombô, escravo do capitão Ignácio Corrêa (OSCAR, 1985:45).
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Entrementes, também ali em São Fidélis ocorreria, entre ﬁ ns do século
XVIII e o início do século XIX, o mesmo processo de ocupação das terras
ocorrido em Campos: os proprietários rurais foram aos poucos desviando
seus interesses para as lavouras de cana-de-açúcar e a instalação de pequenos engenhos, deslocando-se a pecuária para a margem superior do rio
Paraíba, juntando-se os pecuaristas aos que, tempos depois, dedicando-se
à cafeicultura, praticada já então no alto Muriaé por grupos mineiros,
iriam formar os aldeamentos que deram origem a Santo Antonio de Pádua, Itaocara, Itaperuna, Natividade de Carangola, Cambuci, Bom Jesus
do Itabapoaba, Porciúncula e Laje do Muriaé... (OSCAR, 1985:20).

A instalação da Câmara Municipal de São Fidélis ocorreu em 1855,
no bojo da expansão da produção de café, contexto em que se ampliam a
demanda por terras virgens e a inclusão do trabalho escravo. Com a expansão da atividade cafeeira, a ocupação do território alcança aquele voltado para produção açucareira, existindo mesmo áreas de fronteira onde
as três atividades se entrelaçavam. No contexto, diante da concorrência
de mão de obra pelas atividades canavieira e cafeeira, ambas baseadas
na intensiﬁcação do trabalho manual, os proprietários de terra da região
voltada para a cafeicultura tiveram que gerir o recrutamento de trabalhadores com formas mais atraentes de compensação. Inicialmente, o tráﬁco
de escravos foi aí recorrente. Segundo Oscar (1985), o tráﬁco clandestino de escravos (...) teve no Norte Fluminense, de conformidade com os
papéis que consultamos no Arquivo Nacional, extraordinária expressão
(OSCAR, 1985:16).
Alguns fazendeiros objetivaram a associação de atividades econômicas
de forma exemplar. É o caso do Barão da Lagoa Dourada (José Martins
Pinheiro), proprietário da fazenda do Coqueiro, em Santo Amaro; das fazendas Santo Antonio e Santa Anna, na serra do rio Preto, além de outras
três, respectivamente à margem do rio Muriaé, no Imbiriry e em São Fidélis, todas servidas por dezenas ou até centenas de escravos.115 Essas últimas
fazendas reaﬁ rmam a presença de trabalho escravo na região hoje reivin-

115 Pouco depois do suicídio do Barão da Lagoa Dourada (1876), o jornal Diário de Campos
publicaria em 4 de janeiro de 1877 a seguinte nota sobre a venda de alguns de seus bens:
“Aviso importante. – Espólio do Barão da Lagoa Dourada. – Por todo o mez de fevereiro
serão vendidos os seguintes estabelecimentos pertencentes àquelle espólio: os Campos da Boa
Vista, com diversas casas de vivenda e grande quantidade de animaes. Este estabelecimento
de criação é o mais importante da Província. – A Fazenda do Coqueiro, com grandes edifícios
e importante engenho de assucar, moente e corrente. – A Fábrica de Distillaria da Coroa,
com vastos armazéns e cinco alambiques com os seus pertences” (OSCAR, 1985:113).
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dicada pelos assentados como conﬁgurativa de seu modo de vida e de sua
sacriﬁcada subserviência e permanência na região.
Sobre a imbricação das atividades econômicas e das formas de apropriação da terra na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, Oscar (1985)
nos oferece ainda essas informações:
Barão de Muriaé (Manoel Pinto Neto da Cruz). – Proprietário, dentre
outras, das fazendas de São Francisco de Paulo e de São Pedro, à margem
do rio Muriaé, assim como de diversos prédios em Campos e Guarulhos,
entre os quais um que viria a ser chamado de Solar da Baronesa, hoje
pertencente à Academia Brasileira de Letras. Deixou, ao falecer, 609 escravos e uma fortuna estimada em mais de mil contos...
Tendo ocupado diversos cargos na administração municipal, faleceu em
24 de abril de 1870. Três dias depois, fazendo seu necrológio, o jornal
campista O Independente lembraria que “o Dr. Netto da Cruz era um
carácter respeitável”, dando grande realce às suas virtudes como empresário e homem público.
Humanitário e previdente, tratava os escravos de suas fazendas de modo
invulgar na planície, levando-se em consideração esse relato feito por Muniz de Souza, depois da visita que fez a Campos em 1827:
Esse proprietário se desvela na conservação de seus escravos, do que resulta o aumento e prosperidade de sua fazenda, onde nada falta para a
comunidade da vida social. Não aplica castigos aos seus escravos, exceto
quando se trata de grande delito, sendo os demais crimes cometidos pelos
escravos punidos com castigos morais. Tem grande zelo e caridade para
com as escravas grávidas. Em torno da casa grande do engenho, há um
conjunto de oﬁcinas. Sua escravatura, que chega a 550, é proﬁssionalizada: havia escravos barbeiros, calafates, obreiros, ferreiros, alfaiates,
sapateiros etc., seguindo a execução desses serviços direção metódica e
suave (OSCAR, 1985:114).
O município de São Fidélis, de formação histórica mais recente que Macaé ou Campos, contava na fase da implantação do vapor nos engenhos
do Norte Fluminense, com 24 fazendas produtoras de açúcar e oito de
café, que projetariam, no cenário da vida econômica e política da região,
nomes de real expressão como o do Barão de Vila Flor, grande proprietário rural que muitos serviços prestou à sua terra e que foi, durante mais
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de trinta anos, líder inconteste do grupo local ﬁ liado ao Partido Conservador (o Partido Liberal obedecia, em São Fidélis, à orientação política
do Dr. Érico Coelho).
Barão de Vila Flor (Coronel João Manoel de Sou za). – Fazendeiro de
recursos, possuía propriedades nas imediações de São Fidélis, diversiﬁcando suas atividades entre a produção de açúcar, a pecuária e, também,
o cultivo do café. Contava com expressiva quantidade de escravos (OSCAR, 1985:118).

Seguindo ainda os registros deixados por diversos pesquisadores aﬁ liados a esse campo temático, pode-se aﬁ rmar a presença de quilombos ou
negros fugidos na região hoje reconhecida como Imbé, onde habitam os
assentados do P.A. Novo Horizonte.
Fonte: Termal no Imbé.
Em 1831 o juiz de paz da freguesia de Santa Rita, a qual se achava ainda
incorporada à freguesia de N. S. das Dores de Macabu, que dela foi desmembrada a 2 de outubro de 1857, sendo a de S. Benedicto criada a 11 de
dezembro de 1868, oﬁciou à Câmara que tinha notícia que no segundo rio
do Norte do Imbé, ter se descoberto que havia uma fonte de água quente
e sulfurosa. A Câmara como se infere do ofício que em resposta mandou
ao juiz de paz, Sebastião Soares Pessanha, deu logo as providências para
se veriﬁcar se era exato que no Imbé tivesse fonte termal. No livro de registros da C.M. 1830-1832 ﬂs. 231, se acham registrados os documentos
seguintes: “A câmara municipal desta Villa, a quem foi presente o ofﬁcio
de V. S. de 3 do corrente mez, em que participa a noticia de Caldas, no
2º Rio do Norte, em um regato de agua quente. Deliberou em sessão de
7 do corrente respondesse a V. S. louvando-lhe o zello, e que a camara
já inteirada disso pela indicação de hum de seus membros, passava a por
em pratica todos os meios que estavam ao seu alcance aﬁ m de que se tire
utilidade de tal descoberta rogando a V. S. que quando se apresentar o
ﬁscal do seu districto a pedir ao pratico que communicou tal existencia,
para em companhia do dito ﬁscal ir, ao logar ver se existe tal regato de
agua morna, para se darem as mais providencias. Deus Guarde a V.S.
São Salvador, 11 de novembro de 1831. Illm. Sr. Juiz de Paz Suplente,
Sebastião Soares Pessanha. Sendo presente a C.M. desta Villa que no
lugar dos Certoens do Imbê chamado Mocotó existe hum regato de agua
morna. Deliberou-se em sessão de 7 do corrente ofﬁçiasse a V. Mce., que
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entendendo-se com o juiz, de Paz suplente Sebastião Soares Pessanha lhe
rogue o pratico de tal descuber ta para hir em sua companhia ao dito lugar
a examinar se se acha o dito regato com agua morna, communicando á
camara com urgencia o resultado. Tambem participo a Vmce. que a C.
consedeu 2 mezes de licença ao seu ﬁscal, Deus Guarde a Vmce. S. Salvador 11 de Novembro de 1831. Illmo. Sr. Fiscal Suplente Manoel José
da Paixão Pessanha. “Foi presente a C.M. desta Villa o seu ofﬁcio de 21
do corrente em que expoem as diﬁculdades que presentemente encontra
para não poder dar cumprimento ao ofﬁcio de 7 deste mez, pelas muitas
aguas que ha no Imbé, manda participar a Vmces. que logo haja tempo
oppor tuno espera o cumprimento do dito ofﬁcio. Deos guarde a Vmces.
S. Salvador 29 de novembro de 1831. Illmo, Snr. Fiscal suplente Manoel
José da Paixão Pereira. “Na ata de 12 de agosto de 1839 a folhas 74, sobre
a fonte sulfurosa do Imbé achamos o seguinte: «;O Sr. Castro fez o seguinte requerimento: Constando vagamente que Pedro de tal, conhecido
por Puaia, morador em S. Fidelis, andando em deligencia de aprehender
escravos fugidos em os certões do Imbê, encontrára por ahi umas aguas
que lhe parecerão sulphurias, muito convindo á certeza de tal achado,
proponho: que se convide a esse Puaia a fazer nova exploração e trazernos um signal verídico de tal descuberta; e que se offereça por isso alguma
gratiﬁcação. Requeiro urgencia; venceu-se, e entrando em discussão, foi
resolvido que o mesmo Sr. Castro ﬁcasse encarregado de se entender com
a pessoa indicada, e depois informar á esta camara para ella resolver.”
– Sessão de 14 de outubro de 1839 – Ofﬁcio de Pedro José de Santanna,
respondendo ao ofﬁcio desta camara de 16 de agosto, que o seu estado de
saúde lhe não permitte hir ao lugar, onde elle haverá 9 annos encontrou
aguas que parece sulphuricas, porém muitos foram com elle, como: um
escravo de nome José, de João Francisco Pessanha, Manoel Antonio, ﬁ lho
de José Pereira e uns ﬁ lhos de Ignacio Corres, todos moradores no Imbé
muito bem sabem o lugar, porem se algum duvidar que elle não tem duvida dar as direcções certas que irão ao lugar.” – Ficou encarregado o Sr.
vereador Pessanha, a ﬁ m de ver se obtem a exploração do lugar e achada
do corrego e, participar a esta Camara. Acta de 3 de dezembro de 1839.
– O Sr. Pessanha apresentou o seguinte: Em solução a commissão a meu
cargo, respeito a exploração das aguas sulphuricas que dizem haver nas
proximidades do Rio’ Imbé, consultando ao Furriel João Francisco Pessanha diz este: que de muito bom grado se prestará a tal exploração, lucrando com seu pesssoal a gloria de prestar a patria tão relevante serviço,
ministrando a Camara Municipal o jornal diario de 640 réis por espaço
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de 15 dias para 4 camaradas que devem o acompanhar, inclusive o seu
escravo pratico daquella localidade, e assim mais, 2 libras de polvora e
xumbo e o sustento preciso; dando elle a competente cautella ao respectivo procurador, dos objectos que receber, pelos quaes se responsabilisarã
quando não se veriﬁoue tal exploração por omissão sua.” – Adiado – Acta
de 4 de Dezembro de 1839. Entrou em discussão a proposta do Sr. Pessanha adiada na sessão de honrem a respeito, da exploração das aguas
sulphuricas que dizem haver nas proximidades do rio Imbé. Foi unanimemente approvada; mandando-se que o procurador dê a quantia que o Sr.
Vereador Pessanha exigir para as despezas desta exploração.”
No. ata de 2 de maio de 1842 acha-se o seguinte: “A camara municipal
desta cidade a quem foi presente o ofﬁcio que Vmce. lhe dirigio dando
conta do resultado da commissão, _ de que foi encarregado da exploração
das aguas sulphurosas do Curato de Santa Rita, manda participar-lhe que
recebeu os dois vidros, que lhe enviou cheios dessas aguas, e que agradece
muito as deligências que fez para o seu descobrimento. – Deus guarde a
Vmce. Cidade de Campos, 19 de Maio de 1842. – Sr. Vereador Antonio
José da Silva Pessanha. O Presidente José Francisco Vianna. O secretario
José Francisco de Azevedo Lima.”
Foi tudo o que pudemos obter sobre essa água, e em 1895 procuramos
saber o que havia de verdade sobre aquela fonte, e conseguimos obter, por
intermédio de nosso ﬁ nado amigo, Luiz Ritter, uma garrafa dessa água,
que remetemos ao Sr. Antonio Feydit, irmão de quem escreve estas linhas,
e farmacêutico no Rio de Janeiro, o qual nos participou que a garrafa se
quebrara, e por isso, não pudera fazer analisar o líquido. Assim ﬁcamos
sem ter uma solução, nem do lugar exato, nem da qualidade da água. Se
no Imbé fosse achada essa fonte, e fosse sulfurosa, as consequências que
daí resultariam seriam enormes. A primeira coisa que se faria, seria uma
estrada de ferro.
Sobre fontes termais, no Município de Campos, achamos ainda, na ata
da C.M. de 21 de junho de 1841, o seguinte: : «O,fﬁcio do Cidadão José
Fernandes da Costa Pereira, remettendo uma garrafa d’agua de um rochedo do certão da Pedra Lisa, a qual lhe dicerão que he quente no lugar da
nascente, aﬁ m de que a Gamara mande analisar á ver se é de utilidade; e
pedindo que se lhe comunique o resultado da analyse para elle, no caso
de ella ser de algum prestimo, mandar fazer novas averiguações a sua
custa e guiar ao lugar qualquer pessoa que a Gamara nomeei para esàé
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ﬁ m. Deliberou-se que se remettesse ao Senhor Dr. Leão para ‘analysala,
ﬁcando o ofﬁcio sobre a meia para se responder depois da analyse, e
agradecendo-se-lhe então essa remessa.”
Tambem sobre essa garrafa d’agua, nada mais achamos no arquivo, qu.e
desse noticia do resultado da análise. É provável que o Dr. Leão não a pudesse fazer, porque ainda hoje em Campos não há aparelhos apropriados
a essa classe de trabalhos (FEYDIT, 1979:408-410).

A região aparece citada nos documentos como área de atividade extrativista e pecuária, de matas preservadas, tal como muitos anos mais tarde
viera a ser reivindicada como de preservação ambiental. Até o ﬁ nal do
século XIX, valoriza-se a riqueza de terra relativamente ainda intocável,
fonte de tesouros e riquezas a imaginar!
Ouro no Imbé
Em novembro de 1886, o presidente da província exigiu informações da
Câmara Municipal de Campos, sobre o pedido de Antonio Justiniano
Rodrigues, para explorar ouro e outros minerais em terrenos de sua propriedade, situados à margem do rio Imbé.
Nós sabíamos pela carta que os oﬁciais da Câmara escreveram à Dona
Maria I, em data de 10 de agosto de 1797, e se acha a folhas 129 verso do
livro de registros de 1798, não só que no Imbé havia ouro, como também
por esse motivo ter o vice-rei Luiz de Vasconcellos proibido que essas
terras fossem cultivadas.
O ﬁ nado David Koch, montando uma serraria no Imbé, no 1° norte, no
lugar de nome Mocotó, em terras que pertenciam ao vigário João Carlos
Monteiro, dali trouxe uma pequena amostra desse mineral, achado à ﬂor
da terra.
Há poucos anos, morava no Imbé um português, que tirava ouro desse
lugar, e depois foi assassinado sem se saber por quem; Gramava-se João
Maria, por alcunha o Ladinório (FEIDYR, 1979:488).

Outras especiﬁcidades quanto à ocupação do território se agregam
para pressupor ter sido a região equivalente aos Sertões do Imbé, uma área
de possível constituição de quilombos, dado o desinteresse econômico de
sua exploração até aproximadamente o ﬁ nal do século XIX.
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Segundo Faria (1986), “as menores médias do número de escravos ﬁcavam por conta das freguesias de São Sebastião e Santa Rita da Lagoa de
Cima, com 4 e 3 escravos/unidade, respectivamente”. A primeira, explica
a autora, possuía o maior número relativo de sítios (81,29%), muitos deles
dirigidos à criação de gado para autoconsumo ou consumo regional, posto
que ancorado em unidades produtivas de pequenas dímensões. “Era a área
de menor concentração fundiária de Campos, com 99,59% dos declarantes produzindo em 67,19% da área, além de 52,65% dos registros especiﬁcarem que os declarantes estavam em terras alugadas, inclusive aforadas
para o Mosteiro de São Bento” (1986:152-154).
Para efeitos da construção de argumentos em correspondência aos modos com que os assentados elaboram sua projeção social e política, isto
é, seu reconhecimento digniﬁcado enquanto remanescente de quilombos,
ou de escravos, ou de (trabalhadores) escravizados, a freguesia de Santa
Rita é a que mais nos interessa. E sobre ela, Faria nos oferece as seguintes
considerações:
(...) era basicamente produtora de alimentos, cafê e açúcar, para o mercado local, com projeto de ampliação da cafeicultura abortado pela crise
do trabalho escravo. Apesar do grande número de produtores inscritos no
Almanaque Laemmert (162), os 911 (84,9%) restantes provavelmente não
tinham como base de mão de obra o escravo, já que, os relacionados no
Almanaque, 20,37%, eram fazendeiros e a maioria (53,09%) (CASTRO
FARIA, 1986:156).

A própria denominação das unidades territoriais e econômicas dos estabelecimentos deixa entrever a baixa utilização do trabalho escravo e a
ênfase no trabalho familiar.
Tabela 4. Denominação das terras dos declarantes nos Registros Paroquiais de Terras,
inscritos no Almanaque Laemmert
Fazenda
N

% em
relação
ao total

São Salvador

63

São Gonçalo

Situação
N

% em
relação
ao total

63,64

1

28

29,47

São Sebastião

3

Santo Antônio
de Guarulhos

62

Freguesias
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o

Sítio
N

% em
relação
ao total

1,01

12

2

2,11

5,36

1

54,87

7

o

Outros
N

% em
relação
ao total

Total

12,12

23

23,23

99

38

40,00

17

28,42

95

1,79

41

73,21

11

19,64

56

6,20

27

23,89

17

15,04
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Fazenda
Freguesias

Santa Rita da
Lagoa de Cima

Situação

Sítio

Outros

No

% em
relação
ao total

No

% em
relação
ao total

No

% em
relação
ao total

No

% em
relação
ao total

Total

33

20,37

11

6,79

86

53,09

32

19,75

162

Fonte: Registros Paroquiais de Terras 1854-1857. Município de Campos (Arquivo Estadual do Rio de
Janeiro) e Almanaque Laemnert do ano de 1855 (Biblioteca do Itamarati)
Quadro 4.20 (FARIA, 1986:157).

Sobre a interpretação que vimos desenvolvendo, a historiadora acrescenta ainda alguns dados passíveis de serem incorporados para demonstração de que a área de terra corrspondente aos Sertões do Imbé era secundarizada para ﬁ ns produtivos hegemônicos.
Das cinco freguesias em que se dividia Campos, duas delas, Santo Antônio de Guarulhos e Santa Rita da Lagoa de Cíima, somavam uma superfície extensa, representando bem mais da metade do território municipal
(68% da Área de Campos) (...).
Para se ter uma ideia do seu (freguesia de Santa Rita da Lagoa de Cima)
tamanho, seus limites abarcariam os municípios de Araruama, Capivary,
Paraíba do Sul, Rio Bonito e Saquarema. A esta amplidão correspondia
uma grande diversiﬁcação agrícola. Encontramos desde grandes fazendas
de açúcar a pequenas produções de mantimentos. A geograﬁa, também
bastante diversiﬁcada, permitia um leque variado de atividades rurais.
Ocupada tardiamente em relação às zonas de planície, somente na primeira metade do século XIX conheceu um povoamento mais denso e uma
dinamização das práticas econômicas (FARIA, 1986:174).

Essa característica, no início do século XIX, começa a se alterar, pois
que a abundância de terra estimulou a pressão daqueles que por ela desejavam alcançar autonomia relativa no controle dos meios de produção e
de vida.
A existência, nesta grande área, de terras ﬁ sicamente livres, no século
XIX, transformou-se em chamariz para a população que ﬂuía cada vez
mais para Campos e para lá se dirigia, provavelmente em busca de espaços onde pudesse se ﬁ xar autonomamente. Ao mesmo tempo foram as
freguesias que apresentaram, nos Registros de Terras de 1850, as maiores
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extensões das unidades. A estas, entretanto, não correspondiam às maiores produções.
(...) cabe ressaltar a atuação da agricultura do café e de mantimentos
como móveis principais de ocupação desta zona de tabuleiros, altos vales
e contra-fortes da Serra do Mar. Para tanto, utilizaremos dados dos Registros de Terras, do Almanaque Laemmert, dos recenseamentos referentes ao município, de inventários e de José Alexandre Teixeira de Mello,
que escreveu em 1889, deixando-nos um bom testemunho das condições
econômicas das duas freguesias.
Nos Registros de Terras da década de 1850, da freguesia de Santa Rita da
Lagoa de Cima, 54 declarações referiam-se à produção de café. Deve-se
notar que não era comum, pelo menos para Campos, a indicação sobre
o tipo de cultura existente nas terras declaradas. O máximo era a referência a engenho de açúcar, mesmo assim, em poucos casos. Dessa forma podemos imaginar que muitas outras terras produziam café, mas não
aludia a isso. No Almanaque Laemmert no ano de 1850, já encontramos
pelo menos 101 produtores de café na freguesia de Santa Rita e na de
Guarulhos. Em 1880 a produção cafeeira representava um valor bastante
signiﬁcativo no comércio, a nível local e no conjunto das exportações116*
(...). Internamente, o café ocupava o terceiro lugar no montante de valor
do comércio local, perdendo somente para o feijão e o gado de corte (...).
Nas exportações, seu valor praticamente igualava-se ao da aguardente,
ocupando também o terceiro lugar (...).
O peso da produção cafeeira na região determinou mudanças administrativas signiﬁcativas, além de ser responsável, como já frizamos, pela
ocupação efetiva de áreas que, até a primeira metade do século XIX, eram
desprezadas pelos produtores locais. Pelo quadro da evolução administrativa de Campos (...), grande parte dos desmembramentos de freguesias e a
criação de vilas e municípios antes ligados a Campos, ocorreram entre as
décadas de 1860 e 1880. Itaperuna, São Fidélis, Santo Antônio de Pádua
e Bom Jesus de Itabapoana não foram freguesias desmembradas e transformadas nesse período, nas quais a produção cafeeira se incorporou com
bastante vigor. Dentro do Município de Campos, Santa Rita da Lagoa
de Cima se desmembrou em três: São Benedito da Lagoa de Cima, Nossa
Senhora das Dores de Macabu e Santa Rita da Lagoa de Cima (FARIA,
1986:175-176-180).
116 O termo exportação refere-se ao comércio para fora do Município de Campos.
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Para qualiﬁcar a expansão da população nas freguesias em apreço, Faria (1986) apresenta dados relativos sobre a população livre e escrava que
aí se encontrava ﬁ xada.
Tabela 5. Relação entre população livre e população escrava nos anos 1872 e 1880
(População livre = 100)
Freguesias

1872

1880

São Salvador

69,6

68,9

São Gonçalo

63,0

62,4

São Sebastião

48,5

54,0

Santo Antônio de Guarulhos

127,9

120,7

São Benedito da Lagoa de Cima

19,3

21,8

Santa Rita da Lagoa de Cima

30,1

27,9

Nossa Senhora das Dores de Macabu

34,1

35,2

Nossa Senhora da Penha do Morro do Coco

40,0

36,2

Fonte: Recenseamento de 1872 (IBGE). MELLO, J.A.T. Campos dos Goitacazes em 1881. RJ, Tipografia
Laemmert & Cia., 1880. In: Faria, 1986:185 (Quadro 4.29).

Essa conﬁguração produtiva parece explicar o aumento demográﬁco
progressivo, mesmo após a abolição da escravidão, já que a pequena produção e a existência de terras ﬁsicamente desocupadas comportavam-se
como chamariz para o homem livre ou liberto. Do conjunto das antigas
freguesias, é a de Guarulhos que apresenta um aumento absoluto de população livre, de 407,1% (cf. FARIA, 198:1986).
Tabela 6. Taxa média de crescimento anual da população das freguesias de Campos
entre 1890 e 1920
Freguesias

1890

1920

Taxa média anual (%)

São Salvador

22.518

48.108

2,53

São Gonçalo

7.325

13.606

2,06

São Sebastião

13.444

22.918

1,78

Santo Antônio de Guarulhos

14.055

36.669

3,20

São Benedito da Lagoa de Cima

3.636

7.186

2,27

Santa Rita da Lagoa de Cima

3.759

9.972

3,25

N. S. Dores de Macabu

5.263

9.755

2,06

N. S. da Penha do Morro do Coco

8.036

27.636

4,12

Total

78.036

175.850

2,71

Fonte: Recenscamentos de 1890 e 1920 (IBGE); Faria, 1986:187 (adaptado por Neves).
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A autora destaca que a freguesia de Santa Rita da Lagoa de Cima assim
se conﬁgurava:
(...) área extensa, parcialmente povoada no início do século XIX; relevo, clima, e solo pouco propícios à lavoura canavieira; expansão da
agricultura cafeeira e de alimentos e aumento demográﬁco expressivo,
em comparação às áreas de planície. Entre 1840 e 1872, foi a zona de
maior aumento proporcional, dentro do município (aumento populacional de 117,6%, no intervalo de 32 anos (...). “Esta inchação representou
incremento de população branca e não de população escrava, já que esta
última manteve seu número praticamente inalterado, entre 1840 e 1872,
com 3.927 e 3.919 escravos, respectivamente (...). Era Santa Rita a segunda freguesia de menor concentração escrava do município, em 1842 (...)
foi a que mais abruptamente aumentou a diferença entre população livre
e escrava entre 1851 e 1872, passando a ser nesse último ano realmente
a freguesia de menor concentração escrava de Campos, com a população
livre sobrepujando de muito a escrava: 29,1 escravos para 100 livres”
(FARIA, 1986:198).
A existência de um número de escravos que, praticamente, compunha a
metade da população, em 1840 (96,5 escravos para 100 livres) (...), tornou clara a expansão de atividade escravista em anos próximos a 1840.
A população se manteve em expansão até 1851, já que o número absoluto
de escravos aumentou em 18,2% entre 1840 o 1851 (...), mas se restringiu a essa década de 1850, posto que houve uma redução na entrada de
escravos entre as década de 1850 e 1870: de 4.463, em 1851, passou para
3.924, em 1872 (FARIA, 1986:198).

Tabela 7. População da Freguesia de Santa Rita da Lagoa de Cima entre 1840 e 1880
Freguesia
Santa Rita da
Lagoa de Cima

Livres

Escravos

1840

1850

1872

1880

1840

1850

1872

1880

4.068

5.993

13.478

13.667

3.927

4.643

3.919

4.037

Fontes: Recenseamentos Provinciais de 1840 e 1850. Relatórios de Presi dente de Província
(Biblioteca Nacional); Recenseamento de 1872 (IBGE). MELLO, J.A.T. Campos dos Goitacazes em
1881, RJ, Tipografia Laemmert & Cia., 1886. (Faria, 1986: Quadro 4.33, p. 199) (adaptado por Neves).

Esta expansão escravista, na primeira metade do século XIX, foi na direção da implantação das culturas cafeeiras (majoritariamente) e canavieira. A referência à produção cafeeira, nos Registros de Terras da década de
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1850, nas listas nominais de fazendeiros de café e açúcar do Almanaque
Laemmert da década de 1850, atestou a hipótese de que eram essas as
atividades que respondiam pelo aumento da população da área em anos
anteriores a 1850. E seria o café a atividade priorizada, com o número
desses fazendeiros sempre superior aos de açúcar e aguardente, nessa década (...).

Tabela 8. Freguesia de Santa Rita – 1850 e 1855 – Número de fazendeiros inscritos no
Almanaque Laemmert
1850

1855

Fazendeiros de açúcar a aguardente

78

68

Fazendeiros de café

93

91

Serrarias

–

16

Fonte: Almanaque Laemmert – Município de Campos – 1850 e 1855 (Biblioteca do Itamarati) (FARIA,
1986:199, QUADRO 4.34).

...
Santa Rita, no contexto em pauta, possuía uma rede de transportes bastante deﬁciente. Nas três freguesias que se desmembraram de sua área geral, as formas de escoar a produção, durante praticamente todo o século
XIX, eram as seguintes:
1) Santa Rita, com 325 km² de superfície, a mais próxima da cidade de
Campos, possuía o rio Ururai e o canal de Campos a Macaé (quase sempre interrompido pela má conservação). Das três freguesias dessa área,
era ela, apesar de, em grande parte, pantanosa, diﬁcultando o acesso por
terra, a mais bem servida de vias de acesso (FARIA, 1986:202).
2) São Benedito, com 391,96 km², era a freguesia que, durante todo o século XIX, teve a menor população de todo o município, tanto em termos
da relação habitante/área quanto em termos absolutos (...). Possuía o rio
Preto, “especialmente no tempo das águas” (...), como sua principal via de
acesso a outros rios que chegavam à cidade, sendo a pior área, em termos
de meios de transporte, de todo o Município de Campos, no século XIX
(FARIA, 1986:202).

Considerando contextos socioeconômicos mais próximos, especialmente aquele que imediatamente antecede à expansão da produção canavieira e açucareira, cuja ordenação de fatores veio a redundar em falência
O fazer antropológico e o reconhecimento de direitos constitucionais

251

de várias usinas, pode-se caracterizar a região do Imbé da maneira seguinte, desde que valorizado o ponto de vista dos assentados.
Constitui-se pelo confronto de diversos municípios. No que tange ao
de Campos, abarca os distritos de São Benedito e Santa Rita da Lagoa de
Cima, posteriormente Morangaba e Lagoa de Cima. O distrito (9o) de Morangaba se acha localizado a oeste da cidade e a cerca de 36 quilômetros.
Foi criado pela Lei Provincial no 1.391, de 11 de dezembro de 1868 com a
denominação de São Benedito da Lagoa de Cima.
A região do Imbé, termo pelo qual é mais conhecida, localiza-se ainda
na conﬂuência de áreas de planície e montanhas, abrigando em consequência, a Lagoa de Cima. Corresponde, de certo modo, à parte onde se alteiam
os tabuleiros terciários, menos férteis, ou onde a Serra ao Mar quebra a
uniformidade da planície (Guia Geral da Cidade de Campos, 1962).
O 9° distrito é assim cortado por uma extensa cadeia de montanhas,
cujos picos se elevam alguns a mais de 1.000 m de altitude, cercados de
imensas ﬂorestas, onde existem inúmeras cachoeiras. Destaca-se o pequeno maciço da Pedra Lisa, com 750 metros. É banhada por três rios principais: o Imbé, o Preto e o seu aﬂuente Bela Joana, que conforma diversas
cachoeiras, uma das quais com força de 300 cavalos.
Segundo, ainda, descrição apresentada no Guia Geral da Cidade de
Campos, correspondente ao ano de 1962:
Entre os rios Paraíba e Muriaé, elevam-se as serras do Sapateiro e da
Bandeira, que atingem 900 metros de altitude e servem de linha divisória
com o Município de São Fidelis, ao sul do Paraíba. Correspondendo a um
espigão maciço da serra do Mar, avultam as serras do Mocotó, Almas,
Imbé, Rio Preto, Salina, e muitas outras menores. O pico da Itaóca quase
isolado, com pouco mais de 150 metros, é a elevação mais próxima da
cidade. A Lagoa de Cima, entre os distritos de Morangaba e Ibitioca, (é)
formada pelos rios Quimbira e Imbé (Guia geral da Cidade de Campos,
1962:23).

A região em pauta esteve, como se pode acompanhar, sempre associada
à produção de milho, arroz, feijão, batata doce, banana, laranjas, algodão,
rapadura, cana-de-açúcar, café e à criação de gado. Os rebanhos se destacam relativamente a de outros distritos, tendo em vista a conﬁguração do
solo. Existia ainda no 9o distrito moinho de fubá, pilações de arroz e café,
fábrica de farinha de mandioca, alambiques para fabricação de aguardente
de cana-de-açúcar, uma usina que funcionou até 1987: Usina de Açúcar de
Novo Horizonte.
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O 10o distrito, de Ibitioca, foi criado pelo Decreto no 272, de 9 de maio
de 1834, com a denominação de Santa Rita da Lagoa de Cima. Dista
da cidade 27 quilômetros. Historicamente esteve associado à produção
de farinha, dada a presença de várias fábricas de farinha de mandioca.
Registra-se também a produção de milho, feijão, arroz, café, batata doce,
mandioca, bananas, cana-de-açúcar, mangas etc. Das propriedades agricolas e pastoris aí localizadas, vale salientar, dentre outras, as fazendas
pertencentes à Usina Cupim. Possui ainda várias matas, amplamente
mantidas até recentemente. Incorpora parte da Lagoa de Cima. Até o
ﬁ nal da década de 1960, ela media cerca de 12 km de comprimento por
12 km de largura, cujas águas eram reconhecidas como muito abundantes
de peixes. Desse distrito se avista, então, a cadeia de montanhas do Rio
Preto, citada anteriormente, por sediar o distrito de Morangaba (Guia
Geral da Cidade de Campos, 1962:125).
O distrito de Dores de Macabu (11o Distrito), que também se avizinha, foi
criado pelo Decreto Provincial de 2 de outubro de 1857 e Lei Provincial
no 272 de 9 de março de 1843. Cortado, até o ﬁ nal da década de 1960,
em quase toda sua extensão pela Estrada de Ferro da Leopoldina, contava
na sua sede com uma estação ferroviária pertencente àquela companhia,
e outra em Gurirí. De sua produção, destacava-se o café, a farinha de
mandioca, cana-de-açúcar, milho, arroz, feijão, rapadura, batata doce e
inglesa, outros cereais e madeiras de lei.

Até recentemente, fornecia, anualmente, 20.000 m de lenha para diversas
usinas e para a Companhia Leopoldina. De lá se exportavam aves e ovos
todos os anos, em grande quantidade (Guia Geral da Cidade de Campos,
1962:127).

Dadas as diﬁculdades, até recentemente, de acesso por meio de transporte, a região do Imbé conﬁgurou-se pelo conjunto de grandes fazendas, cujos proprietários eram obrigados a adotar ações paternalistas para
permitir o contato de trabalhadores com outras localidades. Por isso, na
construção do mapa (social) pelos próprios assentados, são destacadas as
inúmeras fazendas como pontos básicos de referência e signiﬁcação territorial. A compreensão deste mapa de registros de memória permite localizar
os marcos de percepção e demarcação do mundo social e natural, segundo
a leitura de especialistas, mas também a socializada percepção dos assentados, aqui destacada porque longamente transmitida, pela qual o mundo
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social se subdividia em fazendas, como eles classiﬁcam, de particulares e
de usina.
A região do Imbé e o universo social dos assentados: a conquista do
trabalho livre
Valendo-me da análise apresentada por Faria (1986) sobre as mudanças
nas relações de trabalho no contexto da constituição do trabalhador livre,
por ela destaco a importância da forma colonato.
A abolição do tráﬁco negreiro, em 1850, provocou um problema de difícil
solução para as áreas que baseavam suas produções no trabalho escravo e
para aquelas que iniciavam a formação de fazendas exportadoras, particularmente as de café do Centro-Sul do País. A demanda por mão de obra
não poderia ser satisfeita pelo crescimento vegetativo da população escrava, devida aos padrões demográﬁcos e de vida instaurados desde o período
colonial: entrada de um número maior de homens do que de mulheres; separação de casais que viessem unidos da África; péssimas condições, pelo
excesso de trabalho, para gestação e amamentação dos ﬁ lhos, e outras;
não era comum, além disso, a existência de famílias relativamente estáveis.
O escravismo brasileiro alimentou-se, durante séculos, pelo suprimento de
africanos, sendo a cessação deste o seu limite de crescimento.
Muitas regiões mantiveram a escravidão através de medidas paliativas; a
principal delas foi o tráﬁco inter e intraprovincial, com o direcionamento
do ﬂuxo de cativos pa ra as áreas mais dinâmicas da economia brasileira,
tal como acontecera em toda extensão da contextual deﬁ nição de Norte
Fluminense.
Houve “grande diversidade interna (...) na região e (...) diversas formas de
organização do trabalho: apesar do grande número de cativos, nem todos
os produtores trabalhavam com mão de obra escrava, mesmo antes do
início da crise da escravidão, provocada pela abolição do tráﬁco negreiro,
em 1850. Ao cessar o abastecimento regular, via tráﬁco, articulou-se a
redistribuição do escravo, não só em termos locais, pelas unidades produtivas, como também em termos provinciais e nacionais. A situação, que já
existia, de concentração nas maiores unidades acentuou-se com o passar
dos anos, provocada pela diminuição da oferta de escravos e consequente
aumento de seu preço. Ao mesmo tempo que várias unidades produtivas,
como sítios, por exemplo, passaram a se sustentar cada vez mais da mão
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de obra familiar, as fazendas, de maior porte ou com potencial para tanto, reorganizaram a produção ainda sobre bases escravistas.
Podemos imaginar como o produtor cafeeiro conseguiu reproduzir o sistema escravista, neste período, mesmo quando a fazenda ainda estivesse
em formação (...): os rendimentos do café, dada sua boa receptividade no
exterior, cobriam a elevação do preço do cativo (FARIA, 1986:275).

Considerando todos esses fatores, Faria vai demonstrar a importância
do colonato como solução vislumbrada para reproduzir a aﬁliação da força de trabalho nas unidades produtivas. Essa referência contextualiza as
alusões dos assentados às condições de vida de seus ancestrais imediatos:
colonos de fazenda de particulares.
O ﬂuxo da imigração para o Brasil, quase todo no sentido da cafeicultura
paulista, tocou de leve o município campista. O concreto, para os produtores, foi ter que contar com a mão de obra nacional. Que formas encontrar para arregimentar trabalhadores? Como coagir o liberto a trabalhar?
(FARIA, 1986:278).
Na área açucareira de Campos, a fórmula encontrada e vulgarizada para
a substituição das relações escravistas na lavoura foi a parceria, ou seja,
um contrato entre o dono de terra e o “colono”, trabalhador livre que com
ele dividia a produção.
A origem do colono-lavrador-canavieiro parece advir de dois polos: do
pequeno arrendatário do período escravista (o homem livre e pobre ou
seus descendentes, declarantes de pequenas porções de terras alugadas,
na década de 1850, por exemplo) e do trabalhador recém-liberto do cativeiro.
Segundo consta nas crônicas coloniais para a região de Campos, o trabalho braçal não era incomum nem desprestigiado para o homem livre, pobre. O trabalho familiar também não se cunstituía em raridade. Pizzarro
e Araújo, Muniz de Sousa e Saint-Hilaire comentam costume tal costume
(FARIA, 1986:279).
(...)
Além de antigos arrendatários a se transformar em colonos, uma gama
de homens sem terras, vivendo de trabalho eventual ou como “situados”
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em terras alheias, pôde ser arrebanhada como mão de obra pelo grande
produtor canavieiro.
Em termos gerais, houve crescimento negativo da população de Campos,
entre os anos de 1872 e 1890, da ordem de –0,09% ao ano. Já de 1890 a
1920, a taxa média anual foi de 2,71%, bastante alta. Consolidou-se o
mercado de trabalho e a produção.
Essas e outras informações sobre as várias relações de trabalho substituindo a escravidão na lavoura canavieira, vêm de uma série de doze artigos do Jornal do Commercio de l894, intitulada “A Lavoura no Estado
do Rio”. Os quatro primeiros artigos referem-se à lavoura cafeeira, os
oito últimos, à produção canavieira, editados no período de 14/7/1894 a
21/10/1894 e assinados por Arrigo de Zettirry. As questões sobre o decréscimo da produção açucareira, derivadas da crise da escravidão, consubstanciam o tema central dos artigos. O autor defende a ideia de que
a abolição veio de uma forma abrupta, sem ter dado tempo para que os
fazendeiros pudessem suprir suas necessidades de braços para manter a
produção, realçando as diﬁculdades de se arregimentar trabalhadores naquele momento de golpe fatal ao cativeiro. A ﬁ nalidade era aconselhar os
produtores para que pudessem proceder à recuperação da lavoura a níveis
anteriores à abolição. Para tanto, multiplica os exemplos a serem seguidos
de “coações que deram certo” na relação proprietário/trabalhador (nacional, nascido livre e ex-escravo). Descreve, com riqueza de detalhes, várias
unidades produtoras de açúcar da região de Campos, que mantiveram
suas produções após o ﬁ nal da escravidão. Nesses artigos o autor frisa ser
a atuação do trabalhador como “colono-parceiro” a prática priorizada
na época.
Não só pelos artigos referidos, acreditamos ter sido o “colono” a solução
encontrada para a crise de mão de obra do século XIX, em Campos, na
área açucareira. Dos contratos de arrendamentos do período 1850-1920,
32,8% referiam-se à existência de “colonos” normalmente em uma cláusula onde se estabelecia ser “respeitada a meação” na terra arrendada,
todos em contratos posteriores a 1888, demonstrando a prática pouco
vulgar desse sistema, no período ainda escravista. Em praticamente 88%
das escrituras de compra e venda de terras com benfeitorias, de 1889 a
1920, há referência à “casa de colonos” ou a “colonos e suas parcelas”.
A condição normalmente oferecida ao colono era a de ser proprietário
de todos os produtos plantados e custeados por ele (como milho, feijão,
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mandioca e outros), e de parte de cana produzida pelo canavial tratado.
O mais comum era a meação. Os instrumentos de trabalho mais pesados
para a limpeza do terreno, lavramento, plantação, colheita e transporte,
principalmente carroças, arados e animais de serviço, ﬁcavam por conta
do proprietário da terra, sem a cobrança de aluguel. O colono entrava
somente com sua força de trabalho e por isso recebia metade da produção. Quando se encarregava do custeio de todos os itens expostos anteriormente, a sua porção era maior, variando de fazenda em fazenda, mas
sempre uma fração superior a 2/3. Era, no entanto, raro o colono que possuísse os meios necessários para cobrir todas as etapas da produção, principalmente a dos transportes, que signiﬁcava um dos custos mais elevados
e arriscados. Para fazê-lo, integralmente ou em parte, ele deveria ter, pelo
menos, quatro juntas de bois de serviço (oito bois) e uma carroça com
capacidade média de 1,5 tonelada de cana, bens muito acima do potencial
de compra dos trabalhadores da época. Além do mais, eram comuns as
péssimas condições das estradas, praticamente intransitáveis em dias de
chuva, devido ao fácil alagamento de toda a área de planície, com pouca
drenagem natural, mas de extrema fertilidade para a cultura canavieira e,
por isto, preferencial para o seu cultivo (FARIA, 1986:284-287).
(...)
Em Campos, o “aprisionamento” do trabalhador à produção, através da
parceria agrícola, era uma forma de o proprietário não ﬁcar absolutamente sem mão de obra. (...) As condições econômico-geográﬁcas do Rio
de Janeiro não expulsavam trabalhadores de suas terras, obrigando-os,
neste caso, a se submeter a determinadas condições de traba lho para não
morrer de fome. Ao contrário, existiam terras livres próximas a Campos,
passíveis de ocupação, mesmo não legal, que se transformavam em chamariz para uma população liberta do domínio dos grandes produtores,
onde o trabalhador, principalmente o ex-escravo, poderia produzir para
o próprio, sem ter “patrão nem senhor”.
(...) O “colono” tornou-se fundamental: era a forma de se conseguir (FARIA, 1986:288-290).
Mais atraente do que a parceria da cana, parecia ser a possibilidade de
produção de mantimentos, livre de parcelamento, consistindo no grande
chamariz para que o trabalhador se transformasse em “colono” (FARIA,
1986: 291).
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Os fazendeiros e os colonos: circularidade dos patrões e ancestralidade dos
trabalhadores
A maioria dos trabalhadores distingue-se pela ancestralidade do enraizamento familiar, geração à geração, ancoragem a partir da qual falam da
circularidade dos fazendeiros, das múltiplas falências e inviabilidades da
reprodução das unidades produtivas pelos proprietários. Em contrapartida, exaltam, mesmo que reproduzindo os padrões de aﬁ liação e pertencimento e a despeito das mudanças de posições sociais, a honraria de terem
mantido o controle da apropriação das roças mediante as quais asseguravam, sob condições mais favoráveis, os meios de subsistência.
Os trabalhadores rurais que estavam aﬁliados à Usina Novo Horizonte, mas também no atual contexto, na condição de assentados, deﬁ nem-se
como antigos moradores da região do Imbé, onde, como já destaquei, se
situava a aludida indústria. Ressaltam eles que a região do Imbé é constituída em parte pela Reserva Florestal do Parque do Desengano, à qual
ladeiam agregados e subdividos pelas glebas Aleluia, Batatal e Cambucá,
mas também, hoje, por grandes fazendas voltadas para o cultivo da cana e
principalmente para a criação de gado. Contrastivamente, distinguem: até
a década de 1960, a região era constituída de fazendas de café e gado, além
das lavouras de subsistência.
O número de pequenos proprietários na região, até recentemente, antes
da subdivisão de algumas fazendas pelo programa de reforma agrária, era
muito reduzido. Praticamente inexistiam povoados ou espaços públicos; e
eram raras as possibilidades de os trabalhadores comprarem um “pedacinho de terra” para fazerem uma casa própria. Por isso, a maioria deles
tinha de morar dentro das fazendas aí situadas.
Deﬁ nem-se como “nascidos e criados” nesse espaço, motivo pelo qual
os assentados (ex-trabalhadores da usina) consideram a região como parte
de suas histórias de vida, por ter sido universo de socialização e enraizamento longo: A “Nossa Região” ou A “Região Nossa Aqui”. Orgulham-se
de ostentar o conhecimento, palmo a palmo, desse espaço físico e social,
como demonstram diversos trechos de entrevistas por mim obtidas. Ressaltam as matas, as cachoeiras, os rios, os morros, os picos, as pedras,
os rumos. Identiﬁcam árvores centenárias, tomadas como referência para
localização. Nomeiam todas as fazendas e fazendeiros, sejam os proprietários atuais, sejam os que precederam e se afastaram por morte ou transferência por venda. Denunciam a concentração da propriedade da terra que
os impedia de obterem um lugar para morar, caso não fosse dentro das
fazendas ou subordinados aos fazendeiros e ao usineiro. Portanto, uma
condição que hoje qualiﬁcam de “escravizados”, pois que a única liberdade
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com que se viam dotados era de abandonar todo este universo social e migrar. No quadro seguinte, reproduzo a lista de fazendeiros que aparecem
em entrevistas com os assentados e os caracterizo com dados obtidos no
Sistema Nacional de Cadastro Rural.
Tabela 9. Fazendeiros citados pelos assentados. Listagem elaborada conforme relação
de empregados rurais no Município de Campos, Estado do Rio de Janeiro, segundo o
Sistema Nacional de Cadastro Rural, 1987
Nome do proprietário

Área (ha)

Nome do imóvel

Antonio Carlos de Oliveira Santos

54,9

Pedra Lisa

Antonio Carlos Ribeiro

97,9

Mimbuca

Antonio Carlos Ribeiro

118,0

Imbé

Antonio Carlos Ribeiro

25,8

Conceição

Antonio Carlos Ribeiro

112,3

Barra do Imbé

Antonio Pinheiro Dias

47,8

Fazenda Conceição da Barra da Lagoa de
Cima

Antonio Pinheiro Dias

6,7

Fazenda Conceição da Barra da Lagoa de
Cima

Armando Chaves

870,0

Fazenda Opinião

Celso Cordeiro dos Santos

242,0

Fazenda Pedra Lisa

Cicero Gomes de Lemos

534,7

Corrego da Opinião Serra das Almas

Clise Maciel Dangelo

47,8

Fazenda Conceição da Barra da Lagoa de
Cima

Durval Rodrigues Cabral

47,9

Quimbira

Durval Rodrigues Cabral

99,8

Santa Rita e Imbé

Fernando Frasão Oliveira

128,4

Mico ou Pedra Branca

Henrique de Souza Nogueira

337,8

Mocotó

Heraldo Barreto Maciel

1.003,0

Fazenda Rio Preto

João Andrade Filho

129,9

Pedra Branca

João Maciel D´Angelo

54,5

Conceição da Barra da Lagoa de Cima

José Gomes Crespo Filho

271,4

Imbe

Lauro Expedito Cardoso Ribeiro

106,7

São Benedito

Luiz Antonio de Souza Rodrigues

363,0

Fazenda Rego D’Agua

Maria José de Oliveira Guerra
Messias Rufino Faria Junior

3,0
135,4

Barra de Lagoa de Cima
Fazenda Cachoeira do Mocoto

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural, 1987.

As fazendas anteriormente pertencentes ao usineiro, onde foram assentados estes trabalhadores-produtores, continuam sendo por eles iden-
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tiﬁcadas pelos nomes atribuídos pelo antigo proprietário: Conceição do
Imbé, Batatal e Novo Horizonte, pertencentes ao patrimônio original da
empresa. Baiano, Aleluia e Cambucá, adquiridas mais recentemente. Os
proprietários que venderam tais fazendas ao usineiro são constantemente
lembrados pelos trabalhadores para avaliar as condições de trabalho das
quais conseguiram se libertar ou as novas dimensões de subordinação que
tiveram que suportar.
Em termos mais gerais, os trabalhadores subdividem a região do Imbé levando em conta o lugar onde estão residindo e a diferença de relevo. Separam
dois grandes espaços: “aqui em baixo, cá pra baixo”, onde se localizam as
glebas em que estão assentados, e” lá em cima, naquelas matas, para o lado
da Serra”, onde, em grande parte, estão localizadas as “fazendas de particulares” e a “rocinha” de alguns pequenos proprietários ou posseiros.
Os habitantes da região viviam relativamente isolados, em grande parte
por causa das condições de aproveitamento do solo. Até meados da década
de 1960, predominavam as fazendas dedicadas à pecuária e à cultura do
café. Algumas usinas localizadas em áreas de clima mais frio e de montanha, como a Usina Novo Horizonte, variavam suas atividades produtivas
cultivando cana, mas também café, arroz e criando gado.
Com o processo de “arrancação dos cafezais”, erradicação da cultura
do café (1964-1969), os fazendeiros ampliaram a dedicação à pecuária
e alguns deles se inseriram na cultura da cana, a partir da utilização de
tratores e carretas e da expansão da capacidade industrial das usinas, especialmente Novo Horizonte e Santa Cruz. A cultura da cana e a pecuária
são poupadoras de mão de obra, porque a maior parte do rebanho se volta
para o corte e os fornecedores de cana tendem a se valer da oferta de trabalhadores pela usina para a qual estão comercializando a matéria-prima.
Os fornecedores de cana absorvem um número reduzido de trabalhadores
permanentes, para a manutenção de serviços complementares à cultura da
cana e algumas limpas de pasto e de canavial.
Em virtude de a região apresentar maior queda pluviométrica, as estradas tendem a enfrentar mais graves problemas de conservação. Como
os trabalhadores moravam dentro das fazendas e estavam relativamente
isolados, o serviço de transporte era precário. A maior parte dos atuais
fazendeiros passou a residir na cidade, abandonando os trabalhadores nas
fazendas. Visitavam as fazendas e os trabalhadores em dias alternados ou
uma vez por semana e procuravam atender algumas das necessidades deles, como as compras (alimentos) e os remédios. Os trabalhadores enfren-
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tavam diﬁculdades para procurar outras instituições e para se locomover
para outros povoados ou para a cidade.
Os trabalhadores “mais antigos” (mais idosos) que se vincularam às
“fazendas de particulares” foram colonos e eram ou são “moradores”. A
saída deles das “fazendas de particulares” para a “fazenda da usina”, muitas vezes se dava porque o fazendeiro acabava com a parceria nas lavouras
de café ou de cana. A possibilidade de ser “colono” na cultura do café terminou “quando o Governo mandou arrancar os cafezais e formar pasto”.
A possibilidade de ser “colono” na cultura da cana terminou quando o
fazendeiro passou a usar o trator para realizar a maior parte das atividades. O trator barateava o custo da produção porque diminuía o gasto com
a mão de obra.
Na situação de parceiro ou “colono”, os trabalhadores tinham direito a
construir uma “rocinha” ou uma “lavoura de beirada de casa”, a criar galinhas e porcos. Se fossem “campeiros”, podiam criar uma “vaquinha” ou
um “animal” (cavalo). Por isso, eles lembram com nostalgia esse momento
em que a vida “era mais farta” e “menos sacriﬁcada”. Lembrando de tudo
isso, criticam a vida que passaram a ter sob o vínculo com a usina. Eram
proibidos de se valer de tais recursos. Deﬁ nem então o tempo de trabalho
na usina como de “miséria” e “sacrifício”, embora se resignassem pela
expectativa de virem a obter contrato formal e direitos de aposentadoria,
condição então vislumbrada como asseguradora de relativa autonomia e
estabilidade das alternativas de reprodução físicia e social, mas principalmente pela aposentadoria.
Essa diferença da vida nas antigas “fazendas de particulares” para a
“vida na usina” é melhor lembrada por aqueles trabalhadores que viram
o “patrão” fazendeiro vender as terras para o usineiro. Essa lembrança
era mais acentuada porque o usineiro mandava tombar os pomares e os
currais para plantar cana. Esses trabalhadores puderam então comparar
e avaliar a importância da “rocinha” para garantir a comida farta todos
os dias.
No atual contexto, constroem argumentos para demonstrar a ancestralidade da presença social de sua parentela. E por tal experiência consolidada no conhecimento acumulado e transmitido intergeracionalmente,
também demonstram formas de cristalização pelas versões valorizativas de
sua condição de “herdeiro cultural de uma história longa”. Enquanto um
dos únicos atores fundamentais e permanentes, todos os registros são produzidos por redeﬁ nição da memória coletiva da “escravidão” em múltiplas
dimensões, todas expressivas da dependência e perda de autonomia; das
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suas múltiplas alternativas de combate; mas principalmente de compensações sociais pela reprodução secular “da condição” de “escravizado”.
As lembranças dos trabalhadores aqui em foco recaem também sobre
o enorme esforço produtivo, além da baixa remuneração e da falta de recursos de assistência para tratamento de saúde. Esta situação é destacada
principalmente pelos “colonos”, que dividiam com o “patrão” o resultado
das colheitas.
A “vida sacriﬁcada” e o esforço dispendido no trabalho se deviam às
exigências ou, segundo os entrevistados, aos “abusos dos fazendeiros”,
mas também ao tipo de instrumento de trabalho usado naquele momento
e, principalmente, ao longo tempo da jornada de trabalho: “de sol a sol”.
Os trabalhadores podiam deixar as “fazendas de particulares” por vários motivos. Uns porque o “patrão” ou o “colono” (pai) morreram e os
herdeiros não quiseram continuar o tipo de contrato de trabalho. Outros
porque o “patrão” foi diﬁcultando a vida do trabalhador, a ponto de perder
a esperança e se obrigar a procurar outro contrato. Outros porque a cana,
o café ou a banana estavam com preços baixos e o que produziam não dava
para comprar os alimentos necessários à sobreviência da família.
Embora o trabalho do “colono” fosse considerado pesado e mau remunerado, esse tipo de contrato era valorizado pelo direito à lavoura para o consumo da família. Essa lavoura contava com o trabalho da esposa e dos ﬁlhos,
que assim colaboravam para melhorar um pouco as condições de vida.
Trabalho na usina: a luta pela constituição do assalariado
Diante do risco de perder a situação de “colono” e do aumento das diﬁculdades impostas para sobreviver, os trabalhadores de “fazenda de particulares” tentavam o emprego na usina. Eles se interessavam por trabalhar
na usina para obter residência e principalmente carteira assinada, saláriomínimo, assistência médica e aposentadoria. Os fazendeiros não asseguravam esses direitos.
Os trabalhadores também vinham para a usina para conseguir emprego melhor para os ﬁlhos. A vida nas “fazendas de particulares” era
considerada mais sacriﬁcada do que na usina. Portanto, a reaﬁ rmação da
inserção das famílias nesse universo social era obra de investimento intergeracional. Manter-se na região não era e não é obra do acaso. Dependeu
de gestão cuidadosa da correspondência de comportamentos, da aceitação
da ordem imposta pelos proprietários, da socialização dos ﬁ lhos para consentirem na aceitação dos pressupostos sociais da posição. Por conseguinte, constituir-se “herdeiro de direitos morais de aﬁ liação”, secularmente
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comprovados, até mesmo sob transformação segundo modos de pertencimento do vínculo de trabalho, correspondeu a um projeto de vida segundo
sistema de autoridade familiar.
A socialização plena para a reaﬁ rmação do pertencimento pode ser
amplamente demonstrada no discurso dos ﬁ lhos sobre as condições de
vida dos pais, atitude reﬂexiva asseguradora da construção relativamente
resignada dos modos de dominação ou das condições de subordinação.
Para alguns trabalhadores não houve escolha. Eles tiveram de trabalhar na usina porque o patrão-fazendeiro vendeu a fazenda para o usineiro, com todos os equipamentos, benfeitorias e contratos formais ou
informais de empregados.
Nem sempre a realização do sonho do trabalhador de ter emprego na
usina dava certo. Era despedido pela administração. Demitido, devia deixar a casa e contar novamente com o trabalho nas “fazendas de particulares”. Podia também ir morar com um dos familiares residentes na região
ou migrar para a cidade. Voltar para as “fazendas de particulares”, cujo
vínculo informal ou personalizado era imposto, era quase sempre percebido como derrota frente ao sistema interno de mobilidade social. Portanto,
de certa forma, um rebaixamento na construção social de herdeiro “da
condição escravizada”.
Mesmo trabalhando na usina, alguns trabalhadores mantinham relações com fazendeiros para quem haviam trabalhado e procuravam aumentar o salário nas horas vagas, fazendo biscates para eles. E dessa forma,
geriam a permanência sob modalidades diversas na região ou no sistema
de aﬁ liação da força de trabalho que reaﬁ rma o “direito de herança moral
dos ﬁ lhos”.
Em virtude da escassez de recursos para melhorar as condições de vida,
esses biscates para os fazendeiros representavam uma ajuda. Como nem
todos fazendeiros se importavam com as diﬁculdades vividas pelos trabalhadores, aqueles que lhes davam atenção eram considerados bondosos.
Como se pode concluir da análise da percepção dos assentados entrevistados, a bondade do fazendeiro era reconhecida pelas doações, pela troca de
favores e pela oferta de biscates.
Os trabalhadores nascidos e criados nas fazendas da usina: os ”herdeiros”
privilegiados
Os ex-trabalhadores da usina se pensavam subdivididos entre os “nascidos e criados aqui” (no domínio fundiário da empresa), “os nascidos fora
e criados aqui” e “os que vieram de fora (das fazendas de particulares)”.
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Por isso mesmo, nos termos atuais, são “os nascidos e criados aqui” que
constroem o discurso da legitimidade do longo pertencimento e, assim, do
portador de legitimidade da “redeﬁ nição da grande senzala dos escravizados”, em conversão ao direito mínimo dos que podem, por diversos meios,
se apresentar como “remanescentes de quilombos”.
Além disso, subdividiram-se conforme a modalidade de vinculação à
usina, porque o direito à carteira assinada e ao salário-mínimo não era obtido por todos aqueles que desejavam essas vantagens. Os trabalhadores de
mais idade, que, por ocasião do primeiro trabalho de campo que com eles
realizei (1987-1992), estavam com 50 a 60 anos, acentuavam que a conquista desse direito resultou de lutas ou “pressão” deles e dos dirigentes do
sindicato, porque a maioria era de “clandestinos”. Só a partir da metade
da década de 1960, eles foram conseguindo ter registro de carteira.
Até 1962, os “trabalhadores de lavoura” eram considerados, por usineiros e fazendeiros, como sem direito à proteção da legislação trabalhista.
Através do Processo 142.113/62 do Ministério do Trabalho, a Comissão
de Enquadramento Sindical deﬁ niu os trabalhadores rurais vinculados às
usinas como industriais, com os mesmos direitos dos “trabalhadores da
fábrica”: previdência social (aposenadoria) e carteira assinada.
Os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Açúcar
de Campos (STIAC) estimularam os trabalhadores a “botarem questão na
justiça” para acabar com a situação de “clandestino” dos moradores de fazenda. Entre l964 a l967, “imprensados pelas pressões” dos trabalhadores
mediante processos na Junta de Conciliação e Julgamento, os usineiros foram obrigados a adotar a assinatura da Carteira de Trabalho. Os usineiros
tentaram minimizar os efeitos das “pressões” dos trabalhadores, só considerando o trabalho legal dos “clandestinos” a partir da data da assinatura
da carteira. Os trabalhadores reagiram por meio da constituição de outros
processos na Justiça, de modo que tivessem anotado na carteira todo o
tempo de trabalho para a usina.
Em virtude da luta dos trabalhadores para obterem o reconhecimento
legal do contrato de trabalho e para obtenção do salário-mínimo, o proprietário da Usina Novo Horizonte “cortou” algumas “vantagens e direitos” que antes oferecia. Os trabalhadores agrícolas perderam o direito
de criar “animal” no pasto das fazendas onde eles residiam. O usineiro
passou a cobrar aluguel de casa, que antes era gratuita, porque os trabalhadores recebiam abaixo do salário-mínimo. Como o aluguel fazia então
parte do salário, ele não pode mais ser descontado.
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Segundo os entrevistados, o usineiro integrava o trabalho das mulheres
na condição de “clandestino”. E aproveitava-se de qualquer forma de afastamento das atividades para atribuir às mulheres a responsabilidade pelo
vínculo de trabalho sem os direitos correspondentes.
Os rapazes, geralmente ﬁ lhos dos trabalhadores moradores em “fazendas da usina”, até completarem 18 anos, não tinham carteira assinada. Havia a expectativa de que o usineiro mandaria contratar legalmente,
quando o jovem atingisse a maioridade. Por isso, os rapazes aceitavam essa
situação, na esperança de que, mais tarde, o usineiro assinaria a carteira
e eles, assim, alcançassem um emprego seguro. Além disso, o casamento,
o acidente de trabalho ou a doença grave apareciam como situações favoráveis para reivindicar do usineiro o reconhecimento legal do tempo de
trabalho e a assinatura da carteira.
Alguns trabalhadores se livravam de um controle mais direto ou não
eram vigiados constantemente. Eram considerados de conﬁança e se responsabilizavam pelo que faziam. Por serem de conﬁança, esses trabalhadores eram de vez em quando testados pelo usineiro ou pelo administrador, para avaliar se mereciam continuar trabalhando sem controle. Como
recompensa pelo cuidado com os bens do “patrão” e por saber corresponder à conﬁança, o “campeiro”, por exemplo, era alçado a modelo de
ﬁdelidade, “nos termos atuais do herdeiro modelar”, podendo ou devendo
ser beneﬁciado pelo usineiro e pelo administrador. Podia ter direito a criar
algumas cabeças de gado. Essa permissão era muito importante porque o
“campeiro” podia conseguir uma poupança. A poupança era fundamental na hora de enfrentar “situações de aperto”, de necessidade urgente de
dinheiro, para casar uma ﬁ lha, para tratar da doença, para comprar bens
que aliviavam a “vida dura do trabalho” como o rádio e a televisão.
Em síntese, neste item, valendo-me de dados de entrevistas legados por
trabalhadores hoje mais velhos e muitos já falecidos, procurei demonstrar
como a reaﬁ rmação da condição de eleito e o empenho na construção e
reprodução desse universo material e cultural, todos expressivos de investimento político, credenciam os assentados a se apresentarem como “legítimos herdeiros da terra” e “reivindicantes de monumentos em memória
e reconhecimento da secular presença de famílias de escravos” que, como
desdobramento da condição, tornaram-se “escravizados”.
Libertos pela condição de assentados, posição cujo acesso legitimaram
pela mesma compreensão e construção das condições de “herdeiros recompensados pelo sacrifício”, hoje, mobilizados a participarem do movimento de reconhecimento e recompensa pelas injustiças perpetradas contra a
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população afrodescendente, reaﬁ rmam a luta por direitos mais amplos. E
principalmente o “direito de monumentalizar as condições de convivência
sob mortiﬁcação”. Contudo, direito fundamental para reproduzir o mundo das fazendas em que eles foram coadjuvantes fundamentais, fazendas
nas quais passaram a existir sob liberdade. Liberdade, no entanto, ainda
apagada pela presença portentosa das fazendas e pela destruição das marcas indeléveis da existência de famílias de escravos e da permenência de
afrodescentes.
Como fontes vivas desse “pertencimento longo”, os assentados que se encontram empenhados em apresentar argumentos legitimadores do “reconhecimento social da ancestralidade do enraizamento e vinculação ao sistema de
relações” que tem vigência na região do Imbé, insistentemente reivindicaram
do pesquisador que fotografasse e conversasse com os mais velhos, hoje testemunhos vivos das mudanças nas práticas sociais que aí institucionalizaram.
Tendo em vista que, desde o ﬁnal da década de 1980, tenho me dedicado a registrar a trajetória de mudança de posições desses trabalhadores, pude, como
venho acentuando, incorporar, por entrevistas realizadas naquele período,
depoimentos hoje convertidos em fragmentos de memória, daqueles que com
eles conviveram mas os deixaram por morte.
Ancestralidade e reafirmação enobrecida da subordinação
escravizada
Neste item, valorizando depoimentos apresentados pelos assentados que
foram indicados para participar da construção-comprovação da ancestralidade das famílias dos trabalhadores na região, procuro qualiﬁcar sociologicamente os signiﬁcados atribuídos àquela alegada condição. A construção social e cognitiva da ancestralidade valoriza o intercruzamento de
dois eixos de produção de signiﬁcados por eles reconhecidos: um eixo temporal e um eixo espacial.
O eixo espacial é constituído pela endogamia dos casamentos entre
eles, isto é, pela circulação interna de moças e rapazes, ﬁlhos de trabalhadores, que só podiam se casar pela concessão do “lugar” para cumprimento da neolocalidade (pressuposto da formação de nova unidade conjugal).
O “lugar” associava o espaço de moradia ao tempo de aﬁ liação, ambos asseguradores do espaço de trabalho. Esta interdependência era fundamental
na constituição do trabalhador casado e, assim, do trabalho familiar que
os empregadores incorporavam.
O consentimento do “lugar” (casa-trabalho) pelo empregador revelava
a cumplicidade nas condições de reprodução da força de trabalho, o reco266
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nhecimento de que o trabalhador e sua esposa correspondiam ao padrão
construído para o sistema produtivo. A ancestralidade da apropriação
consentida do “lugar” e da reprodução social longa na região implica o
reconhecimento de antecessores até duas, no máximo três gerações. Por
tal associação estão implicadas não só a consanguinidade e a aﬁ nidade da
família dos trabalhadores, mas também dos fazendeiros.
O desacordo em relação às regras consuetudinárias de convivência contratual entre “patrões” e trabalhadores impunha o deslocamento de fazenda, o vínculo nos mesmos moldes de relações com outro fazendeiro; ou,
no limite, a migração para a periferia da cidade. Por isso, os trabalhadores
que, por gerações, aí permaneceram ou foram, pelos méritos do comportamento adequado, reconduzidos, “reivindicam direitos de reconhecimento
dessa apropriação pela cumplicidade na criação e reprodução de universos
culturais que sempre lhes asseguraram o lugar”.
As formas de luta por reconhecimento da ancestralidade vêm se alterando conforme direitos que vão sendo atribuídos, tanto os consuetudinários quanto os direitos formais. Mas é exatamente por essa experiência
diversa a que estiveram engajados, que hoje reivindicam a institucionalização de uma posição redimensionada enquanto coautor do universo social
a que se integram. Deﬁ nem-se como participantes legítimos e socialmente
reconhecidos do empreendimento humano objetivado na criação de territórios de pertencimento.
Praticamente 20 anos após a mudança de condição de assalariados em
assentados, eles são mobilizados à reivindicação de justiça redistributiva
ou a reparações de injustiças historicamente perpetradas. Se o contexto
político se altera, os assentados não deixam de reaﬁ rmar a visão de si mesmos como “herdeiros do território”, herança fundamentada em história
longa de pertencimentos a uma mesma região de construção coletiva; e
dimensão constitutiva do eixo temporal de deﬁ nição de si mesmos.
A contínua luta contra a condição de “escravizado” se baseia em eterna
vigilância, visto que ela é constitutiva da percepção dos fazendeiros frente
à atribuição de valor ao trabalho do empregado. Ela se reaﬁ rma ainda por
laços de interdependência que se reproduzem. Por isso, ﬁ xar-se memorialmente na nova posição é dotar-se de alguns dos recursos de reprodução
da luta pela conquista da autonomia. Se as famílias dos proprietários de
terra se alteraram, transmitiram a propriedade da terra por venda ou herança, por falência, ou, como qualiﬁcam, por incompetência na gestão da
riqueza, eles não, lá permaneceram na condição de trabalhador, reaﬁ rmada pelos investimentos digniﬁcantes de uma convivência sob extrema
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desigualdade e por vezes dependência. Não sem razão, dentre as fontes
documentais orais apresentadas ou as reaﬁ rmações de memória coletiva
reivindicada para caracterizar essa presença longa, os assentados em causa
decidiram que a enumeração dos lugares de trabalho coletivo e dos vestígios de antigos instrumentos de trabalho reaﬁ rmariam o patrimônio por
eles construído com o consentimento dos fazendeiros (troncos abandonados no entorno da casa velha, sede de uma das fazendas; poços em ruínas,
que antes abrigavam a água para mover moinhos; restos de pomares cujas
fruteiras ajudaram a plantar; velhos tachos de engenhocas, carcaças de
arados tocados a boi). Se estes bens são as únicas fontes materiais a serem
alçadas à comprovação da longa e dispersa presença de gerações sucessivas
de trabalhadores, é porque as provas de sua própria existência material foram condenadas, desde o nascedouro, ao desaparecimento (casas de pau a
pique, telhados de palhas, trilhas para se apropriarem de água nos canais,
rios e lagos).
Considerações finais: a construção política de territórios de
afrodescendentes
O projeto de redemocratização institucional da sociedade brasileira, que
visava ultrapassar os princípios de repressão política acirrados no período
de ditadura militar (1964-1985), possibilitou a constituição de campos de
disputas em torno de redeﬁnições de territórios, de identidades culturais e
de categorias socioproﬁssionais. Aquele processo, ocorrido ainda no bojo
de construção política de denúncias baseadas na relacional contraposição
das categorias inclusão/exclusão (socioeconômicas), trouxe ao cenário de
lutas sociais, agregados populacionais secularmente empurrados para a
marginalidade social e política. Este foi o caso dos investimentos políticos
do chamado “movimento negro”, cujos porta-vozes acentuavam a denúncia de injustiças sociais mantidas contra os negros, mesmo e ainda mais
depois da abolição da escravatura, posto que o decreto de libertação não
pressupunha de imediato a resolução de problemas também secularmente
reproduzidos e intensiﬁcados.
A Constituição Brasileira de 1988, através do artigo 68, assegurou então direito e reconhecimento legal das “comunidades de remanescentes de
quilombolas”, isto é, de descendentes de escravos que, por sucessivas fugas
de fazendas, apropriaram-se de áreas de terra de posse, em tese não questionada, formando então unidades residenciais intituladas “quilombos”.
Esse reconhecimento político tem se desdobrado na produção de denúncias quanto a inúmeras outras injustiças sociais que foram sendo co268
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metidas; e suscitado a reivindicação de outros direitos sociais, bem como
o reconhecimento de outros arranjos pelos quais famílias desse segmento
populacional se apoiaram para o enfrentamento de adversidades. Essas adversidades foram em parte assim reproduzidas pela negociação de cumplicidades com os que lhes impuseram modos de dominação por contrapartida à tutelagem. Dentre as valorizações das injustiças, ressalta-se a ausência
de espaços públicos de manifestação positiva de condições de existência
e expressão cultural de famílias de afrodescendentes, reivindicação cujo
caso aqui considerado é exemplar.
Neste artigo, propus-me analisar um dos casos de construção política
de territórios, contemplando aspectos culturais ou identitários, de convivência longa de afrodescendentes, de coexistência social construída na
tecitura de rede de casamentos e de investimentos consentidos na produção da legitimidade de formas de dominação personalizada. Independentemente das transformações nos sistemas de produção da cana-de-açúcar, na
região açucareira de Campos, e de cultivo de café, no norte do Estado do
Rio de Janeiro, por meio da sucessão de gerações, trabalhadores negros,
por sua condição de chefes de famílias residentes no interior de fazendas,
consolidaram a reprodução da força de trabalho. E hoje, por essa presença
reivindicada secular de familiares e parentes, desejam fazer aparecer e reconhecer essa história de reprodução entre iguais e destes com os desiguais;
processos que por essa condição lhes impingiram relativos isolamentos sociais. E dessa reprodução social como relativamente isolados, pautados em
casamentos relativamente endogâmicos, ﬁ zeram-se portadores de mecanismos de apropriação social. Portanto, reivindicam, fundamentados em
desejos coletivos, não propriamente a apropriação do espaço físico, posto
que pelas especiﬁcidades dos processos sociais a que estiveram vinculados,
vieram a se tornar assentados oﬁcialmente reconhecidos, ou seja, proprietários parcelares de terra das fazendas outrora pertencentes à Usina Novo
Horizonte. Tal apropriação social, por conﬁgurações relativamente singulares, vem autorizá-los a reivindicar o reconhecimento de um território
étnico ou “terra de afrodescendentes”, mesmo que essa apropriação corresponda à autoqualiﬁcada condição de “escravizados”. Enquanto espaço
de vida social longa, também o é de construção de identidades deﬁ nidas
por esse impositivo constrangimento. Hoje, em contraposição, postulam
reconhecimento de formas identitárias redeﬁ nidas por contrastes positivados, para transformar, mediante trabalho social de produção simbólica de
outros sistemas de posições sociais, os atributos excludentes em adscrições
politicamente includentes.
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Para tomar em consideração as análises aqui empreendidas, é preciso
reconhecer que “quilombos” e “senzalas” são duas referências territoriais,
uma delas valorizada e a outra apagada, em nome de uma suposta submissão calcada na passividade. Se a questão política que se encontra em jogo é
resgatar investimentos culturais e formas de luta, como apagar o sofrimento diante da dominação imediata pelos “senhores”, também aprendizado
da maioria dos afrodescendentes?
Esta é então a questão colocada por assentados que foram convidados a se pensarem historicamente, agora diante da experiência valorizada
de constituição da autonomia monumentalizada nos “quilombos”. E se o
convite político era para reﬂetir coletivamente sobre injustiças e direitos
compensatórios, os assentados passaram a se valer dessa mesma oportunidade para reivindicar outras formas de reconhecimento. Formas de reconhecimento de injustiças sociais que se desdobram em lutas por ﬁ xação em
cortiços, em favelas, mas também em vínculos por colonatos no interior
das fazendas, pela posse da terra em movimento de abertura de fronteiras
agrícolas etc.
Muitas foram, após a abolição, as novas formas de luta em espaços
coletivos, em espaços de vida subalterna, conﬁ nando os ex-escravos à prestação de pequenos serviços, de vendas nas ruas e nas feiras; mas também
na exuberância das casas de Santo e respectivas festas; de negócios de rua
das quitandeiras, dos engraxates, da invenção de proﬁssões e de formas
improvisadas de ganhar a vida. É preciso então, no processo de reparação
política de injustiças sociais, reﬂetir sobre a condição do despossuído de
patrimônios imobiliários e fundiários. Ora, outras formas de inserção social equivaleram ao apagamento coletivo pela história oﬁcial, vida apagada que só se reproduziu pelo consentimento neste apagamento.
O acordo construído entre fazendeiros e “colonos”, usineiros e “moradores” ou assalariados só pode ser reconhecido como experiência histórica, se fundamentado na explicitação da memória das lutas que lhe
garantiram vida longa; se forem valorizadas as escolhas e as perdas que
sustentaram as negociações. Por isso mesmo, os recursos exaltados pelos
assentados para produzirem seus próprios documentos são reveladores de
suas condições de vida, tal como as reconhecem. Fazem emergir o universo
dos idosos e dos mortos, não por cemitérios físicos, mas pela ressurreição
de aspectos comuns da vida longa e coletiva dos “escravizados” e de seus
contínuos suplícios.
Neste aspecto, as reivindicações aqui registradas referem-se à produção
de identidades sociais, à autoapresentação como singular, mas plenamente
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integrado ao diferente; distinção todavia pautada em exacerbada diferenciação, hierarquização, dominação e produção de sombras sociais.
Se as fronteiras físicas do território não podem ser demarcadas, até
porque a reivindicação não se refere ao apossamento da área de terra onde
os assentados habitam em lotes parcelares, a reivindicação do reconhecimento do território se dirige àquelas áreas onde possam demarcar o espaço
comunitário, onde possam erguer o monumento objetivante da contextual
memória coletiva, consagradora da dignidade da coopresença das famílias
em causa, que ainda está por ser oﬁcialmente reconhecida.
Tais espaços reclamados, mas já delimitados por funcionários do Incra
como áreas devotadas à ediﬁcação de recursos para viviﬁcar a sociabilidade e a vida comunitária, permanecem espaços de esquecimento. Esta
percepção coletiva suscita então o sentimento de reconhecimento da posição relativamente autônoma hoje alcançada, correspondente á categoria
socioproﬁssional “pequenos agricultores assentados de reforma agrária”.
A reivindicação por eles reclamada se sustenta no fato de as identidades
comunitárias, para assim o serem, exigirem trabalho coletivo para serem
ostensivamente compartilhadas, continuamente tecidas e redeﬁ nidas. E
para melhor ﬁ xá-las, os assentados respondem com a produção documental de sua ancestralidade no local, de sua necessidade de ﬁ xar bandeiras e
emblemas, para que todos reconheçam a conquista do “lugar” de forma
totalizante, isto é, como agregador dos diversos “lugares” de associação
entre “casa e trabalho”, antes no interior das fazendas, hoje nos respectivos lotes. Esta condição material e social poderá lhes facilitar a gestão
política da trajetória em comum e da respectiva conquista, enﬁ m, da longa
história de luta para libertação da condição “escravizada”.
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Quilombo do Cruzeirinho: Terra de Santo e
Caxambu como diacríticos de uma comunidade
evangélica117

Elisa Cotta de Araújo, Nathalia Klein
e Eliane Cantarino O’Dwyer

Este relatório antropológico é parte de um processo administrativo de
Reconhecimento e Identiﬁcação Territorial (RTID) da “Comunidade Remanescente de Quilombo do Cruzeirinho”, localizada no município de
Natividade, Estado do Rio de Janeiro. O estudo foi desenvolvido em atenção à solicitação feita pelos membros da comunidade negra rural do Cruzeirinho de reconhecimento territorial como quilombo, visando aplicação
do Dispositivo Constitucional (artigo 68 da ADCT/CF-1988). Tal artigo
é regulamentado pelo Decreto no 4.887, de 20 de novembro de 2003, que
passa a deﬁ nir os procedimentos administrativos com vistas à titulação
das comunidades remanescentes de quilombo, cabendo ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a responsabilidade pela
execução do processo de regularização fundiária.
Para elaboração do Relatório Antropológico foi realizada pesquisa
junto à comunidade do Cruzeirinho, que se desenvolveu mediante trabalho de campo iniciado em novembro de 2009, seguido de visitas sucessivas
até outubro de 2010. Deste modo, o trabalho de campo se deu através de
“visitas breves e repetidas, (...) como no caso da tradição norte-americana
da etnologia nas reservas” (CLIFFORD, 1999:79 e 117). Tais incursões seguidas a campo possibilitaram um processo de aproximação entre pesquisadores e pesquisados, contribuindo para a aceitação do trabalho. Tal acei117 Este trabalho faz parte do Relatório Antropológico de Identiﬁcação Territorial da Comunidade Negra Rural do Cruzeirinho, município de Natividade – Rio de Janeiro e integra o
Projeto Identiﬁcação e Delimitação de Territórios de Quilombos em Comunidades do Estado
do Rio de Janeiro, em parceria ﬁ rmada entre o Departamento de Antropologia – GAP/UFF,
a Fundação Euclides da Cunha/UFF e INCRA/RJ, sob coordenação da Professora Eliane
Cantarino O’Dwyer. Deste trabalho participaram como assistente de pesquisa Saulo Ribeiro
Silos, graduando em Ciências Sociais/UFF; a doutoranda em Antropologia do PPGA/UFF,
Elisa Cota Araújo; a graduanda em Ciências Sociais/UFF Nathalia Klein e como assistente de
pesquisa Saulo Ribeiro Silos, graduando em Ciências Sociais/UFF.
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tação é considerada estratégica nas condições de investigação “de primeira
mão” mediante “interações intensas face a face” (CLIFFORD, op. cit., p.
115). Como no caso da pesquisa desenvolvida em Cruzeirinho, pautada
por uma relação dialógica e pela reﬂexão, por parte dos pesquisadores,
sobre o “controle de impressões”118 acionado pelos atores sociais.
Ao todo foram realizadas cinco visitas, o que permitiu que as informações obtidas fossem trabalhadas e desenvolvidas a cada nova etapa de
campo, suscitando a elaboração de novas questões e reorientando a coleta
de dados. Esta estratégia de pesquisa foi importante para construir uma
visão processual sobre a realidade em foco. Por exemplo, a leitura formulada sobre o processo de territorialização que dá origem a Cruzeirinho – espaço de “liberdade”, lugar de sociabilidade – foi aprofundada ao longo das
visitas e possibilitou uma melhor compreensão sobre o território pleiteado
pela comunidade autoidentiﬁcada como quilombola. A proposta do território foi consolidada durante nossa última incursão a campo, em outubro
de 2010, mediante reunião que contou com a presença do antropólogo do
Incra/RJ, Miguel Pedro Cardoso.
Assim, de acordo com esta metodologia, as principais questões que
surgiram no campo foram aprofundadas nas etapas seguintes, por meio
da realização de entrevistas individuais e em grupo, bem como, pela participação em reuniões e em atividades culturais organizadas pela comunidade do Cruzeirinho. As narrativas registradas trazem a tona uma riqueza
de informações e interpretações sobre esta situação social na perspectiva
de pequenos produtores, meeiros, diaristas, assim diferenciados pela legislação agrária e trabalhista, mas reunidos enquanto atores sociais mediante a reinvindicação territorial como remanescentes de quilombo. Os
diálogos realizados explicitam relações e práticas que vinculam os sujeitos
entre si e com o lugar.
Por outro lado, as visitas nos colocaram em contato com os atores
sociais e possibilitaram vivências junto à comunidade, como por exemplo,
assistir a apresentação cultural coordenada por Joaquim Cipó, originário
da comunidade do Cruzeirinho, a convite da Associação Quilombola, e
interpretada pelos pesquisadores como uma performance, um meta texto,
pelo qual a comunidade reelabora coletivamente sua prática ritual mais
valorizada culturalmente, o caxambu.
Os registros coligidos na produção do material de pesquisa integram
nossa análise etnográﬁca tomada como referência para revisitar explica-

118 Sobre esta perspectiva de abordagem do trabalho de campo ver Berreman (1975).
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ções historiográﬁcas sobre a região. Para tanto nos orientamos por algumas questões: o que é o Quilombo do Cruzeirinho, segundo os signiﬁcados
produzidos pelos atores locais? Que sujeitos sociais se articulam em torno
deste lugar? O que une e torna possível a construção da autoidentiﬁcação
como quilombo? Quais os critérios de pertencimento social, que deﬁ ne as
fronteiras étnicas entre os considerados “de dentro” em contraposição aos
“de fora”? Qual a construção do território por eles identiﬁcado visando o
reconhecimento e titulação pelo Estado brasileiro?
Cruzeirinho: descrição espacial
Para quem visita Cruzeirinho pela primeira vez e chega por Raposo à comunidade, o que chama atenção no percurso é a ocupação humana dispersa,
a predominância de pastagens consideradas do ponto de vista agronômico
como de baixa qualidade, recobrindo a maior parte do terreno e inclusive
o alto dos morros e, também, a presença inusitada da mata atlântica em
contraste com a monotonia verde claro disseminada pela braquiária. Essa
vegetação alta, densa, escura é atravessada pela Rodovia RJ-214, compondo a paisagem algumas curvas antes do pequeno aglomerado de casas.
Outros percursos até a comunidade também podem ser utilizados, como
mostra o mapa, em anexo, entre eles o de chegar por Itaperuna através da
RJ-220. Neste trajeto, ao passar primeiro pela sede do município, o visitante
em contato com o processo de urbanização de Natividade, hoje bastante
acentuado, com a cidade se alongando pelo vale do rio Carangola.
Ao chegar a Cruzeirinho, chama atenção, as casas dos moradores beirando a estreita rodovia de asfalto, que rasga a terra e o verde da paisagem
como uma linha de graﬁte. No Cruzeirinho, rodovia e rua se confundem,
veículos e pedestres dividem espaços em um cenário tipicamente rural de
fazendas, pastos e produção agrícola. A proximidade do centro de Natividade (cerca de 10 km) é vivida pelos moradores pela preocupação com o
tráfego de veículos e, em especial, pela atenção das mães com as crianças
expostas ao risco de acidentes, principalmente, no horário de entrada e de
saída da escola-creche, mantida pelo município.
No deslocamento pela rodovia no sentido de Natividade pode-se observar que as casas ﬁcam em sua maioria do lado esquerdo, próximas umas
das outras, na margem da pista. A proximidade espacial entre moradores é
revestida igualmente por muita intimidade e formas de sociabilidade construídas pelo modo respeitoso como se cumprimentam e se referem uns aos
outros, como vimos a compartilhar durante a pesquisa, assim como, pelas
frequentes brincadeiras entre as crianças e relações jocosas mantidas pelos
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adultos. A solidariedade entre parentes e vizinhos se expressa ainda pelas
situações de ajuda mútua. Assim, os moradores do Cruzeirinho costumam
fazer uma distinção entre a vida que levam no povoado e o aglomerado
urbano não muito distante. Segundo dizem, na experiência deles, a vida
na sede do município segrega as pessoas, inclusive pelas diferenças sociais,
enquanto a “necessidade” junta o “povo do Cruzeirinho” – como também
se autodenominam e são chamados pelos vizinhos.
Para entrar na comunidade se atravessa uma rua de terra, lateral ao
morro, no formato de um beco – assim chamado pelos próprios moradores, que termina no portão maior da Escola Municipal do Cruzeirinho.
Neste caminho observa-se o equivalente a um pequeno adro, onde se localizava a antiga igreja de São Pedro, com o Cruzeiro, que delimita a chamada “terra do santo”, o qual mesmo não existindo mais materialmente,
serve de identiﬁcação nominal da comunidade.

Figura 4. Vista parcial da Terra de Santo

Cruzeirinho abriga uma estrutura administrativa que lhe permite certos serviços independentes da sede do município, no caso da Escola Municipal do Cruzeirinho e do Posto de Saúde da Família (PSF), que atendem
aos moradores da comunidade e também pequenos agricultores vizinhos.
No posto de saúde são realizadas consultas médicas regulares e mediante
o trabalho da agente de saúde que pertence à comunidade, realizam-se
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atendimentos básicos aos pacientes, como medir pressão arterial e pesar
as crianças, assim como encaminhamentos de exames e consultas, o que
igualmente envolve visitas regulares às casas dos moradores pela agente de
saúde.
A presença de uma pessoa da comunidade, atualmente, como agente
de saúde serviu de porta de entrada às informações sobre as políticas de
reconhecimento implementadas pelo Estado brasileiro, que permitiram o
autorreconhecimento do Cruzeirinho como quilombo, segundo certiﬁcado
emitido pela Fundação Cultural Palmares119 em junho de 2009, anexado
neste relatório. No prédio da escola funciona ainda uma creche municipal
que acolhe ﬁlhos de moradores e também de comunidades vizinhas, que
costumam se deslocar diariamente para prestar serviços, seja nas propriedades rurais no entorno, seja no trabalho temporário na cidade, alguns
realizando ofícios de pedreiro, mecânico, tarefas domésticas e, ainda,
atuando no comércio ambulante, com a venda de produtos agrícolas e
utensílios. A dependência das famílias moradoras do Cruzeirinho de se
reproduzir social e economicamente mediante a venda de produtos e da
força de trabalho, tanto masculina, quanto feminina, nas fazendas e no
centro urbano pode ser diretamente relacionada à perda de terras para
plantio. Em virtude da expulsão das grandes propriedades, da restrição do
cultivo nas posses circunvizinhas e do fechamento da fronteira agrícola no
Noroeste Fluminense.
A mobilização pelos direitos atribuídos aos chamados remanescentes
de quilombo na comunidade do Cruzeirinho parece ter fortalecido o papel das lideranças femininas, que ocupam a função de agente de saúde e
outros cargos administrativos na prefeitura, como constatamos, fazendo o
papel de mediadores junto aos poderes públicos.
Mas voltemos à descrição espacial do Cruzeirinho. As cercas baixas na
frente das casas deixam a mostra uma variedade de plantas e a presença de
animais domésticos dividindo com homens e mulheres a apropriação dos
espaços disponíveis junto às habitações. Temperos verdes, chás, verduras
e variedades de ﬂores são encontrados espalhados por pequenos canteiros,
nos quintais, nas frentes das casas, dispostos em vasilhas penduradas nas
varandas e árvores, ou mesmo, em bacias acomodadas no alto dos muros.

119 De acordo com os termos do §4o, do art. 3o, do Decreto no 4.887, de 20 de novembro de
2003 a autodeﬁ nição das comunidades quilombolas é certiﬁcada pela Fundação Cultural Palmares, mediante Certidão de Registro no Cadastro Geral de Remanescentes de Comunidades
de Quilombos da referida entidade.
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Há também árvores frutíferas, com destaque para as bananeiras que
estão espalhadas por todo tipo de espaço disponível: ao lado dos caminhos
que comunicam as casas, entre o córrego e o prédio da escola, na beira do
asfalto, ou até mesmo, em áreas íngremes nas proximidades, onde também
se vê o cultivo de roças de mandioca e milho. Em uma estratégia de aproveitamento dos espaços que deixa à mostra a habilidade do morador e sua
criatividade para reciclagem de vasilhas e materiais disponíveis, necessárias
para um estilo de vida tipicamente camponês em um espaço reduzido.
Do outro lado do asfalto há poucas moradias, que vistas da beira da
estrada ﬁcam encobertas pelas plantas e são acessíveis por uma rua lateral
de terra, que também dá acesso a propriedades familiares vizinhas. Há
também outra entrada, paralela a esta, que conduz ao campo de futebol
e dali ao córrego com uma queda d’água, que em dias quentes é utilizada
para os banhos. Em função destes atrativos tal espaço é considerado a área
de lazer do Cruzeirinho, onde acontecem os torneios e as brincadeiras infantis e dos jovens organizados em torcidas.
Na beira do asfalto e ao lado desta entrada para o campo de futebol
existe também uma construção de alvenaria que abriga um tanque para
armazenamento e resfriamento do leite que é coletado através de caminhões pela COMVACA, cooperativa de leite formada por produtores que
se situam fora da área quilombola. Este terreno onde se encontra instalado
o referido tanque foi comprado pela prefeitura de Natividade há poucos
anos de um pequeno proprietário familiar. Um pouco mais à frente, protegido pela sombra de uma árvore, encontra-se um banco de madeira, que
parece funcionar como uma praça, sendo muito frequentado por moradores no ﬁ nal da tarde e por aqueles que esperam ônibus ou alguma condução para se deslocarem no sentido da cidade de Natividade.
Ao sair da beira do asfalto e subir o morro do Cruzeiro em frente
das casas, podemos avistar parte da região estudada. No primeiro plano
vemos o aglomerado de casas acompanhando a rodovia, com três delas
se distinguindo por possuir uma cobertura na frente onde funciona uma
pequena venda, sendo que a Escola e a Igreja Evangélica ﬁcam mais ao
centro. Porém, deste morro não é possível visualizar a recém-construída
Igreja Católica120, que estando situada no ﬁ nal da reta e perto do banco
de madeira ﬁca daqui encoberta pelas folhagens das mangueiras. No entorno identiﬁcamos pequenas plantações dispersas e, quando deslocamos
um pouco mais o olhar, localizamos algumas casas com pomares e peque120 Esta igreja tem como padroeiro Santo Antônio e foi construída há cerca de

cinco anos.
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nos roçados. Porém, também percebemos que o horizonte é limitado pelos
muitos morros ao redor e pela monotonia das pastagens que se sucedem,
sendo estes alguns dos acidentes geográﬁcos e aspectos da ocupação humana evidenciados pela paisagem.
Em contraponto, é possível fazer um movimento em outro sentido, privilegiando as experiências de vida compartilhadas naquele espaço social.
Assim, quando passamos a conversar com os moradores do Cruzeirinho
sobre suas trajetórias pessoais e estratégias de reprodução das condições
de trabalho e manutenção dos grupos domésticos, torna-se manifesto que
muitas famílias não possuem terra suﬁciente, onde possam plantar e viabilizar uma reprodução camponesa autônoma.
Os moradores do Cruzeirinho dispõem na prática apenas de lotes, ou
seja, possuem espaços reduzidos que são utilizados para moradia e pequenos cultivos. Atualmente é através da permanência neste lugar, signiﬁcado
como diferente de outras comunidades, inclusive pela existência de um
espaço categorizado como “terra do santo”, medindo três litros de planta,
como dizem, e situado nos limites onde ﬁcava o antigo cruzeiro, que os
moradores do Cruzeirinho identiﬁcam seu território de ocupação tradicional considerado muito mais extenso. Os moradores aﬁ rmam ainda que
viver no Cruzeirinho é diferente de viver em outras comunidades vizinhas,
porque “as pessoas aqui são interligadas, dependem da ajuda um do outro”, o que dizem não acontecer em outras localidades, algumas até próximas, como Cruzeiro de Baixo, onde todos são “donos”, mas “vivem no
que é seu sem se importar com o que acontece com o vizinho”, fazendo-se
uso, assim, das relações de solidariedade como sinal diacrítico distintivo
da comunidade. Os moradores do Cruzeirinho se contrapõem também à
cidade, vista como “lugar do trabalho” assalariado e para onde se deslocam visando o acesso a benefícios públicos, sendo o centro administrativo
considerado igualmente como o “lugar da política” em que todo tipo de
ajuda, conforme eles próprios dizem, costuma ser convertida em votos no
período eleitoral.
Deste modo, a ocupação atual do Cruzeirinho reﬂete diferentes trajetórias de vida, estratégias de deslocamento e formas de reprodução desenvolvidas ao longo de gerações pelo “povo do Cruzeirinho”. Um dos moradores mais antigos nos contou que “saiu” da fazenda Santa Rosa junto
com os pais, ainda jovem, indo com eles trabalhar no Rio de Janeiro, onde
passou a morar no Morro do Boréu, que ﬁca no bairro da Tijuca, Zona
Norte da cidade. Alguns anos depois ele voltou para se casar em Cruzeirinho, passando a morar na chamada “terra do santo”, em um “direito de
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posse” adquirido pelo seu sogro, logo se mudando novamente para uma
fazenda próxima pela oportunidade de trabalho. Quando repassou para
um conhecido o “direito” de morar na casa que ocupava, recebendo em
troca uma quantia em dinheiro correspondente aos investimentos nela realizados, negociação feita dentro das possibilidades de cada um e desconsiderando o preço da terra, aﬁ nal de contas a “terra (é) do santo” e não se
vende. Porém, tempos depois ele quis voltar e aproveitou que tinha reunido
um pouco de recursos para comprar uma posse em Cruzeirinho, e posteriormente foi subdividindo este terreno com outras famílias expulsas das
fazendas da região, cedendo ainda parte dele para a construção da igreja
Evangélica, a qual frequenta. Quando os ﬁ lhos tornaram-se adultos, como
pai, ele ajudou também a “situar” seus ﬁ lhos, ao construir no terreno moradias para os que se casavam e constituíam novas famílias. Atualmente,
alguns deles moram dentro da “terra do santo”, outros fora, mas todos
fazem parte da comunidade e do “povo do Cruzeirinho”.
Tais processos foram identiﬁcados analiticamente a partir dos dados
etnográﬁcos, com ênfase no “aspecto organizado do ﬂuxo de pessoal da
sociedade agrária, não só no presente, mas também no passado” (VICENT, 1987:89-390). Assim, outro caso remete à situação da ﬁlha de um
morador já falecido, que ainda jovem se deslocou da região e viveu anos
na periferia do Rio de Janeiro. Posteriormente, retornou ao município trazendo marido e ﬁ lhos, morando de aluguel na cidade. Mas como “passava
por diﬁculdades” e não dispunha de recursos para comprar um terreno,
foi “acolhida” pelos vizinhos do pai, que a apoiaram a se estabelecer na
antiga casa paterna, dentro da “terra do santo”, integrando-se socialmente
à coletividade do Cruzeirinho.
No presente, para garantir os recursos de que necessitam e viabilizar seu sustento, os moradores se vinculam como diaristas e parceiros a
proprietários ou comerciantes arrendatários, dedicados principalmente ao
cultivo de hortaliças para venda nas feiras e mercados dos centros urbanos. É desta forma, que os moradores do Cruzeirinho põem em prática
saberes e fazeres transmitidos pelos antepassados. No entanto, na região
a demanda por mão de obra é reduzida e a remuneração pelo dia de trabalho é considerada baixa,121 enquanto o valor pago pelo arrendamento
da terra pelos meeiros é alto, como dizem. A estratégia de trabalhar como
diarista e/ou meeiro possibilita o acesso a terra e ao trabalho na lavoura.
Ou seja, estas relações de trabalho, embora consideradas por eles próprios

121 Em 2009 era corrente o pagamento de R$ 15 por dia de trabalho avulso.
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precárias, facultam aos moradores do Cruzeirinho terra para criação de
animais e realização de plantios destinados ao consumo doméstico que
complementam a renda familiar.122
Portanto, ao conjugar estratégias como assalariamento temporário,
produção em parceria e produção autônoma, as famílias mantêm seu vínculo com a terra e se reproduzem socialmente como tal, o que pode envolver também o desempenho de atividades não agrícolas, realizadas junto
à sede do município ou na própria comunidade do Cruzeirinho mediante
prestação de serviços para a municipalidade, ou mesmo, junto a outros
centros urbanos, o que leva a migração sazonal.
Por outro lado, parte dos moradores do Cruzeirinho são proprietários
e donos de posses, alguns deles contam que tiveram acesso a terra como
“herdeiros” e outros através da compra de pequenas parcelas. Estes moradores, vivem em pequenos núcleos familiares, o que propicia desenvolver
atividades agrícolas voltadas prioritariamente para o autoconsumo e são
chamados de pequenos produtores ou moradores dos “sítios”. Ao todo
identiﬁcamos um total de quarenta famílias distribuídas por pequenas
propriedades e posses, situadas no território cortado pela Rodovia (ver
lista com nomes dos moradores em anexo).
Ao privilegiarmos a perspectiva dos considerados de dentro vislumbramos Cruzeirinho como lugar de resistência, onde se constrói uma “brecha
camponesa” no interstício das grandes propriedades latifundiárias, destinadas ao criatório de gado e a imobilização da terra enquanto reserva
de valor. Cruzeirinho ganha visibilidade a partir do momento em que os
moradores iniciam um processo de revisitação do passado em consonância
com a iniciativa de se autodeﬁ nirem como comunidade quilombola. Esse
processo coloca em evidência que a vinculação entre sujeitos e destes com
o lugar se constrói socialmente em contraponto ao “tempo da escravidão”
e da “sujeição” pelo sistema de morada ou “colonato”, assim como, pela
construção de uma autonomia camponesa através da abertura de novas
posses para produção familiar agrícola.

122 Nos plantios em parceria o proprietário disponibiliza a terra, o agricultor assume a
maior parte dos riscos ao investir seu tempo e trabalho no preparo, manutenção e colheita de
alimentos. Ao ﬁ nal de cada ciclo, o agricultor entrega metade da produção e retém a outra
metade. Em geral, a produção é baixa, o que reﬂete os baixos investimentos realizados e a
realização de cultivos seguidos em uma mesma área. Em consequência, quando analisado em
uma perspectiva econômica, o valor do alimento obtido pelo agricultor pode não justiﬁcar a
quantidade de trabalho empregada.
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Histórico da ocupação
A ocupação dos “sertões do Paraíba” e os “sertões de Muriaé” têm início
no século XVIII, quando a região começa a ser adentrada por uma frente
de expansão agrícola, que para se estabelecer combate e em alguma medida interage visando a submissão das populações indígenas encontradas.
Os “sertões” recebem também a intervenção de missionários, que no seu
intuito de evangelização promovem o aldeamento dos índios. Estes precursores facilitam o processo posterior de estabelecimento das grandes propriedades escravistas, que também é estimulado pela expansão econômica
do café, no ﬁ nal do século XIX, vinculada ao abastecimento do mercado
internacional.123
Há certo consenso em torno da aﬁrmação que o Noroeste do Rio de
Janeiro, onde se situa o município de Natividade teria sido ocupado por
grandes propriedades escravocratas no século XIX, e que sua economia
e estrutura agrária teriam sido moldadas pela expansão café, que atinge
a região nas últimas décadas do século XIX. No entanto, como informa
Malheiros (2008), registros históricos dão conta da presença de uma ocupação dispersa e da coexistência de índios, escravos e colonos ainda no
ﬁnal do século XVIII. Momento que os Capuchinhos chegam à região para
evangelizar e aldear indígenas. Até então esta região era coberta por mata
e deﬁnida pela Coroa como “áreas proibidas” (CARNEIRO, 2008), o que
certamente contribuiu para disseminar uma outra imagem e encobrir a presença de uma ocupação dispersa formada por um conjunto maior de atores
e precursora de uma campesinato “livre”, que antecede as grandes fazendas
escravocratas, como informam os estudos realizados pelos autores.
Por um lado, Melo (2008) informa que foi José de Lannes, que vindo
de Minas Gerais se instalou na região primeiro, por volta de 1830 estabelecendo fazendas de gado e produzindo milho, arroz e feijão. Caracterizando
um núcleo pioneiro, posteriormente dinamizado com a chegada do café
quase meio século depois e impulsionado pela alta de preços internacionais no período 1885 e 1895, o que provocou uma investida de plantio de
novos cafezais nos altiplanos de Itaperuna e sustentou o mercado de café
ﬂuminense nas décadas seguintes.
Por outro, Carneiro (2008) aﬁ rma que a “Região da Mata” correspondia à região central de contato com Minas Gerais e se estendia até os
limites litigiosos na divisa com as Capitanias do Espírito Santo, sendo que

123 Autores consultados: Matos e Giovanini (2002), Schettini de Andrade (2007), Melo
(2008), Malheiros (2008), Carneiro (2008).
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ao Sul abrangia áreas do Estado do Rio de Janeiro atingindo a Serra da
Mantiqueira, no vale da bacia do rio Paraíba. Por sua vez, esta região foi
moldada a revelia da legislação proibitiva que instituiu “áreas proibidas” e
impediu a abertura de novos caminhos nas áreas não povoadas da capitania. Pois, nem sempre estes instrumentos normativos tiveram força para se
impor. O autor argumenta que “o próprio incentivo à comercialização da
produção agrária pelos lavradores e as concessões de sesmarias, as quais
legitimaram petições de terras apossadas ou compradas, contribuíram para
impulsionar o processo de incorporação territorial” (CARNEIRO, 2008:
3). Estas informações contrariam a imagem difundida sobre a região nos
limites entre os estados, de que esta seria uma “área natural”, intocada
pelos homens brancos, habitada por indígenas pouco afeitos à civilização.
Em um certo sentido as leituras realizadas por Carneiro são corroboradas por Malheiros (2008) quando a autora informa que desde 1760 os
grupos indígenas desta região: Puri, Coroados e Coropó encontravam-se
em meio às frentes de expansão ou consolidação da ocupação colonial. Segundo a autora estas frentes eram provenientes tanto da região campista,
quanto da Zona da Mata mineira. Assim, quando os Capuchinhos chegam com o seu empenho civilizador, objetivando catequizar e aldear estes
grupos encontram um território penetrado pelo colonizador e de forma alguma similar àquele encontrado pelos europeus nos primórdios do século
XV. Malheiros aﬁ rma também que a relação estabelecida com estes grupos
indígenas não constitui um cenário homogêneo e monolítico. Observa que
os missionários atuavam tanto como promotores e/ou críticos do intercurso entre índios e não índios, ainda incentivadores, mas também receosos
da ocupação dos sertões por colonos. Ocorrendo situações as mais diversas, como por exemplo: “fazendeiros como padrinhos de índios, índios
resistentes ao batismo cristão... convivência amistosa entre Puri e escravos
assim como Puri assassinados por escravos” (MALHEIROS, 2008:33).
É nos séculos XIX e XX, com o declínio e erradicação da cafeicultura, que Cruzeirinho emerge enquanto lugar de resistência e de expressão
do modo de vida camponês. Para Cruzeirinho convergem às famílias de
posseiros e colonos das fazendas que fazem dele um lugar de acolhida
e de liberdade, em contraposição as grandes propriedades cafeicultoras
convertidas em criatório de gado e em monopólio da terra como fator de
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produção, a partir de um processo sistemático de expulsão das famílias
de trabalhadores e de restrição do acesso à terra aos posseiros e pequenos
proprietários, principalmente em meados do século XX.
Os colonos expulsos das grandes propriedades buscam nas redes de
relações que acessam, em especial, na vinculação com pequenos proprietários, atualizar sua relação com o lugar, o que passa pela conjugação de
estratégias, como o deslocamento para áreas urbanas na região e junto a
grandes centros, onde desenvolvem trabalhos avulsos e se assalariam e a
permanência junto à “terra do santo”. Na medida em que herdam direitos
ou intermediam a compra de pequenas posses de terra, onde conjugam a
realização de trabalhos como diaristas, parceiros e produção autônoma,
tecendo uma rede de relações e reciprocidade.
Nos últimos anos, ao orientar suas ações pelo reconhecimento do direito territorial segundo o artigo 68 do ADCT, CF/1988, Cruzeirinho como
lugar de uma “brecha camponesa” é signiﬁcado pelo uso do termo quilombo. Neste processo de reconhecimento como quilombo práticas sociais
herdadas dos antepassados escravos e das famílias camponesas sujeitas
ao sistema de colonato, assim como de posseiros e pequenos produtores
libertos, são revalorizadas e reelaboradas. Para romper o estigma da raça
e reverter à desqualiﬁcação relacionada à cor negra ou “morena” – termo
usado para suavizar a violência simbólica da categorização racial imposta
– a aﬁ rmação de uma identidade quilombola costuma ser associada à existência de um “avô macumbeiro”. Ele é citado pelos poderes manifestos de
paralisar carros de boi que atravessam a comunidade levando forasteiros,
assim como, de “amarrar” os de fora que buscam tirar proveito e submeter
às pessoas do lugar. Atualmente, tal referência ao passado envolve para
os moradores de Cruzeirinho compatibilizar diferenças religiosas, como
ser católico e/ou evangélico.124 Assim, neste contexto de autoatribuição
como “remanescente de quilombo”, os moradores do Cruzeirinho se deﬁ nem por uma origem comum que os classiﬁca de modo contrastivo por
crenças e práticas religiosas, que identiﬁcam seus antepassados, segundo
eles mesmos, como “macumbeiros”, práticas essas não reconhecidas e até
então estigmatizadas. Ao fazer uso do termo “macumbeiro” como um signo manifesto, categoria diacrítica que exibem para aﬁ rmar sua identidade,
os membros da comunidade negra rural do Cruzeirinho se identiﬁcam,

124 Em Cruzeirinho são realizados com regularidade celebrações religiosas junto às igrejas
Católica e Evangélica, bem como, cultos domiciliares pelos integrantes da Batista Renovada
e Deus é Amor.
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ainda, por um modo de vida distinto representado pelo trabalho “árduo”
na terra e a sustentabilidade de suas famílias, segundo orientações valorativas básicas, pautadas pelas relações de parentesco, amizade, compadrio
e formas de sociabilidade, tornadas organizacionalmente relevantes e que
fazem deles o “povo do Cruzeirinho”.
Cruzeirinho tem sua origem, em parte, associada às grandes fazendas
escravocratas da região Noroeste Fluminense e ao sistema de “colonato”,
prevalente no período pós-abolição e sua posterior desestruturação, quando ocorre a restrição do acesso a terra e aos recursos ambientais para a
reprodução das condições de trabalho e manutenção das famílias de moradores, com sua expulsão sistemática das grandes propriedades. Tal processo resulta no ﬂuxo das famílias de colonos moradores para um espaço livremente constituído no interstício das fazendas e no limite com pequenas
propriedades agrícolas, no qual constroem uma vida social alicerçada nas
interações entre indivíduos e grupos familiares, nas relações de parceria e
venda da força de trabalho nas grandes e pequenas propriedades agrícolas.
Processo que envolve a livre relação comercial com pequenos donos de
vendas e que conﬁgura a emergência de uma autonomia camponesa organizada mediante relações de parentesco, vizinhança, práticas culturais e
formas de sociabilidade incorparadas às experiências sociais e históricas
herdadas e atualizadas pelos membros do grupo.
Tal espaço de liberdade é reconhecido e simbolizado pelas famílias moradoras do lugar como “terra do santo”, “terra que não se vende”, a qual
agrega ao seu redor o bairro rural125 denominado Cruzeirinho. Esta área
denominada “terra do santo” corresponde na memória social a “três litros
de planta de milho” e está atualmente atravessada pela rodovia que liga
a estância hidromineral de Raposo, no município de Itaperuna, a sede
municipal de Natividade. Segundo relatos ela fora doada por um antigo
comerciante, que participava das dinâmicas sociais, mediando estratégias
da população local de compra e venda dos produtos agrícolas e extrativos.
Esse tipo de troca comercial, mediante donos de venda – um deles, residente na “terra do santo” – se constituiu em contraponto ao comércio considerado “cativo”, realizado dentro das grandes propriedades, controlado

125 Segundo Candido (1977), a noção de bairro rural é sustentada por três aspectos: a base
territorial, o sentimento de localidade e de pertença. Sendo os vínculos entre sujeitos fortalecidos na convivência, no desenvolvimento de práticas de auxílio mútuo e atitudes lúdicoreligiosas, como por exemplo, a organização de festejos e festas caseiras. Sob a estrutura
do bairro tem-se a família, ou seja, além da solidariedade também o parentesco fortalece a
unidade do bairro e dá maior consciência aos sujeitos.
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pelo fazendeiro por meio do fornecimento de vales, como um sistema de
“barracão”. Portanto, de um lado, a ruptura com o monopólio de comercialização e o sistema de “sujeição” nas grandes propriedades é anterior
mesmo ao processo sistemático de expulsão que transforma as propriedades agrícolas em criatório de gado. Nesse período em que vigia o sistema
de morada, nos anos de 1940 a 1960, as famílias moradoras já construíam
uma autonomia relativa nos cultivos familiares desenvolvidos nos lotes que
ocupavam nas fazendas mediante relações de comercialização com donos
de venda de Cruzeirinho, onde participavam de festejos conjuntos com as
famílias de pequenos proprietários e posseiros dessa localidade. Por outro
lado, o sobretrabalho realizado nas atividades de abertura de novas áreas
de plantio e criação de gado que marcaram o ﬁ m do sistema de “colonato”, vistas como tarefas extenuantes pela memória social, permitiram uma
acumulação camponesa feita por antigos colonos, que passaram a condição de proprietários e/ou herdeiros de pequenas propriedades agrícolas.
Essa narrativa de associar a “terra do santo” à doação por um pequeno proprietário, ele próprio comerciante, tem sido construída como
uma forma de legitimar, até documentalmente, o processo de ocupação
de fato desta área. Ou, dito de outra perspectiva, o pequeno proprietário doa à Mitra Diocesana do Bispado de Campos, conforme documento
anexo, uma terra da qual era dono, mas que na prática fora ocupada por
esse processo de ﬂuxo organizado das famílias trabalhadoras agrícolas das
grandes propriedades, as quais formam seus espaços de vivência e moradia
fora do controle de “patrões” ruralistas. Ao ocupar uma área de terra marcada pelo culto aos santos, pela antiga construção de Cruzeiros no alto de
duas colinas que margeiam a localidade, onde rezavam em devoção, e onde
participavam de festas e danças de batuque como o Caxambu. O nome
Cruzeirinho está diretamente associado à existência passada de vários cruzeiros na localidade, um deles, conforme contam, mantido iluminado por
velas no alto do morro, nos limites da “terra do santo” e na margem da
estrada que liga à cidade de Natividade.
A atual ocupação do Cruzeirinho, que inclui a área de doação, conﬁgura um aglomerado de casas às margens da rodovia com posses familiares,
muitas constituídas por compra e venda de benfeitorias e/ou terras, que
vem sendo divididas entre herdeiros e repassadas para outras famílias de
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agricultores com vínculos locais. Assim, no entorno do espaço restrito da
“terra do santo”, representado pelo documento de doação, encontram-se
as posses familiares de pequenas propriedades chamadas “chácaras” e lotes com as casas dos moradores perﬁ ladas à beira da estrada, ambas consideradas parte integrante da comunidade do Cruzeirinho.
Os sítios são ocupados por variedades de espécies e conjugam o plantio
de culturas anuais como hortaliças, feijão e milho, com árvores frutíferas
como mangueiras, bananeiras e laranjeiras. Compondo um desenho rico
em formas e cores, que trazem a ideia de lugar em movimento, de natureza
em transformação diferente das paisagens dominadas pelas monoculturas.
Nestes há um investimento cotidiano realizado pelos membros das famílias, que investem na terra “seu suor” produzindo alimentos e reproduzindo no contato entre gerações um modo especíﬁco de se relacionar com a
natureza, expresso pela forma como signiﬁcam e nomeiam as manchas de
terra mais indicadas para os cultivos. No caso nomeiam como várzea a terra trabalhada e preparada para receber novos cultivos, mas utilizam também outras identiﬁcações para expressar seu saber e sua intencionalidade,
por exemplo, quando distinguem pasto de capoeira e os dois primeiros de
mata. Acionando representações próprias do grupo no qual se insere, nem
sempre pautadas por uma perspectiva exclusivamente econômica, mas
orientada também por necessidades e interesses socioculturais, diferente
do criador de gado, que geralmente não enxerga grandes potencialidades
na mata, nem na capoeira.
A problemática teórica dos estudos de campesinato, grupos étnicos e
etnicidade
O termo comunidade usado pelos moradores para se referirem à Cruzeirinho transmite uma ideia de totalidade e relações interpessoais igualitárias,
o que parece ser estratégico ao grupo na sua autodeﬁ nição como remanescente de quilombo visando o reconhecimento de direitos territoriais.
Contudo é preciso separar o signiﬁcado empírico do termo dos usos para
ﬁ ns analíticos.
A noção de comunidade surge no Brasil a partir da década de 1950126
com os chamados “estudos de comunidade”. Alguns desses estudos sofrem

126 Ver levantamento bibliográﬁco realizado por Maria Laís Mourinho Guidi para o Centro
de Brasileiro de Pesquisas Educacionais e apresentado na V Reunião Brasileira de Antropologia realizada em Belo Horizonte no ano de 1961 com o título “Elementos de Análise dos
‘Estudos de Comunidades’ realizados no Brasil e publicados de 1948 a 1960”.
O fazer antropológico e o reconhecimento de direitos constitucionais

287

inﬂuencia da nascente “antropologia das sociedades complexas” e incorporam contribuições de Redﬁeld (1955), que reﬂete sobre como as sociedades camponesas marcadas por um relativo isolamento, são atingidas por
valores oriundos dos segmentos urbanos. Assim como diz Wolf (1970), que
assume uma perspectiva mais ampla segundo a qual a aldeia, a tribo e a
comunidade camponesa não se reproduzem sem a cidade, isto é, dependem
de uma relação, de prevalência subordinada, com a cidade enquanto um
centro administrativo e ﬁ nanceiro que as inﬂuenciam, independente da
distância concreta que as separe.
Por um lado, os “estudos de comunidade” valorizaram, em suas análises, características como o isolamento, a divisão de trabalho pouco desenvolvida, a baixa mobilidade das comunidades, bem como, a preponderância de atividades comunais e a prevalência da dimensão sagrada e religiosa.
E, em decorrência dessa postura e não sem razão eles são criticados por
terem isolado a comunidade do contexto geográﬁco, cultural, históricosocial de que faz parte.
Por outro lado, estudos realizados nesse mesmo período passaram a
investigar questões como os direitos e o estabelecimento de limites a partir de pequenos povoados e domínios camponeses. Outros se dedicam a
pensar as formas ou o grau de interação existente entre a comunidade e o
mercado, a comunidade e a cidade, tomando como pressuposto a existência de uma relação estreita entre o mundo rural e o urbano.
Se desde o início os estudos deixam claro o papel da pequena comunidade como produtora de bens a partir da agricultura, da coleta, do criatório de animais, o que eles deixam de lado é como interesses e domínios
externos atuam sobre os grupos. Ou seja, há uma lacuna em termos de
como a relação envolvendo segmentos em posições distintas se desenvolve.
Embora, programas e ações de governo com atuação no local ou mesmo
com intervenções em uma dimensão regional ou nacional tenham se tornado comum já nesse período.
Essas questões tornam-se centrais nos estudos posteriores que se dedicam a pensar os processos de mudança e, para tanto, buscam integrar
o olhar sobre as relações internas e externas e o seu entrelaçar e, desse
feito, contribuem para romper deﬁ nitivamente com a perspectiva de comunidade como algo corporativo, fechado em si mesmo. Abordagem que
consideramos fundamental e cujo aporte pode ser identiﬁcado na obra de
Meyer (1979) sobre o estudo de uma comunidade nordestina denominada:
“A Terra de santo e o mundo dos engenhos.”
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Este estudo trata das comunidades camponesas e trabalhadores rurais
na Zona da Mata de Pernambuco, em um contexto de domínio e expansão
da plantation canavieira. Nele a autora, orientada por aspectos evidenciados pelos seus informantes busca compreender a existência da comunidade
e sua diferenciação interna, quando é despertada por algo peculiar, o fato
da vila na qual residem os trabalhadores se situar em terra de propriedade
do engenho. A partir desse fato ela identiﬁca que as relações estabelecidas
entre trabalhadores e proprietários do engenho outorgavam aos primeiros
direitos em relação às terras do engenho.
Ao compreender a especiﬁcidade da situação pesquisada e, nesse contexto, a importância da rede de relações sociais, Meyer constrói uma solução teórico-metodológica que enriquece a leitura realizada e complexiﬁca sua análise. Opta por apreender a comunidade na articulação de
duas dimensões principais, que integradas fazem emergir “um todo” que
se objetiva apreender na sua complexidade. Uma primeira dimensão passa
por considerar as relações e diferenças internas, uma segunda dimensão,
implica examinar as relações entre lugares sociais distintos, ou seja, reﬂetir
sobre as relações que envolvem sujeitos diferentemente posicionados. Perspectiva que utilizaremos na leitura da comunidade do Cruzeirinho, que
pode ser pensada como a materialização territorial de relações sociais.
A noção de comunidade e sua crítica possibilitam reﬂexões sobre a
situação social do Cruzeirinho na atualidade e deve ser articulada ao
processo de transformação das relações sociais no regime de “colonato”,
compreendido como modo de ﬁ xação da força de trabalho que encontra
na escravidão seu caso extremo. Ao desenvolver essas dimensões importa
considerar também alguns acúmulos de pesquisa sobre a forma de constituição e reprodução camponesa no contexto desse tipo de sistema produtivo, em geral, dirigido para o mercado externo.
Na década de 1960, na baixada ﬂuminense, houve uma expansão das
lavouras comerciais de cítricos com aumento da expulsão e expropriação
de trabalhadores das grandes propriedades. Submetidos, eles buscam o
assalariamento como alternativa reprodutiva, mas se recusam à carteira
assinada, principal bandeira de luta do movimento sindical no período.
Segundo O’Dwyer (2008), sem carteira assinada os trabalhadores mantinham as condições de trabalho familiar, como a incorporação da mão de
obra feminina e de ﬁ lhos menores, o que implicava na realização cultivos
de acordo com a capacidade de trabalho do núcleo familiar, mas sem a
“intervenção do ‘patrão’ na organização e na direção do processo de produção” (O’DWYER, 2008:241). Não se orientavam, assim, pelos direitos
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trabalhistas, mas com base no cálculo econômico camponês, que os levava
a privilegiar outros critérios nas suas estratégias de sustentabilidade.
Uma perspectiva também a ser considerada compreende o “colonato”
como uma forma de imobilização da força de trabalho por parte dos proprietários de terra, que passa pela remuneração do tempo de serviço, da
tarefa e da produção, mas também viabiliza o plantio de lavoura por parte
do colono com sua família e se constitui sobre uma estrutura de poder,
fundada em relações pessoais e regras consensuais estabelecidas entre sujeitos posicionados assimetricamente (NEVES, 2008).
Em seu estudo sobre a gênese do “colonato” na região Serrana Fluminense, Dezemone (2008) percorre a trajetória de longa duração da fazenda
Santo Inácio, indo do início da escravidão até a desapropriação da fazenda para atender à reforma agrária. Dessa forma, o autor possibilita uma
maior compreensão do sistema de “colonato” na região objeto de nosso
estudo e nos auxilia na leitura do processo de territorialização127 do Cruzeirinho, o que será feito no diálogo com aspectos signiﬁcados pelo grupo,
em especial ao acessar a memória social.
Observamos que para o autor o “colonato” se sustenta em três pilares:
o controle da terra como propriedade privada por parte do fazendeiro, o
uso da mão de obra livre e o predomínio da cafeicultura, entendida como
atividade que viabiliza a reprodução material e simbólica, tanto de proprietários de terras, como da mão de obra.
Além disso, ele também aﬁ rma que o “colonato” enquanto sistema se
estabelece a partir de um longo processo, no qual se destaca conﬂitos e
tensões, que aos poucos foram capazes de engendrar regras, combinações
e obrigações recíprocas entre proprietários e trabalhadores, o que não signiﬁca dizer que as negociações realizadas desenvolveram-se sempre em um
mesmo patamar. Ele esclarece:
A balança desigual de poder entre proprietários e não proprietários impunha limites e negociações, moldando e deﬁ nindo o colonato e consequentemente, a própria identidade do colono, Mas havia uma margem entre
os negociantes e por menor que possa ter sido, serviu para pactuar o que
seria permitido dentro da relação (DEZEMONE, 2008:24).

127 A partir das contribuições de Pacheco de Oliveira territorialização é deﬁ nido como um
processo de reorganização social em um determinado espaço com implicações sobre os ﬂuxos
culturais, a diferenciação étnica, o controle territorial e as deﬁ nições políticas (Pacheco de
Oliveira, 1998: 55).
290

Eliane Cantarino O’Dwyer

Ou seja, foi esta “margem” que permitiu que o “colonato” enquanto
sistema compartilhasse outros espaços e temporalidades na região Serrana
Fluminense e sendo, desta forma, moldado pelas especiﬁcidades locais.
Cruzeirinho, entendido como uma variante deste processo guarda suas
particularidades, mas também se constrói pelo alargamento desta “margem”, na qual se constituem como atores sociais que constroem uma autonomia camponesa em relação aos grandes proprietários de terra.
Em relação à comunidade do Cruzeirinho é importante considerar que
no passado a região não se mobiliza apenas em torno da monocultura destinada ao mercado exportador, mas predominavam igualmente sistemas
diversiﬁcados de produção voltados para o abastecimento local e regional.
No Rio de Janeiro, na sua marcha por terras novas férteis, a cultura
cafeeira atua como uma frente de expansão e se estende por todo o estado.
Atinge assim, além da região serrana, as “terras altas” e frias na divisa
do Estado com Minas Gerais se estendendo para as “terras baixas” desta
mesma região na sua fase de maior expansão, antes da crise mundial de
1929. Com o novo quadro internacional o comércio do café é afetado em
decorrência das sucessivas baixas no mercado internacional, o que dá origem às medidas intervencionistas do governo federal através do “Programa de erradicação do café” que atingem a região no ﬁnal dos anos 1960.
Antes de ser suprimido das “terras baixas” o café integrou as estratégias produtivas da região, com base em um modo de produção semelhante
às regiões cafeeiras tradicionais, assentadas sobre o trabalho familiar e a
concessão de terra mediante estabelecimento de parceria entre colonos e
proprietários. Porém, como os sistemas produtivos das “terras baixas” se
voltavam para atender também as demandas de produtos da própria região,
no caso, o abastecimento de proprietários, colonos e citadinos, tem-se a
prevalência cíclica de alguns produtos comercias em determinados períodos. Entre eles o café como cashcrop, isto é, produto voltado diretamente
para venda, mas também outros como o milho, o algodão, o arroz e, em
menor escala a cana, o feijão e a fava, o que leva a incorporação de diferentes estratégias produtivas e associadas a essas a conjugação, no tempo e no
espaço, de distintas formas de vinculação com a terra. Em consequência a
condição de colono incorpora variações de acordo com o contexto, o que
é expresso nas narrativas pela articulação de diferentes categorias, como:
colono e meeiro; colono e diarista; colono, meeiro e diarista ou mesmo
colono no sentido apenas de morador e não de “morador” à disposição do
“patrão”, mas morador que se desloca para realizar parcerias ou trabalhar
como diarista junto a outras propriedades, relação que já aponta para a
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chamada crise da lavoura no Noroeste Fluminense e o ﬁ m do sistema de
“colonato”.
Para compreender Cruzeirinho como uma situação social, interessanos apreender como a “margem” aqui se desenvolveu em termos da sua
especiﬁcidade. Ou seja, como negociações vivenciadas no contexto de
uma rede de relações que congrega segmentos e interesses distintos ﬂexibilizam arranjos e possibilitam variações nas formas de vinculação entre
proprietários e colonos. A ponto de conﬁgurar permanências, mas também deslocamentos das famílias pelo território e, ao longo do processo
de desagregação das grandes propriedades, a constituição de novas relações e domínios, os quais se articulam às pequenas propriedades familiares camponesas existentes e se materializam com a institucionalização da
“terra do santo” como espaço de reconhecimento de uma autonomia das
condições de trabalho e manutenção características da formação de um
campesinato caracterizado por uma distintividade étnico racial, segundo
categorização deles próprios, e por uma práxis de comunicação. A conceituação de quilombo no campo de reconhecimento de direitos territoriais
tem sido igualmente articulada à constituição pelos atores sociais de uma
autonomia camponesa (ALMEIDA, 2002).
Nesta perspectiva importa apreender como as famílias de colonos, em
um ﬂuxo organizado se deslocam progressivamente do seu espaço de vivência nos domínios das grandes fazendas e passam a exercer uma autonomia camponesa no interior de uma rede de relações envolvendo a sociedade agrária constituída por pequenos comerciantes, os chamados “donos de
venda”, os pequenos proprietários e posseiros. Conﬁgurando um espaço
de autonomia, signiﬁcado como “nosso” e constituindo “uma vida de liberdade” fora das grandes fazendas, embora continuassem a se relacionar
com essas.
Esse processo se acentua com a desagregação das fazendas enquanto
unidade de produção agrícola, a partir da sua transformação em criatório de gado, o que contribui para intensiﬁcar deslocamentos e êxodo da
população rural. Uma vez que, as fazendas à medida que se especializam
passam a imobilizar áreas antes destinadas aos cultivos para atividades
pecuárias, através da formação de capineira e pasto, o que resulta na diminuição de contratação de parcerias e mão de obra, com a imobilização da
terra como fator de produção.
Deste modo, podemos compreender a comunidade do Cruzeirinho
como resultado de um processo social, que em determinado momento se
materializa simbolicamente pela doação de uma porção de terra, dando
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origem à “terra do santo”, que agrega em torno de si uma população distribuída por pequenas propriedades e lotes de moradia com quintais. Cruzeirinho hoje se caracteriza por intensa dinâmica social alimentada por festas
religiosas, que congrega os moradores dos sítios e da rua, que trabalham
fazendo uso da mão de obra familiar nas tarefas agrícolas.
A partir da Constituição Federal de 1988, o termo quilombo adquire
uma signiﬁcação atualizada, ao ser inscrito no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) para conferir direitos territoriais aos remanescentes de quilombos que estejam ocupando suas terras,
sendo-lhes garantida a titulação deﬁ nitiva pelo Estado brasileiro.
Contemporaneamente, portanto, o termo “Quilombo” não se refere
a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma
população estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre foram
constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de
resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos e na consolidação de um território próprio. A identidade desses
grupos também não se deﬁ ne pelo tamanho e número de seus membros,
mas pela experiência vivida e as versões compartilhadas de sua trajetória
comum e da continuidade enquanto grupo. Neste sentido, constituem grupos étnicos conceitualmente deﬁ nidos pela antropologia como um tipo
organizacional que confere pertencimento através de normas e meios empregados para indicar aﬁ liação ou exclusão (O’DWYER, 1995).
Assim, o fato de o pressuposto legal estar referido a um conjunto possível de indivíduos ou atores sociais organizados em conformidade com sua
situação atual permite conceituá-los, sob uma perspectiva antropológica
mais recente, como grupos étnicos, que existem ou persistem ao longo da
história como um “tipo organizacional” segundo processos de exclusão e
inclusão que permitem deﬁ nir os limites entre os considerados de dentro
e de fora (BARTH, 2000:31). Isso, sem qualquer referência necessária à
preservação de diferenças culturais herdadas que possam ser facilmente
identiﬁcáveis por qualquer observador externo, supostamente produzidas
pela manutenção de um pretenso isolamento geográﬁco e/ou social através
do tempo (O’DWYER, 2002:15).
Sobre a noção de autoatribuição, presente nas análises antropológicas,
em vez do pesquisador emitir uma opinião preconcebida sobre os fatores
sociais e culturais que deﬁ nem a existência dos grupos étnicos, é preciso
se levar em conta somente as diferenças consideradas signiﬁcativas para os
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próprios atores sociais, os quais reivindicam o reconhecimento como remanescente de quilombo pelo Estado brasileiro. Desta maneira, apenas os
fatores socialmente relevantes podem ser considerados diagnósticos para
assinalar os membros desses grupos, e a característica crítica é a autoatribuição de uma identidade básica e mais geral que, no caso das comunidades negras rurais, costuma ser determinada por sua origem comum e
formação no sistema escravocrata (O’DWYER, 2002:16).
Do mesmo modo, o problema da contrastividade cultural entre os indivíduos e grupos passa a não depender mais de um observador externo
que contabilize as diferenças ditas objetivas, mas unicamente dos “sinais
diacríticos”, isto é, as diferenças que os próprios atores sociais consideram
signiﬁcativas. Por conseguinte, as diferenças podem mudar, ainda que permaneça a dicotomia entre “eles” e “nós”, marcada pelos seus critérios de
pertencimento.
No que diz respeito à questão territorial, na perspectiva antropológica,
“o fenômeno da territorialidade pode estar em conexão com o da identidade étnica” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006:24), como nos casos dos
povos indígenas e das chamadas populações tradicionais, entre elas os quilombolas, inseridas na temática da etnicidade. No campo da aplicação jurídico-constitucional, a etnicidade tem sido conceituada como um tipo de
processo social no qual os grupos orientam as ações pelo reconhecimento
territorial das áreas que ocupam, com base em signos étnicos carregados
de metáforas, referidos a uma aﬁrmação positiva dos estereótipos de uma
identidade étnica e racial, para reivindicar os direitos de uma cidadania
diferenciada ao Estado brasileiro (O’DWYER, 2010).
Ainda sobre a concepção de quilombo, compreendida por alguns autores como um processo de produção camponesa autônoma, tem sido considerada uma diversidade de situações sociais entre as quais as “terras de
preto” no Maranhão, como no caso de Frexal. Tais situações apontam
para a existência de sistemas distintos e não reconhecidos legalmente de
apossamento e uso comum da terra na estrutura agrária brasileira, perpassados por fatores étnicos, como as chamadas “terras de preto, terras de
santo e terras de índio” (ALMEIDA, 2002:43-81).
O material etnográﬁco acumulado nas pesquisas sobre comunidades
negras rurais sugere, ainda, que do ponto de vista dos atores sociais a legitimidade do pleito encontra-se fundamentada, igualmente, na atribuição
das terras de quilombo “ao patrimônio do santo e/ou da santa”, constituído por meio de doação, como no caso de Conceição das Crioulas, em Pernambuco, a Nossa Senhora da Conceição e São Benedito, em Cruzeirinho,

294

Eliane Cantarino O’Dwyer

Estado do Rio de Janeiro. Desse modo, em se tratando das chamadas “terras de preto, terras de santo e terras de índio” (Almeida, 1983) – situações
sociais não reconhecidas pela legislação agrária brasileira – o elemento
étnico se faz presente na autodeﬁ nição de cada grupo por uma origem
comum presumida, como no caso da doação da “terra do(a) santo(a)”. Em
Cruzeirinho, as atividades de cunho religioso como as novenas – importante acontecimento social – os festejos de São Benedito e dos padroeiros
Santo Antônio e Nossa Senhora das Graças, assim como as crenças e antigos cultos afro-brasileiros, manifestam-se como símbolos identitários de
reaﬁ rmação étnica, acionados nesses contextos.
Por ﬁ m, sobre a metodologia gostaríamos ainda de ressaltar que os relatórios antropológicos de identiﬁcação territorial desenvolvem, igualmente, o “método de estudo de comunidades como formato para o trabalho de
campo (...) na antropologia” (BARTH, 2000:184), sem, contudo, deixar
de incorporar as análises críticas sobre os estudos de comunidade no Brasil. Tais estudos apresentam diﬁculdades quanto à deﬁ nição dos limites da
comunidade, compreendidos, muitas vezes, em termos administrativos ou
como uma área ecológica. Ao contrário, no relatório aqui desenvolvido
adotamos a perspectiva de que “se é verdade que a comunidade não prescinde de uma base territorial, isso não signiﬁca que os seus limites sejam
dados a partir dela. Pelo contrário, a própria delimitação espacial de uma
comunidade existe enquanto materialização de limites dados a partir de
relações sociais” (MEYER, 1979:16).
Conceitos de grupo étnico e etnicidade como instrumentos de análise
Compreender as diferenças culturais sempre foi um dos objetivos da antropologia, seja na tentativa de explicar o outro exótico além-mar ou o
outro próximo da antropologia urbana. Durante algum tempo se pensou
que alguns grupos viviam em completo isolamento e, portanto, possuíam
uma cultura única, primeira e diferente de todas as outras conhecidas. A
partir de então se desenvolveram teorias que dessem conta desse universo
“isolado” e de certa forma estático. Porém quando uma nova geração de
pesquisadores se deparou com diferentes grupos, e diferentes etnias convivendo em um mesmo ambiente, sem que isso signiﬁcasse uma ”perda”
cultural, a busca por uma nova teoria se fez necessária. O interesse de
alguns antropólogos pelas sociedades plurais se justiﬁca pela investigação
dessa nova teoria que poderia dar conta de explicar a manutenção dessas
diferenças sem o isolamento geográﬁco e/ou cultural.
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Em seu livro Cosmologies in the Making, Fredrik Barth (1989) se propõe a estudar as variações nas formas rituais, de organização de cultos e
de estruturas sociais encontradas nas montanhas Ok, localizadas na Nova
Guiné, com o objetivo de levantar questões sobre o estudo de sociedades
plurais e novas formas de se perceber e analisar essas variações. Segundo
o autor essas diferenças podem ser mantidas, apesar do contato direto
com outros grupos, porque além de apresentarem um conteúdo (tradição)
diferente, esses grupos possuem também diferentes formas de transmissão
de conhecimento. Portanto não adianta buscar uma reconstituição histórica das diferenças observáveis entre os grupos, pois mesmo que essa reconstituição fosse possível ela não ajudaria a explicar a manutenção dessa
diferença. O que precisa ser feito, portanto, é perceber como essas tradições atuam e são transmitidas. Um tipo particular de organização social
produz e reproduz um padrão de distribuição de conhecimento e elementos
culturais que motiva a interação entre pessoas e grupos. Por sua vez essas
interações e trocas são responsáveis por motivar uma organização social
particular preenchendo-a de sentido.
As análises de etnicidade seguem a mesma lógica, demonstrando que
as diferenças culturais existentes entre grupos que interagem entre si, servem como demarcadores de identidade. É na interação com outros grupos
que se cria a diferença. Barth (2005) em artigo intitulado “Etnicidade e o
conceito de cultura” aﬁ rma que os grupos étnicos não são formados com
base em uma cultura comum, mas sim que a formação desses grupos ocorre com base nas diferenças culturais. A etnicidade é assim contextualmente
signiﬁcada, ou seja, em diferentes momentos, diferentes diacríticos podem
ser evocados.
A busca pela diferenciação étnica pode nascer também da relação com
o Estado, como é o caso dos remanescentes de quilombo no Brasil. A partir da Constituição Federal de 1988, o termo quilombo adquire uma signiﬁcação atualizada, ao ser inscrito no artigo 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) para conferir direitos territoriais aos
remanescentes de quilombos que estejam ocupando suas terras, sendo-lhes
garantida a titulação deﬁ nitiva pelo Estado brasileiro. A partir de então,
alguns grupos passaram a reivindicar essa identidade. Como no caso da
Comunidade quilombola do Cruzeirinho no município de Natividade.
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E no caso de Cruzeirinho isso se torna ainda mais claro quando percebemos a forte relação do grupo com a prefeitura local. Foi a partir do
trabalho como agentes de saúde na localidade que as lideranças do grupo
passaram a recuperar a memória da comunidade com a ajuda dos mais velhos, como Dona Tatinha de 78 anos, bisneta de uma escrava com o dono
de uma das fazendas vizinhas do Cruzeirinho (São José). O assassinato do
antigo dono da fazenda São José faz parte da memória do grupo e é recontada como uma forma de resistência do grupo ao controle dos fazendeiros
ainda no tempo da escravidão. Segundo relatos, José de Lannes, então
proprietário da fazenda, foi morto pelos seus escravos em uma emboscada
após uma revolta contra os maus-tratos sofridos pelos negros. Histórias
como essa e a da “terra do santo” começaram a demonstrar as especiﬁcidades da comunidade, dando origem à busca pelo reconhecimento étnico
do grupo. Por outro lado o grupo busca nesse reconhecimento uma forma
de se colocar frente ao poder público municipal de forma mais enfática,
com essa identidade assegurada o grupo teria mais autonomia para lutar
pelos seus direitos como comunidade.
O compartilhamento de uma mesma cultura não é um aspecto primário da organização dos grupos étnicos, o que os deﬁ ne como tais é a autoatribuição e a atribuição por outros baseada na sua origem comum e no
compartilhamento de um modo de vida. Assim o foco central para análise
deve ser a fronteira étnica que deﬁne o grupo e não o conteúdo cultural
por ela delimitado. A questão da contrastividade cultural entre os grupos
não depende de um observador externo que contabilize as diferenças ditas
objetivas, mas unicamente os “sinais diacríticos”, isto é, as diferenças que
os próprios atores sociais consideram signiﬁcativas para formação de sua
identidade e para a manutenção de seus critérios de pertencimento.
Em Cruzeirinho para explicitar essa diferenciação eles recorrem a memórias do passado recuperando algumas características do grupo que se
perderam com o tempo. Apesar de hoje em dia a maior parte dos membros
da comunidade serem evangélicos, quando eles falam da identidade do
grupo lembram-se dos antigos “macumbeiros” da comunidade e contam
histórias como a do avô da presidente da associação da comunidade, Juanice, que conseguia fazer um carro de boi atolar no chão seco enquanto
atravessava a comunidade levando forasteiros. E mesmo que eles digam
que isso é coisa dos “antigos” e que não se vê mais isso hoje em dia, essas
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histórias ajudam na formação de uma memória e de uma identidade coletiva de reconhecimento entre eles. O mesmo ocorre com o caxambu, uma
dança realizada ao som de uma espécie de bumbo feito de madeira e couro
onde se cantavam versos. Alguns moradores mais antigos da comunidade ainda lembram terem visto o caxambu sempre presente nas festas do
Cruzeirinho. Seu Delmir, pequeno proprietário do Cruzeirinho, conta sua
experiência em uma dessas festas com o caxambu.
P: Como que era assim o caxambu, o pessoal proprietário e da fazenda
vinham também?
R: Vinham, vinham.
P: E eles dançavam?
R: Eles gostavam, o povo tudo parecia...
P: Eles dançavam ou só assistiam?
R: Não, alguns dançavam, outros vinham só assistir.
R: Passava na fogueira.
R: Passava na fogueira, eu já passei na fogueira e cumprimentei essa menina aí (Juanice)... nos cumprimentamos no meio da fogueira... Na ocasião
ﬁ zeram um verso para me amarrar, eu ﬁquei um pouco amarrado (risos),
mas depois esse verso ainda trago guardado até hoje, mas para mim poder ﬁcar em liberdade aí eu cantei, cantei um verso assim ó: “Povo do
cruzeirinho eu vim aqui, eu não vim pra demandar, eu vim pra conhecer
o povo desse lugar”, aí que me libertaram, eles me marraram assim de
brincadeira sabe.
P: Amarrar é o quê?
R: Amarrar, você ﬁca ali, você não sabe o que você faz, você nem sai...
você não vai pra lá, nem pra cá e não pode participar da coisa. (Entrevista
com Seu Delmir e Dona Alzira realizada em Natividade, em dezembro de
2009).

Segundo um mestre de caxambu nascido e criado na comunidade, Seu
Joaquim Cipó, a demanda e as disputas faziam parte da prática do “ca-
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xambu”. Assim também como a magia levada para dentro da roda, que era
o que “amarrava” as pessoas. A relação entre o “caxambu” e a “macumba” era considerada muito estreita, as pessoas tinham medo do que se levava para dentro das rodas. Em uma apresentação de caxambu organizada
pela Associação Quilombola do Cruzeirinho, no pátio da escola, em nossa
presença, Seu Joaquim Cipó discursou sobre essa relação fazendo uma
comparação com o tempo antigo e o de hoje. Enquanto antigamente a magia fazia parte do caxambu hoje em dia ﬁcou apenas a dança e a música.
Joaquim Cipó: O caxambu tinha uma coisa chamada “demanda ogrumentada”, que derrubava o poder dentro da roda de caxambu. No entanto aquilo não era do caxambu. [...]Da mesma maneira, os mestres de
jongo que praticavam a sua religião e muitos deles, tomando caminhos
errados, praticavam a magia e como isso aqui levavam a magia pra dentro da roda de caxambu. Por quê? Porque ali que ele ia demandar com
oponente, como o outro mestre ou até com outro oponente comum se
ele não conseguisse vencer. Ou então já usava a magia para derrubar o
oponente na roda de caxambu. Só que não era o caxambu. É bom que eu
disse: levava! (Trecho extraído do vídeo da apresentação do caxambu na
comunidade do Cruzeirinho em novembro de 2009).

Hoje em dia as músicas do caxambu não falam mais em demandar,
mas contam a história sofrida não apenas dos negros, mas também dos
trabalhadores e “moradores” das antigas fazendas. Essa mudança no ritual está ligada ao fato da comunidade ter uma maioria evangélica e a
outra parte católica. Porém, ainda assim, o resgate dessa origem comum
da comunidade do Cruzeirinho passa pelo “caxambu” e pela “macumba”.
E também pela lembrança da resistência ao controle dos fazendeiros e a
aﬁ rmação que a terra do Cruzeirinho sempre foi um lugar de autonomia.
Quando falamos em fronteiras étnicas não estamos nos referindo a
algo ﬁ xo e imutável, pelo contrário, elas estão em constante ﬂuxo e redeﬁ nição. O que gera uma identidade étnica, não é uma cultura igualmente
compartilhada, mas sim a relação estabelecida entre os diferentes grupos.
Por isso as análises de sociedades plurais devem ser contextuais, tendo em
vista, que mudanças de ordem externa podem ter impacto na forma de
organização do grupo.
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Processos de territorialização: memória e reprodução social
As interações comunicativas registradas (no trabalho de campo) constituem nossa evidência empírica e nos preparam prática e metodologicamente, para investigar a memória (levando-se em conta) sua importância
fundamental no trabalho antropológico, (pois) devemos de algum modo
ser capazes de compartilhar o passado do outro para estarmos deliberadamente em seu presente (FABIAN, 2010:19).

Os moradores do Cruzeirinho fazem referência a um período onde
quase todo mundo morava dentro das fazendas. Nesta época, para muitas
famílias a possibilidade de acesso a terra se construía na relação de trabalho estabelecida com o grande proprietário, era o resultado de uma relação
pessoal, mas também de poder entre “patrão” e colono, que conjugava
direitos e obrigações, entre eles o direito de morada e de acesso à terra de
trabalho.
Morar na terra, na condição de colono era uma forma de parceria regulada por valores morais rígidos compartilhados e reproduzidos no interior das famílias. Por sua vez, as parcerias eram estabelecidas para atender
a produção da grande propriedade, sendo ajustadas em consonância com
a demanda e oscilações do mercado e, também, de acordo com mudanças
introduzidas pelo proprietário também chamado de “patrão”, ou seja, de
acordo com os seus interesses e necessidades do empreendimento monocultor.
Portanto, ser colono não era algo que se deﬁ nia por si mesmo, mas era
o resultado de convivências que se atualizavam no tempo e no suceder de
gerações. Por um lado, a atualização das condições de trabalho e moradia
viabilizava a permanência e a reprodução social de famílias camponesas
no interior das grandes propriedades. Porém, após a crise do café, com a
progressiva conversão das fazendas em criatório de gado, permanecer à
disposição do “patrão” se tornou cada vez mais insustentável e impôs aos
colonos conjugar novas estratégias produtivas e reprodutivas, o que resultou em êxodo rural, migração sazonal e também no deslocamento de muitas famílias para povoados no interstício das fazendas, junto a pequenas
propriedades camponesas, como Cruzeirinho. Nesse caso, o deslocamento
foi alimentado por relações de trabalho, comércio e parceria construídas
à margem da grande propriedade e foi sustentado pela aﬁ nidade entre famílias de colonos e pequenos produtores e por uma intensa sociabilidade
que se materializava em festas e brincadeiras constantes com os imensos
bonecos de pano, como lembra seu Delmir, sobre o tempo que morava no
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Cruzeirinho, o que expressava o sentimento de pertencimento em relação
ao lugar.
A fazenda Santa Rosa viveu o ciclo de expansão do café e como outras
grandes propriedades tinham os seus sistemas produtivos estruturados para
produzir e abastecer mercados distantes. Suas terras, hoje subdivididas em
propriedades menores, prolongavam-se do topo dos morros cobertos por
mata até o Cruzeirinho, onde fazia limites com propriedades familiares.
Com o ﬁ m da escravidão essa fazenda serviu de “refúgio” para os escravos
libertos, convertidos em colonos. Em parte descendentes de antigos escravos ou de negros alforriados e de outra parte descendente de camponeses
empobrecidos ou com pouca terra128 que encontraram na Santa Rosa e em
outras grandes propriedades vizinhas acesso a terra de morada e a terra
de trabalho que necessitavam para se reproduzir. Naquele momento, ser
“colono” signiﬁcava estar à disposição do “patrão”, seja desempenhando
determinados ofícios ou serviços de seu interesse, seja formando lavouras e
roças em parceria com a fazenda, o que nesses casos envolvia não só aquele
que estava na posição de chefe de família, mas todos os seus membros.
Tal processo histórico-social que emerge com o ﬁ m da escravidão, resultou em uma nova sujeição da mão de obra constituída em sua maioria
por ex-escravos e seus descendentes. As quarenta famílias e cerca de 150
pessoas relacionadas entre si por laços de parentesco consideram-se como
descendentes de escravos. Sobre essa comunidade existe matéria em revista
de circulação regional129 que traz um reconhecimento público à Cruzeirinho como um quilombo do Noroeste Fluminense (ver anexo).
No trabalho de campo em Cruzeirinho, “histórias de vida e histórias
de famílias por informantes vivos são depoimentos do presente”, que contribuem para o conhecimento da conﬁguração da sociedade estudada e do
curso da sua história (VINCENT, 1987:391).
O processo social de transição entre a sujeição do “tempo da escravidão” e do sistema de colonato está presente na memória social dos membros de Cruzeirinho e da própria historiograﬁa regional, o que pode ser
apreendido a partir de Dona Tatinha.130 Esta senhora de 78 anos guarda
a história contada por seu pai, que segundo ela “presenciou o tempo da

128 De acordo com Franco (1974) frente à concentração dos meios de produção promovida
pela grande propriedade, tem-se paralelamente um conjunto de homens livres e expropriados
que não conheceram nem o rigor do trabalho forçado e nem se proletariaram, o que ela deﬁ ne como “homens livres na ordem escravocrata”.
129 Revista do Noroeste Fluminense de junho de 2008.
130 Maria Gomes de Souza.
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escravidão” na fazenda São José. Ele era neto de Zé de Landes (José Lannes Brandão) com uma escrava e assistia a tudo, aos castigos dos escravos dado no tronco, que ﬁcava abaixo da casa alta da fazenda “lugar de
amarrar os escravos para fazer conferência, assim porque errou, porque
fez pirraça e ali davam castigo”. Ele contava o caso do assassinato deste
senhor pelos escravos revoltos acontecido em um lugar chamado Porteira
Preta. Após a morte do senhor, o seu pai chegou a ter um pedaço de terra
deixado por Zé de Landes em um lugar chamado Malacaxeta. Porém, a
família não teve sua posse respeitada, sendo obrigada a dar a terra ao dono
do lugar, “restava um cheirinho de escravo” ela argumenta se referindo ao
fato de terem sido expropriados. Em 1949, com 16 anos se casa e deixa
Malacaxeta, como diz “começa a vida”, trabalha muito de fazenda a fazenda na meação, mora na Santa Rosa onde vive como colona. Até que na
fazenda de “Tatão Fiel” assume junto com o marido o trabalho de formar
cafezal, derrubar mata e transformar a terra bruta das várgeas em terra de
cultivo. É, quando conseguem “fazer um dinheirinho”, que engrossa a economia feita durante anos de restrições e compram um sítio nas imediações
do Cruzeirinho. Nessa trajetória criam nove ﬁlhos, trabalhando também
como meeira nas vargens de arroz.
Se, ser “colono” era estar vinculado e a disposição do “patrão”, em
outro sentido, ser colono era também conjugar limitações e possibilidades.
Porém, nem todas as famílias tinham acesso ou vivenciavam as mesmas
situações, dado que as condições de trabalho e as formas de realizar o
trabalho diferiam entre elas. Por exemplo, para uma determinada família ser colono signiﬁcava agregar a realização de ofícios como “carreiro”,
“carabina”, “campeiro” para a fazenda com a realização de plantios em
parceria. Para outras famílias ser colono era ser “meeiro”, ou seja, era estar à disposição da fazenda para realizar plantios na meia e nas plantações
da fazenda.
Além disso, as deﬁ nições em relação à terra de trabalho e também em
relação à terra de morada, seu tamanho e qualidade não eram as mesmas.
Havia diferenças e também aconteciam mudanças nas destinações, principalmente, nos momentos de introdução de novos produtos e novas práticas
produtivas. Por exemplo, o algodão não era um produto importante para
a região, não havendo até certo momento uma prática já estabelecida em
relação ao seu cultivo. A introdução do algodão pela fazenda implicou em
um aprendizado e estimulou a abertura de novas áreas, gerando um dinamismo em uma região impactada pela crise do café. O milho, ao contrário
era um produto tradicionalmente cultivado pelas famílias moradoras, mas
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no período de crise também chegou a ser o principal produto comercial
das grandes propriedades. Por sua vez, o milho era um produto essencial
para as famílias de “colonos”, compunha a sua base alimentar diretamente e indiretamente, servindo ao autoconsumo camponês, pois além de ser
transformado em alimento viabilizava o criatório de pequenos animais.
Porém, seu cultivo foi progressivamente suprimido em função da priorização de áreas e investimentos pela fazenda para formação de pastagens,
gerando um quadro de crescente insegurança e restrição para as famílias
de colonos, sistematicamente expulsas.
Em parte, as alterações implementadas no modo de trabalho reﬂetiam
mudanças mais amplas, negociadas no cotidiano das relações entre “patrão” e “morador”, o que possibilitava considerar interesses postos também
pelo colono. Porém, as mudanças nas condições de trabalho nem sempre
foram favoráveis aos colonos e, no caso da redução de áreas de cultivos, o
impacto foi tão grande que passou a inviabilizar a manutenção das famílias no interior das fazendas. Assim, a “paralisação” de algumas atividades
realizadas pelo “patrão” induzia a “saída” dos “colonos”, o que era uma
forma considerada “branda”, usada como instrumento de expulsão. Na
maioria das vezes as famílias deixavam para trás todo investimento realizado durante anos dedicados à fazenda nas tarefas de “derrubar o mato e
amansar a vargem”, bem como, os plantios de variedade de frutas, legumes, cana, inhame realizados na terra de morada, que eram fundamentais
na complementação da dieta alimentar. Em alguns casos, “colonos” mais
idosos obrigados a deixar a terra comercializada pelo “patrão” receberam
uma “ajuda” para se mudarem, a título de indenização precária, deﬁnido
na informalidade, sem corresponder em termo de valor à legislação agrária
e trabalhista em vigor, mas pautadas apenas na relação hierárquica, entre
“patrão” e “colono”.
Em um outro sentido, havia também uma diferenciação entre os colonos quanto à composição do núcleo familiar, em termos do número e idade
dos membros, o que era um aspecto positivo nos momentos de muito trabalho nas fazendas, mas um problema ainda maior na situação de expropriação, pois signiﬁcavam mais bocas a alimentar para o chefe da unidade familiar camponesa. Este e outros aspectos citados integram o cálculo
camponês, sendo considerado nas tomadas de decisão familiar e na gestão
cotidiana do trabalho e divisão no seio da família em consonância com
aspectos como sexo e idade. Por exemplo, como relatado por Seu Jamiro
seus irmãos mais velhos trabalhavam nas tarefas agrícolas na fazenda e no
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lote de cultivo familiar, enquanto ele e outros ﬁ lhos menores ajudavam o
pai a carrear o boi no serviço diário, remunerado ao pai pela fazenda.
Dentro desta mesma lógica, grupos domésticos com maior número de
braços dedicavam-se ao cultivo de variedades de alimentos nas áreas de
plantio familiar denominadas de “quintais”, que abrigavam espécies como
inhame, erva medicinal, cana e fruteiras, cuja produção obtida era “livre”,
na acepção deles próprios, pois não pagavam sobre ela nem “renda”, nem
meia à fazenda. Tais grupos domésticos também trabalhavam na formação
de grandes roçados, obrigatoriamente em parcerias com a fazenda.
Em momentos especíﬁcos, quando surgiam demanda de abertura de
novas áreas para expansão de cultivos ou introdução de novos sistemas
produtivos, algumas famílias enfrentaram trabalhos mais pesados, como
a derrubada de mata, o que lhes possibilitava acumular alguma renda. Em
contraponto a essa situação pontual, o que predominava neste contexto
eram famílias de colonos vivendo situações de restrição, o que induzia
as famílias a se deslocarem em busca de melhores condições de trabalho
e era, em parte, atenuado pelas trocas e reciprocidade estabelecida entre
vizinhos e entre famílias unidas por laços de compadrio.
As famílias de colonos compartilhavam, principalmente, alimentos
obtidos no quintal como o inhame e a garapa fervida, utilizada na preparação diária do café, o que acontecia tanto nos momentos de carência
quanto de abundância. Mas também havia o compartilhamento de mudas
e de saberes, como os praticados por “curadores” e “parteiras” que possibilitavam algum amparo.
Nesses casos a reciprocidade entre colonos não estava restrita ao espaço da fazenda, mas se estendia a colonos vivendo em outras localidades,
por exemplo, colonos da Santa Rosa compartilhavam os alimentos que
cultivavam com colonos da São Tomé, que é considerada uma “partição”
da Santa Rosa – essas propriedades se situam em áreas contínuas e pelo
que identiﬁcamos formavam no passado uma mesma fazenda – e também
com pequenos proprietários e donos de venda vivendo no interstício das
fazendas em localidades e povoados como Cruzeirinho, formando redes
sociais sobrepostas e conjuntos territoriais mais amplos.
Por outro lado, convivências eram obstruídas e vínculos suspensos, na
medida em que as famílias rompiam relações com os “patrões” e precisavam mudar para outras localidades, onde pudessem vir a estabelecer novas
parcerias, o que resultava na transferência ou na permanência de muitas
famílias em outros municípios ou em municípios do vizinho Estado de
Minas Gerais.
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A mata nas áreas mais altas, na divisa das fazendas, eram frequentadas
em decorrência do extrativismo de produtos vegetais e de barro utilizado
no acabamento das habitações e também da caça. O “alto dos Puri” é um
desses lugares e está situado no interior da fazenda Monte Alegre, nele são
encontradas as “panelas de barro dos Puri”, utilizados pelos colonos para
banhos. Segundo os moradores do Cruzeirinho a fazenda Monte Alegre
no passado fazia parte da fazenda São José, grande propriedade escravista
que pertenceu a José de Lannes, considerado o fundador de Natividade.
Essa fazenda além de ser referência histórica do município e de preservar
marcos da escravidão, foi palco de ação revoltosa dos escravos que assassinaram José de Lannes, alguns dizem que “a traição”. Atualmente o acesso
ao “Alto dos Puri” é feito por trilha, a partir da rodovia, logo no início
da mata e bem próximo a Cruzeirinho. Este lugar guarda a memória da
presença indígena na região, identiﬁcada pelos moradores como habitantes
que viveram no lugar até a década de 1950. Sobre esses índios aﬁrmam
que eram arredios, que não se aproximavam das pessoas, mas viviam em
cabanas de palha no “Alto dos Puri”, mas se deslocavam pelo interior da
mata. Lembram também que sua presença causava medo e inibia investidas de colonos e fazendeiros, pensamos que talvez esta imagem de “índios
bravios”, mantida viva até os dias atuais, tenha contribuído para preservar
a mata que continua exuberante na parte mais montanhosa dos terrenos.
Este remanescente de vegetação recebe o nome de “mata de São Vicente”.
Por outro lado, a vinculação com o lugar na perspectiva dos colonos
não se restringia aos espaços acessados no interior das fazendas, mas era
perpassado por vivências fora das grandes propriedades. Com destaque
para as festas religiosas e “inventadas” que aconteciam no interstício das
propriedades familiares e envolviam moradores, vizinhos e colonos. Nesses momentos coletivos, esses sujeitos sociais ritualizavam a vida e atualizavam seus vínculos sociais, o que era mediado por práticas religiosas de
comemoração aos santos padroeiros: Santo Antonio e Nossa Senhora das
Graças e de veneração aos santos de devoção: São João e São José, o que
envolvia também a organização de brincadeiras, a realização de leilões
e as saudações de fogueira. Além disso, esses eram também momentos
de expressão do caxambu. Os colonos da fazenda vizinha Santa Rosa e
também de outras fazendas como São Tomé e Monte Alegre se deslocavam
das fazendas para se reunir em torno das rodas de caxambu, participavam
intensamente do espaço festivo e religioso signiﬁcado como “Quilombo do
Cruzeirinho”.
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O termo caxambu é empregado pelos moradores do Cruzeirinho com
diferentes sentidos. Ele serve para identiﬁcar o tambor de madeira e couro
utilizado para animar os momentos festivos, mas signiﬁca também uma
forma de dançar e principalmente a sabedoria de jogar versos e “amarrar”.
Em contraponto, no contexto de interação de colonos e pequenos produtores a prática do caxambu é também uma forma de distinção. A participação no caxambu é o que confere identidade aos sujeitos do lugar, que são
reconhecidos como “povo do Cruzeirinho”.
A sociabilidade estabelecida entre famílias de colonos e pequenos produtores é também um elemento importante no sentido da manutenção dos
vínculos com o lugar. Em algumas situações a proximidade entre famílias
possibilitou a permanência de colonos, vivendo como moradores no interior da pequena propriedade, o que parece ter ocorrido quando as famílias
de colonos passavam momentos de muita diﬁculdade, em função da fase
de vida dos seus membros, pois quando se tornavam mais idosos não eram
mais demandados pelas fazendas ou quando a relação com a fazenda se
rompia em função de algum desentendimento e os colonos eram obrigados
a se mudar e reconstruir relações fora. Assim, nesses momentos, havendo
necessidade, os colonos se integravam à unidade familiar e supriam uma
eventual demanda por mais braços, o que acontecia principalmente no
período da seca quando os engenhos funcionavam intensamente para processar a cana destinada a produção de rapadura, do açúcar preto e da cachaça, principais produtos comercializados pelas propriedades familiares.
Alterações nesta dinâmica de vinculação com o lugar, com impacto sobre autonomia produtiva dos colonos são descritas por alguns moradores
do Cruzeirinho como mudanças na condução da fazenda, em decorrência
da substituição dos antigos “patrões”, com quem tinham costume de se
relacionar, pela nova geração composta pelos ﬁ lhos e genros. Em alguns
casos a divisão da terra entre herdeiros levou ao completo rompimento das
relações em função da venda da propriedade para terceiros.
Alguns moradores consideram que, tais mudanças ocorreram porque
as novas gerações haviam saído para estudar e se formaram em proﬁssões
como a de médico, veterinário e não aprenderam a lidar na fazenda. Eles
explicam que os ﬁ lhos “não tem queda para o plantio, mas gostam de
gado”, por isso mudam para a cidade e “colocam boi branco para mode
acabar com o plantio”. Os moradores fazem essa distinção entre gerações
preservando uma imagem positiva dos antigos “patrões” em detrimento
dos ﬁ lhos, lembram que diferente do ﬁlho o pai tinha “paciência” com
aquele “colono” que morava há décadas na fazenda. É através do rompi-
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mento dessa relação pessoal com o “patrão”, às vezes associada à morte do
antigo proprietário que a “saída” da fazenda é aﬁ rmada, sendo descrita,
a partir de um sentimento de desgosto e da constatação de mudanças vinculadas à chegada de novos donos que “por qualquer motivo mandavam o
camarada embora”. Essa idealização do passado possibilita uma vinculação com o lugar de moradia e trabalho nas antigas fazendas escravocratas
da região, que hoje faz dos moradores de Cruzeirinho herdeiros legitimados pelo direito à terra cultivada por eles e seus antepassados.
Nesta referência ao passado há relatos de casos de “colonos” que, após
décadas de trabalhos realizados junto a um determinado “patrão”, simplesmente deixam a grande propriedade. Eles dizem que “saem” porque
as regras que regulavam a relação entre sujeitos morais131 deixaram de ser
cumpridas, e se mudar é uma atitude levada à frente, talvez, para não se
sentirem ainda mais desconsiderados e humilhados.
No caso das chamadas comunidades negras rurais no Brasil, as diferenças culturais adquirem um elemento étnico não como modo de vida
exclusivo e tipicamente característico de um grupo, mas quando são percebidas como importantes e socialmente relevantes para os próprios atores
sociais. Tais diferenças culturais costumam ser comunicadas ainda por
meio de estereótipos, que por sua vez podem ser relacionados com racismo
e discriminação. Usado analiticamente pela antropologia, o conceito de estereótipo se refere à criação e aplicação de noções padronizadas de distintividade cultural de um grupo e também diferenças de poder (O’DWYER,
2005).
Dona Tatinha que também foi colona da fazenda Santa Rosa e depois
se tornou pequena proprietária em Cruzeirinho, reﬂete sobre as relações
de trabalho no interior desta grande propriedade:
Do pessoal antigo que trabalhou na Santa Rosa têm alguns deles aí. Lembro de Jovi Dias, ele saiu. Lembro do avô dele, Joviano. Nossa! Aquele
homem trabalhou muito ali. Quantos ﬁ lhos ele não criou. Meu Deus,
aquele homem trabalhou demais gente. Que escravidão! Não tinha hora
para comer, não tinha hora para chegar em casa. Era chuva e sol. Considero como escravidão. Não é? (Dona Tatinha, Cruzeirinho, outubro de
2010).
131 Para Franco (1974) a análise das relações entre o mundo objetivo e a subjetividade ganha
materialidade com o conceito de praxis. A partir deste recorte analítico, tanto moralidade,
quanto igualdade, ou a dominação pessoal são pensados como parte da realidade, pois através do mesmo procedimento se indaga a sua gênese, os seus limites e o seu signiﬁ cado, o que
irá constituir um modelo de representações, possível de ser apreendido.
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Para os colonos a progressiva “paralisação” das fazendas e em consequência a “saída” das famílias signiﬁcou mudanças na relação com o lugar, na medida em que implicaram no estabelecimento de novas relações
de trabalho na região ou fora dela. Para muitas famílias e principalmente,
para seus membros mais novos, esse processo envolveu o deslocamento
para outras regiões ou estados, impondo afastamentos periódicos e em
alguns casos o rompimento das relações com o Cruzeirinho. Para outras,
a atualização dos vínculos com o lugar se viabilizou através do estabelecimento de relações junto a um número maior de atores, dado que seus membros não estavam mais a disposição da grande propriedade. Com destaque
para conjugação de atividades agrícolas com pequenos serviços realizados
também na sede do município.
Por um lado, a permanência e a manutenção da relação com o lugar se
efetiva na medida em que colonos e familiares buscam se apoiar na rede
de relações construída junto aos pequenos proprietários. A convivência
cotidiana e a sociabilidade entre eles oportunizam, entre outras coisas, que
algumas famílias ocupem área marginal de pequenas propriedades, onde
passam a viver e de onde se deslocam para trabalhar como diarista e como
meeiros nas grandes e pequenas propriedades do entorno. Essa ocupação é
legitimada pela doação de parcela de terra a São Sebastião, dando origem a
“terra do santo”. Ato que se institucionaliza com o registro em cartório da
doação de dois litros de terra à Mitra Diocesana do Bispado de Campos,
como consta em certidão registrada em 1952 no cartório de Natividade
(em anexo). Através desse ato simbólico colonos, agora vivendo como posseiros são convertidos em legítimos moradores do Cruzeirinho.
Em um outro sentido, de acordo com a ordem moral vigente no início
do século XIX, que nega o regime de posse da terra legitimada pelo trabalho agrícola, a proximidade entre sujeitos sociais propiciou a divisão e
“venda” de pequenas parcelas de terra para as famílias socialmente integradas à localidade do Cruzeirinho, ou seja, para aquelas identiﬁcadas
como “povo do Cruzeirinho”. Neste caso, pequenos proprietários facilitaram a venda, para legitimar a ocupação concedida e o estabelecimento de
novos moradores, o que foi realizado através da conjugação de pagamentos em produtos e na forma de trabalhos e parcerias futuras.
A atualização e a reprodução dessas formas de acesso a terra foram
possíveis porque existia na região uma ocupação camponesa (Malheiros,
2008) que antecedeu e coexistiu com a expansão das grandes propriedades.
Por um lado, a transmissão da terra no interior destes grupos camponeses
estudados foi realizada através de casamentos, da herança, mas também
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do fracionamento e venda de parcelas, o que permitiu a incorporação de
camponeses, vindos de outras regiões. Esses como não tinham laços de
parentesco se integravam socialmente aos grupos vizinhos por meio da
troca de trabalho e da participação em momentos rituais, em um processo
similar ao que aconteceu com o “povo do Cruzeirinho”, que por dispor
de recursos escassos construíram as condições de acesso a terra e permanência no lugar através da sociabilidade como pequenos agricultores e da
ajuda mútua no interior do próprio grupo.
A vinculação ao Cruzeirinho com o estabelecimento de um “patrimônio” no interstício das pequenas propriedades foi uma alternativa à
“saída” das grandes propriedades e permitiram conjugar a necessidade de
deslocamento em busca de trabalho para áreas rurais próximas e para a
cidade de Natividade e a migração para áreas rurais fora do Estado e para
o espaço urbano do Rio de Janeiro. O estabelecimento na “terra do santo”
ou nas suas imediações foi nutrido por um sentimento de pertencimento ao
lugar manifesto pelos moradores, que intencionavam ver “um Cruzeirinho
grande”.
Em contraponto, eles enfrentam um quadro de restrição com os seus
membros conjugando a produção autônoma de variedade de alimentos nos
quintais, pequenas propriedades e posses, com o cultivo do arroz em parceria, com o trabalho como diaristas junto a sitiantes da cidade e fazendeiros e também nos espaços da política local onde passam a trabalhar em
serviços públicos junto ao município. Além destas atividades, atualmente,
a renda familiar é complementada também pelo acesso a benefícios públicos como a aposentadoria e bolsa escola.
A produção de milho, feijão, mandioca e de variedades de frutas, verduras, bem como a criação de pequenos animais tem sido viabilizada tanto
nos espaços familiares, quanto em terrenos de terceiros que acessam livremente como é o caso do terreno vizinho adquirido pela prefeitura ou com
autorização do dono e do arrendatário. Estes produtos são destinados ao
abastecimento familiar suprindo parte das necessidades domésticas socialmente deﬁ nidas.
O trabalho de diarista quando realizado junto a proprietários que vivem na cidade envolve a realização do plantio, capinas, o trato com animais e a manutenção da propriedade. Neste caso, as atividades realizadas
são reduzidas, pois visam propiciar um ambiente de lazer para a família do
proprietário, mas demandam a presença diária do trabalhador “tomador
de conta”, o que é viabilizado com o dono pagando algumas diárias em
função dos serviços realizados e, em contrapartida, autorizando o uso do
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terreno de forma “livre” para produção de alimentos e criação de animais
pelo diarista. No caso dos fazendeiros, são demandados trabalhos geralmente de diarista em momentos especíﬁcos como a limpeza de pasto e a
manutenção das cercas.
Atualmente o arroz é a principal atividade desenvolvida por meeiros.
Ele é cultivado em várzeas inundáveis nas proximidades do Cruzeirinho.
Onde cada parceiro recebe o tabuleiro arado para plantar e cultivar e ao
ﬁ nal do ciclo, depois do arroz colhido e batido o meeiro divide a produção
com o proprietário da terra.
Alguns moradores realizam pequenos ofícios tanto em Cruzeirinho
quanto na cidade, quando trabalham como pedreiro e como mecânico,
quando recebem por tarefa negociada com o dono do serviço, o que é
facilitado pelo acesso fácil geralmente feito de bicicleta e em alguns casos de moto. Há também aqueles que prestam serviços a municipalidade
como agente de saúde, tarefas de manutenção e limpeza da infraestrutura
pública. Atualmente, dois moradores estão trabalhando como funcionário
público em outras localidades.
A complementação da renda possibilitada pelo acesso a benefícios públicos é bastante signiﬁcativa, na medida em que é grande o número de
famílias formada por aposentados e crianças. Mais da metade das famílias é composta por aposentados e mais de um quarto da população do
Cruzeirinho é composta por crianças em idade escolar. Em contraponto
é reduzida a presença de jovens solteiros em idade ativa na comunidade,
predominando homens casados ou idosos, que geralmente permanecem
todo o dia trabalhando fora da comunidade, seja em propriedades na
vizinhança, seja deslocando-se para área urbana. Em decorrência as atividades cotidianas junto às famílias e comunidades são conduzidas por
mulheres, que além de se envolverem nos cuidados da casa, dos ﬁ lhos menores, e de zelarem pelos cultivos e animais domésticos, estão à frente dos
papéis de representação comunitária. Ao ﬁ nal da tarde, com a chegada
dos homens e daqueles que saíram para realizar algum serviço, o movimento na beira da rodovia se intensiﬁca com as vozes das crianças sendo
em parte abafada. Mas com amanhecer do dia, o despertar das crianças
e o reiniciar das atividades, os deslocamentos novamente acontecem, em
um ﬂuxo que não cessa, pondo os moradores do Cruzeirinho, homens e
mulheres, em contato com as dinâmicas dos arredores e também da cidade de Natividade.
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Representação genealógica do grupo
Juanice, presidente da Associação Quilombola de Cruzeirinho é casada
com Jorge132 e ambos se autodeﬁ nem racialmente como negros. Na conversa com os pesquisadores, Juanice contou que o marido é de Cruzeirinho, mas “a mãe dele morou na fazenda logo atrás daquele morrão aqui,
sendo ela e toda família daquela época da escravidão”. A mãe do marido,
conforme disse ainda, “andava de terço mesmo, “benzia” muito, tudo dela
era chá, muita “simpatia” que ela fazia para bronquite. Já a avó dele era
“macumbeira” mesmo, igual o meu avô, ele também era. Dele me lembro
que cobra mordia, naquela época diziam “ofendido de cobra”, ele não ia a
médico nem usava remédio, em casa ele mesmo fazia as orações, furava um
buraco enterrava o pé, o cidadão ﬁcava a noite inteira com os pés dentro
da terra, atolado. Noutro dia meu avô vinha e achava a cobra no mesmo
lugar que em que foi picado. Depois meu avô morreu evangélico. Mas ele
era “macumbeiro”, não era nem espírito (espiritismo), igual eles falam,
não. O pai do meu pai era “macumbeiro mesmo”. Este avô da Juanice era
originário de Muriaé, veio de lá ainda criança, mas sua esposa foi escrava na fazenda Monte Alegre, que “já pega parte da Santa Rosa, virando
para o Município de Porciúncula”. Conta seu pai, que no “terreirão grande
onde eles secavam café, tinha um conjunto de casas, tudo geminado, comprido e que ali era a senzala, onde ﬁcavam os escravos”.
No contato com pessoas de fora, Juanice quando questionada se a comunidade “era mesmo quilombo” aﬁ rma que sim, dizendo que Cruzeirinho é uma “comunidade de parente”. Ela explica que “são gente do Cruzeirinho” também os parentes por parte da mãe, que se ligam através da
sua avó materna, que ainda é viva e mora “mais na frente” na saída para
Natividade. Ao listar os parentes, Juanice lembra-se do Ismael que é tio
da sua mãe, mas também é tio do seu marido, o que descobriu depois que
se casou. Assim, ela inclui na lista também o seu vizinho, que “possui um
grau de parentesco”, pois é irmão do marido.
Em uma visita, ouvimos Juanice saudar Clarisse, que era colona da
Santa Rosa e mora na entrada do beco, por tia e tempos depois recuperamos essa informação durante uma conversa quando ela explicou que a “família é prima”, porque o marido da Clarisse é primo primeiro de sua mãe.
Agindo desta forma os moradores do Cruzeirinho incorporam à família,
parentes por aﬁ nidade, o que é uma maneira de reaﬁ rmar e fortalecer

132 Este é o nome pelo qual o marido de Juanice é conhecido em Cruzeirinho, embora tenha
sido registrado, em sua certidão de batismo, como Sebastião José Vicente.
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laços já existentes ou, em um outro sentido, incorporar novos sujeitos ao
grupo, o que corrobora com a imagem defendida pelo grupo “aqui poucos
não são parentes”.
O parentesco é um sistema de categorias de relacionamento entre pessoas, que inclui os parentes consanguíneos e aﬁ ns. A linguagem do parentesco é igualmente utilizada contrastivamente para deﬁnir as fronteiras
étnicas dos grupos e formas de pertencimento que incluem o direito de
acesso e uso dos bens comuns, o que é estritamente relevante para deﬁnir a
ocupação territorial de indivíduos e grupos, como no caso de Cruzeirinho.
Patrimônio cultural da comunidade
Nas condições de entrada no campo e apresentação dos antropólogos à
comunidade pelo Incra, ao se perguntar por quais razões os membros da
comunidade de Cruzeirinho se autoidentiﬁcam como quilombo, a presidente da Associação Quilombola, Juanice, respondeu que “aqui era um
quilombo por causa da cultura, aqui já teve o Caxambu, a Folia de Reis
e a Capoeira. Além disso, ela continua, há também um morador que faz
artesanato de bambu, vassouras com folhas do palmito, balaios, cestas,
pilãozinho de socar alho, tudo de madeira. Ele pega a madeira e faz o artesanato. Outro que mora mais a baixo prepara azeite de mamona. Minha
avó já fez sabão de cutieira, isso aqui mesmo, indicando aos pesquisadores,
é um pé de cutieira. E a maioria das coisas que as famílias precisam e até
medicamento – Juanice é também agente de saúde da comunidade – “a
gente pega da terra”.
Hoje não tem mais o caxambu, porém o antigo morador da comunidade, identiﬁcado ainda como de Cruzeirinho, chamado de Joaquim Cipó,
tem um grupo de crianças e jovens que fazem esta dança ritual, sendo convidado para fazer uma representação aos pesquisadores na visita no ﬁ nal
de semana seguinte. No Cruzeirinho dizem que o caxambu acabou porque
muitos moradores, hoje evangélicos e católicos, “acham que isso é macumba”. Na apresentação, Joaquim Cipó de microfone na mão disse para os
presentes e aqueles que estavam em suas casas e podiam escutá-lo, que o
“caxambu” praticado pelos antepassados não precisa mais trazer consigo
os espíritos, sendo apenas uma brincadeira lúdica que recupera a tradição
cultural de Cruzeirinho. Atualmente tem alguns jovens em Cruzeirinho
que gostam de “bater o caxambu”, “mas é menino novo, que veem aquela
da tradição, está na veia e aí vira e mexe eles se juntam aí, fazem a rodinha
de pagode deles, batem um “caxambu”. Mas falta incentivar mais”.
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Juanice também nasceu no Cruzeirinho, fora das fazendas. “Eu nasci
aqui no Cruzeirinho, eu sou daqui mesmo”. O marido dela trabalha como
“diarista” na fazenda do seu Vicente. “É logo em cima, depois daquela
mata fechada, ele trabalha, mexe assim em pasto, roça pasto, arranca toco
e planta também arroz. Mas noutra fazenda, aí já planta arroz a meia”.
No plantio de arroz de meia Juanice costuma ajudar o marido. Mas disse
que o sonho deles é ter uma terra para trabalhar. Em Cruzeirinho todo
mundo sabe mexer com arroz, feijão, milho porque é a coisa que a gente
vive mesmo, é a plantação de arroz, feijão, o milho, a abóbora que planta
e dá no mato. “Hoje (disse Juanice), eles (alguns homens da comunidade)
estão na horta de tomate lá em cima, onde também plantam jiló. Fica atrás
desse morro aqui.” O arrendatário da área do fazendeiro paga metade da
produção, “então faz a terraplanagem, aí contrata os homens daqui e vão
trabalhar. Lá eles (moradores do Cruzeirinho) colhem o tomate para o
meeiro e tem um espacinho que a gente pode plantar um jiló, um pimentão”. Ao perguntar quem era o meeiro, ouvimos a seguinte explicação: “ele
(o meeiro) é o dono do que ele vai colher. Já a terra é de outro dono. Vamos
supor o proprietário faz assim, ele aluga, ele arrenda a terra. O tomate dá
em questão de seis meses, ele arrenda por seis meses”. A terra arrendada é
do Carlinhos Batista e “quem arrendou foi um rapaz lá de Itaperuna. Ele
vende para fora, amanhã mesmo ele têm de entregar setecentas, oitocentas
caixas de tomate. Aí meu marido (que trabalha como diarista para ele)
tem chegado em casa nove da noite, embalando esses tomates pra poder
o caminhão vir e pegar”. Ela e o marido têm um pedaço de terra no qual
podem plantar jiló, pimentão, mas só mesmo “para despesa, só para o
consumo, não tem como plantar e vender. Aqui em Cruzeirinho só tem um
rapaz, irmão da Mariley (que também participa da Associação Quilombola), que mexe com horta e leva para feirinha (na cidade) todo sábado”. Ele
é um pequeno proprietário de Cruzeirinho. Outros são do quilombo e tem
terra própria aqui, como “Dona Maria (Dona Tatinha), ela é mãe de um
ex-vereador. Eles também têm a terra própria. A terra dela faz divisa ali
com o (povoado de) Cruzeirinho”. O pai da Mariley tem um “pedacinho”
de terra próximo aos lotes do povoado e outro “pedacinho” atrás desse
morro aqui. “É propriedade pequena, mas lá eles plantam mandioca e
milho. Em Cruzeirinho têm pequenos proprietários, diaristas, meeiros”.
Juanice tornou a falar do marido que “mexe com mel de abelha. Ele tira.
Ele tem as caixas. Essa semana mesmo ele colhe. Aí ele tira e vende avulso
porque para a cooperativa eles pagam muito baratinho. Então é uma atividade também que ele pode viver de seu próprio sustento”. O seu Jorge, ma-
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rido de Juanice, tem caixotes de colmeias espalhados em cima do “terreno
da prefeitura”, comprado de um pequeno proprietário, que ﬁca na margem
oposta da rodovia em frente à terra do santo, e também “no sítio do moço
lá em cima”. Isso tem ajudado no sustento mensal da família, como disse.
Segundo Juanice, “a vovó conta que havia um cruzeiro na terra (hoje)
da prefeitura, lá naquela árvore e era todo iluminado, ele acendia de noite. Devia ser vela porque naquela época não tinha energia”. Era um lugar
muito frequentado, os moradores faziam sempre festas. E o povo vinha
mesmo. A Igrejinha era naquele morrinho ali, aponta ela.
Na rua de dentro da comunidade, paralela a rodovia, tinha outro cruzeiro no limite da terra do santo. É pela existência de tantos cruzeiros
que a comunidade se chama Cruzeirinho. As casas na rua e na beira da
rodovia eram todas de barro. Na comunidade moram 40 famílias, mas não
muito numerosas, porque muitos ﬁ lhos adultos tiveram de sair em busca
de trabalho pela falta de terra para plantio.
Sobre o caxambu, o pai de Juanice disse que o instrumento para tocar
era feito de “um pedaço de couro pregado na boca de um pau que fazia som
tipo um bumbo. Aí a pessoa sentava em cima dele e batia. O povo dançava,
cantava verso. A festa era no São João, São Pedro, às vezes tinha alguma festa inventada. Então era mais nas festas juninas. Aqui no Cruzeirinho tinha
muito “caxambu”. Época de fogueira, São João, São Pedro, fazia fogueira
e tinha sempre “caxambu”. A gente ﬁcava na beira do fogo, esquentando
o instrumento no fogo, passando na fogueira e cantando caxambu”. Já eu
não tenho muita lembrança de “caxambu” não, disse-nos o vice-presidente
da Associação Quilombola, com quase 60 anos, “mas minha avó tinha
caxambu em casa”. A casa dela era na fazenda? Assim perguntamos durante a entrevista. “Não, era aqui, na Santa Rosa”, disse-nos em resposta,
incluindo a (área da fazenda) Santa Rosa como fazendo parte do Cruzeirinho, “Santa Rosa aqui”. Tornamos a perguntar se a avó dele era “colona”
de alguém? Sim, “colona” e Mariley completa, a fazenda Santa Rosa vem
aqui no Cruzeirinho. Assim, ela tinha “caxambu” em casa, como a sogra
dessa mulher aqui (moradora do Cruzeirinho) também tinha “caxambu”
em casa. Seu Alcides, meu pai, disse-nos essa senhora, era “macumbeiro”
também. A mãe dela chamava-se Teresinha e “os pais moravam em Monte
Alegre (fazenda Monte Alegre referida na entrevista como um topônimo),
lá em cima” de Cruzeirinho. Ela disse-nos ainda que “a gente morou a vida
toda em Monte Alegre, primeiro na fazenda de cima, depois na fazenda de
baixo. Tudo aqui”. No Cruzeirinho? – voltamos a perguntar. “No Cruzeirinho, nesse lugar aqui toda vida eu conheço, mas só que eu morava para lá.”
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No Monte Alegre, disse-nos ainda, tem até uma “bacia de Puri na pedra,
onde ﬁca uma cachoeira, eu tomava banho nessa bacia”. Mariley lembrou
que “a gente ia lá buscar barro”. Explicaram ainda que “a bacia de Puri era
feita na pedra mesmo”. Se em Cruzeirinho há descendentes de Puris: “acho
que quase todo mundo aqui tem uma racinha de Puri”, aﬁrmou seu Jamir.
“Eu sou raça de Puri com Africano.” A informante que lembrou sobre os
banhos na bacia de pedra, disse que sua avó era Puri.
No Cruzeirinho voltaram a dizer que havia uma igreja. Qual era o
nome da Igreja? São Pedro. O cruzeiro e o lugar do santo ﬁcavam aqui no
beco da comunidade. Os antigos falavam que uma pessoa acabou adoecendo porque foi morar no lugar do santo. Também entrevistamos um
dos moradores considerados mais idosos da comunidade. Seu Chico disse
que ainda garotinho “eu já vim candiar boi aqui embaixo no São Tomé”.
Também nessa entrevista a fazenda São Tomé, assim como a (fazenda)
Monte Alegre e a Santa Rosa, nas anteriores, é referida pelo topônimo,
isto é, nome próprio de um lugar integrado à comunidade do Cruzeirinho.
Mariley, outra moradora já citada, presente na ocasião da entrevista, perguntou: “o senhor tinha quantos anos quanto veio pro São Tomé?” Seu
Chico: “Ali eu tinha uns oito anos mais ou menos. Meu pai ﬁcou aí até
ﬁcar velho, mais velho, que eu.” Ele disse que ainda plantava roça, plantou
muito arroz, “eu arei foi terra aqui e estou com 82 anos”. Na casa dele nos
mostrou as miniaturas que faz de madeira de objetos típicos da roça, e um
carro de boi igual aos que Seu Chico candiou, mas faltavam as pequenas
rodas e ele disse “amanhã vou botar esse carro para andar, você vai ver
uma coisa, mas não está pronto ainda não”.
A Dona Tatinha tem um pequeno sítio na comunidade de Cruzeirinho. No sítio ela produzia o açúcar preto, muitas vezes os moradores do
povoado a visitavam e na casa dela tinha o melado, Mariley disse que
quando criança “a gente adorava chegar lá na hora que Dona Tatinha
estava no processo de fabricação do melado, por causa do puxa- puxa oferecido como uma bala antes de virar rapadura”. Dona Tatinha é da família
Arquimedes. Lá hoje os ﬁ lhos e genro ﬁ zeram um pesque-pague. Juanice
também contou que “a gente tava assim pequena, eu tinha uns quatro anos
quando junto com a irmã Janeci íamos buscar cana e a mãe moía com a
engenhoca, a mão, para fazer açúcar e café, tudo elas mesmas faziam em
casa para o consumo da família”. No Cruzeirinho, conforme entrevista,
“todos os sítios são pequenininhos, então é o próprio dono que cuida”.
Cruzeirinho tem sido deﬁ nida como a única “comunidade jongueira”
de Natividade. Joaquim Cipó, originário de Cruzeirinho e considerado,
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ele também, “remanescente de quilombo” disse que a divulgação do jongo
tem sido feita nos Municípios de Porciúncula, assim como na região de
Carangola, Tombos, Faria Lemos e Eugenópolis, que são do estado de
Minas Gerais. Ele acredita que no Noroeste Fluminense, além do Cruzeirinho, devem ter outras localidades aonde existe comunidade quilombola
e se pratica o caxambu, como é chamada essa dança de roda de origem
africana. Deve-se registrar que uma moradora da cidade de Natividade
que foi a Cruzeirinho assistir o caxambu apresentado por Joaquim Cipó,
comentou com alguns dos presentes sua satisfação de ver uma boa exibição
de “bate lata”, expressão utilizado de modo ainda pejorativo, mas avaliado
positivamente.
A expressão cultural do caxambu e sua performance assistida no Cruzeirinho podem ser compreendidas enquanto formas de incorporação de
“novas atualidades” na experiência social como essa de autoidentiﬁcação
como remanescente de quilombo (BRUNER, 1986:29).
O território de Cruzeirinho
O território de ocupação tradicional do “povo de Cruzeirinho”, registrado pelas narrativas e delimitado segundo seus usos, costumes e tradições,
abarca diferentes lugares por eles signiﬁcados de modo distinto. Ele é produto da sociabilidade compartilhada por colonos e pequenos proprietários, evidenciado pela revisitação de acontecimentos passados envolvendo
antigos moradores de Cruzeirinho, entre eles Pedro Costa, José Pereira,
Álvaro Andrade, José de Abreu, bem como seus descendentes. Por sua vez,
o território abarca o espaço de produção acessado no interior das grandes
propriedades, que envolve a “terra de liberdade” constituída pela mata de
São Vicente, região de antigo domínio dos índios Puri e de escravos fugidos, nos limites das fazendas Santa Rosa, São Tomé, Monte Alegre e São
José. De modo que esse território é concebido como espaço de resistência
de indígenas e quilombolas, nos limites e interstícios das grandes propriedades, o qual se conﬁgura, portanto, como lugar da autonomia camponesa
em contraposição ao trabalho servil vivido pelos antepassados no interior
das fazendas escravagistas, que deram origem à ação revoltosa de escravos e culminaram no assassinato do escravocrata José de Lannes narrada
como mito de origem comum do “povo de Cruzeirinho”.
Atualmente, os moradores do Cruzeirinho se mobilizam frente ao Estado brasileiro visando o reconhecimento e a regularização fundiária deste território, o que é motivado pela perspectiva de se fazerem reconhecer
como comunidade negra rural quilombola, com direito ao território de
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ocupação tradicional do grupo. No entanto, como vimos anteriormente,
eles encontram-se reduzidos territorialmente, por um processo de expropriação, a pequenas posses e propriedades e, por isso, enfrentam restrições
materiais para reproduzir suas condições de trabalho, o que impõe a separação de parte das famílias e o frequente afastamento dos seus membros que se deslocam para trabalhar fora da localidade. Por outro lado,
na atualidade, a permanência no Cruzeirinho permite às famílias estarem
próximas aos lugares de memória por elas valorizados e, desta forma, atualizar seus vínculos com o território mais amplo.
Durante pesquisa de campo percorremos, em companhia de integrantes de um dos núcleos familiares de Cruzeirinho, as estradas de terra que
dão acesso às grandes propriedades no entorno do povoado e percebemos,
em contraste com os relatos do passado coligidos, uma região vazia de
trabalhadores e moradores. Também identiﬁcamos que a maior parte das
terras outrora utilizadas para cultivos, criação de animais, extração de
produtos vegetais, argila e caça se encontram hoje abandonadas ou estão
ocupadas por monocultura de pastagens de baixa qualidade, formando os
chamados “pastos sujos”. Por conseguinte, boa parte das terras está subutilizada e compõe as propriedades consideradas improdutivas, mantidas
como reserva de valor pelos atuais proprietários.
Na situação de trabalho de campo, os moradores do Cruzeirinho foram confrontados por lembranças do passado, e em consequência alguns
deles reaﬁ rmaram o sofrimento de se aproximar de lugares de memória vivido no interior das fazendas, cujos relatos remetem a tempos de cativeiro,
enquanto outros reconheceram que passaram por situações dramáticas,
mas fazem questão de reaﬁ rmar e reviver o seu vínculo com o lugar, a partir de práticas cotidianas de resistência e busca de autonomia do trabalho
familiar. Todos se reconhecem na prática como “herdeiros” desses lugares
do passado, diferentemente, como dizem, dos “parentes de sangue” dos
antigos proprietários, que mesmo tendo recebido a terra como herança,
dela se afastaram, negando sua vocação produtiva.
Por um lado, o trabalho de campo etnográﬁco possibilitou identiﬁcar o
território mais amplo acessado pelo “povo do Cruzeirinho”, como descrito
anteriormente, por outro, permitiu compreender o processo vivido pelos
moradores do Cruzeirinho frente ao direito constitucional que dá origem
a possibilidade de delimitação do território quilombola.
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A proposta elaborada pela coletividade de reapropriação territorial da
antiga fazenda Santa Rosa reﬂete formas de reprodução das práticas culturais e socioeconômicas do grupo na atualidade, mas também explicita
dinâmicas internas que envolvem diferentes gerações, atuais donos e herdeiros, os quais vislumbram de forma diversa, mas uníssona, a aplicação
da política de regularização do direito territorial na localidade.
Em consequência, houve tanto a opção por incorporar propriedades
familiares que já possuem títulos emitidos ao território quilombola, justiﬁcada pela perspectiva de possibilitar aos descendentes o acesso a terra
nos moldes camponeses de uso tradicional, quanto de resguardar o parcelamento realizado entre herdeiros, em uma iniciativa de respeitar à diferenciação social interna ao grupo. Assim, algumas áreas de pequenos
agricultores familiares não foram incorporadas ao quilombo, como é o
caso da Dona Tatinha e do Seu Delmir, embora sejam vizinhos integrados
socialmente e reconhecidos pelo grupo como parte do “povo de Cruzeirinho”. No caso, o sítio da Dona Tatinha está situado entre o povoado de
Cruzeirinho e a cidade de Natividade e se estende pelas duas margens da
Rodovia RJ-214, fazendo divisa com a área de José Roberto, enquanto o
do Delmir se localiza no lado direito da rodovia, entre a “terra do santo”
e a “terra da prefeitura”.
O território proposto pela comunidade forma um contínuo e está recortado por estradas secundárias que convergem para o povoado do Cruzeirinho e deste para a Rodovia RJ-214, que dá acesso a sede do município. Na
perspectiva dos moradores a proximidade em relação ao Cruzeirinho e a
facilidade de acesso é um fator importante, pois as famílias têm diﬁculdade
para se deslocarem com rapidez e os percursos costumam ser feitos de bicicleta. Poucos moradores possuem meios de locomoção motorizados e em
geral dependem do transporte público e de caronas para irem, por exemplo,
até a cidade de Natividade. Assim, a localização nas imediações da rodovia
é visto como estratégico. Também as áreas no entorno do Cruzeirinho são
importantes para os moradores, principalmente, pelo seu valor simbólico,
o que faz delas “as melhores” para se viver e trabalhar. No caso, entre as
grandes propriedades, a Santa Rosa é bem situada geograﬁcamente, fazendo limite com o povoado do Cruzeirinho e talvez por isso tenha sido, no
passado, a mais procurada por colonos e meeiros da localidade e, de fato,
todos na comunidade do Cruzeirinho de alguma forma se vincularam a ela,
representando na prática um topônimo usado para designar área de ocupação tradicional do “povo de Cruzeirinho”. Além de bem localizada a Santa Rosa abriga uma extensa área de várzea distribuída ao longo dos seus
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cursos-d’água. Um deles tem origem na margem direita da rodovia e passa
pelo povoado do Cruzeirinho. Outros vertem da região de mata, um pouco
mais elevada na divisa com outras fazendas, onde ﬁcam as reminiscências
históricas de ocupação dos índios Puri e de escravos fugidos, compondo
uma rica rede de drenagem que contribui para a formação de terras baixas
e férteis, propícias à agricultura. Estas terras representam para o “povo do
Cruzeirinho” parte do seu território de ocupação tradicional, considerado
imprescindível à reprodução do seu modo de vida, alicerçado em saberes e
fazeres herdados dos antepassados. Os moradores da comunidade do Cruzeirinho se consideram “herdeiros legítimos” da Santa Rosa, como se por
meio de uma história e práxis sociais incorporadas o “morto se apoderasse
do vivo” (BOURDIEU, 1989: 75).133
No interior da Santa Rosa observamos pequenos morros e também um
conjunto de montanhas mais elevadas nos limites que margeiam seu lado
esquerdo e servem de contorno a paisagem. Os primeiros são morros baixos, estão mais distribuídos e encontram-se desfolhados de sua vegetação
natural, que cedeu lugar a uma vegetação de porte baixo, rala, onde predomina pastagem e é em pequena parte ocupada por capoeira, evidenciando
alguma recuperação da vegetação arbustiva. Mas, em geral, estão bastante
desgastados, com presença manifesta de plantas invasoras como “sapés”
e com uma visível exposição dos solos a ação erosiva das chuvas. O conjunto de montanhas mais altas delimita a paisagem e abriga remanescente
de vegetação arbórea também de porte baixa e rala. Esta vegetação ganha um pouco mais de altura e robustez na medida em que avança em
direção às cavidades mais baixas e protegidas do terreno. Neste ambiente
há incidência de espécies como angico de porte elevado, mas que perdem
parcialmente as folhas no período seco, fornecendo matéria orgânica para
o solo e conferindo certa proteção aos recursos ambientais, em especial, às
nascentes, atuando no controle da erosão. Por isso, as áreas mais elevadas
e íngremes, mesmo com pouca cobertura são indicadas para serem reservadas como área de proteção ambiental.
Outra área identiﬁcada para compor o território quilombola é uma
área vizinha associada a antigo proprietário já falecido, Batista Ramos,
hoje administrada por seu herdeiro José Roberto, que se localiza entre a
“terra do santo” e Dona Tatinha. Este terreno, cortado pela rodovia, se
estende por uma várzea e também por elevações, sendo em sua maior parte tomado por pastagens, predominantemente por branquearia, atingindo
133 Para comparação com outra situação social do campesinato no Estado do Rio de Janeiro
vide O’Dwyer (2008).
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cerca de 30 hectares. Do ponto de vista dos moradores do Cruzeirinho,
esta terra remete a uma desavença antiga, relacionada ao fato do antigo
proprietário ter “mudado a cerca de lugar” e, assim, invadido a “terra do
santo” se apropriando do que é reconhecido como “direito do santo”, sem
ser “necessitado”. Neste caso a expropriação é fortemente contraposta pelos quilombolas que consideram o antigo dono e seu ﬁ lho pessoas de fora,
uma vez que não respeitam os preceitos morais do lugar pautado na solidariedade e na ajuda mútua e porque se vinculam a terra visando unicamente
seu uso e exploração econômica, portanto o lucro e não a sustentabilidade
familiar.
Um processo mais recente envolve a comercialização de uma parcela de
terra que atinge o chamado “morro do Cruzeiro”, lugar valorizado socialmente pelo grupo, porque guarda a memória de fatos antigos acontecidos
durante as festas religiosas, os jogos de bola, as rodas de quadrilhas e os
bailes, que reuniam e aproximavam o povo do lugar e que hoje se mantém
como espaço de lazer da comunidade. Nesse caso, com o falecimento do
antigo dono, que pertencia à comunidade do Cruzeirinho, esta parcela de
terra foi destinada a uma ﬁlha herdeira estabelecida na cidade. Posteriormente, a terra herdada foi vendida a prefeitura de Natividade interessada
em implantar um projeto de construção de casas populares com crédito
subsidiado da Caixa Econômica Federal, passando a ser chamada pelos
moradores de Cruzeirinho de “terra da prefeitura”.
Neste caso, embora os moradores do Cruzeirinho reconheçam a necessidade de uma ação pública visando melhoria das habitações na localidade, eles avaliam que a intervenção proposta pela prefeitura não leva em
conta o processo de reconhecimento da comunidade como remanescente
de quilombo. Em contraponto, estabelece como prioridade o atendimento
à população carente do município, como consta em ofício emitido pela
Procuradoria do Município de Natividade. Assim, a intervenção proposta,
ao incidir sobre o território coletivo, fere a autonomia do “povo do Cruzeirinho” e tem sido reorientado pelos próprios moradores com vista ao
atendimento dos interesses e necessidades das famílias, o que é manifesto
pelo uso comum dado à área em Cruzeirinho, que envolve o plantio de
frutas, roças de mandioca, cultivos de milho, feijão e produção de mel.
A proposta do território descrito anteriormente dá visibilidade a uma
longa trajetória de expropriação vivida pelas famílias negras do Cruzeirinho, tanto pelas gerações passadas, revisitadas através da memória, quanto pelas atuais que lutam pela permanência no lugar, mediante a reprodução de formas de sociabilidade e práticas culturais, incluindo a produção

320

Eliane Cantarino O’Dwyer

agrícola. Assim, o território do Quilombo do Cruzeirinho não se veriﬁca
desvinculado da reprodução social do grupo, sendo construído nos tempos
pretéritos e nos moldes da tradição deste grupo étnico-social, o que envolve dimensão simbólica, física e social. No caso, a vinculação entre sujeitos
sociais e destes com o lugar (dimensão social e física) resulta na atualização dos vínculos e na noção de pertencimento relacionada à reprodução
material e social do grupo. Por sua vez, fatos históricos e acontecimentos
passados nutrem a memória do grupo e demarcam simbolicamente os limites físicos do espaço social da sua reprodução.
Conforme estudos de Halbawchs (2006), as recordações e as lembranças acionadas para aﬁrmar a historicidade de uma singularidade social são
referenciadas em contextos de interação vividos pelos membros do grupo,
sendo a historicidade comunicada por alguns indivíduos, depositários da
memória social. Nas narrativas sobre o passado o mesmo é atualizado e
serve de referência para as ações sociais realizadas pelo grupo no presente.
Para o autor, a memória dos indivíduos e sua historicidade são sempre
fragmentadas, mas podem ser acionadas a partir de acontecimentos associados a trajetórias pessoais, assim como, por canções, dores e alegrias.
Porém, o conjunto destas memórias constitui uma abundância de lembranças que articuladas como memória coletiva fundamentam as tradições
culturais de indivíduos e grupos. Além disso, quando estudamos eventos
associados a uma coletividade, as lembranças compartilhadas podem ser
compreendidas no seu conjunto e apreendidas como memória social, parte
integrante da identidade do grupo, utilizada igualmente enquanto elemento de signiﬁcação, como no caso do “povo de Cruzeirinho”, que a incorpora na identiﬁcação do território coletivo de ocupação tradicional.
Durante a pesquisa de campo registramos um conjunto de relatos que
informam a vinculação dos sujeitos estudados com o território do Cruzeirinho, o qual passa por formas especíﬁcas de apropriação, usos e costumes
próprios do grupo. Reunimos desta forma fragmentos de uma memória
coletiva apropriada e reproduzida pelo “povo de Cruzeirinho”. Neste contexto, foi possível apreender também representações sociais na forma como
esta vinculação ao território veio sendo comunicada. Tanto os moradores
mais velhos, como os integrantes mais jovens relatam fatos vividos e também histórias reproduzidas por seus antepassados. De modo que narram
processos sociais e mudanças nas formas de se reproduzirem, associados
às práticas sociais e culturais, o que se relaciona a diferentes modos de
identiﬁcação de lugares que compõem o território mais amplo.
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Deste modo, o território quilombola reconstituído pela memória social
é apreendido em termos de formas de apropriação e uso tradicional, o
que levou vários membros da comunidade do Cruzeirinho entrevistados
a designá-lo pelo topônimo Santa Rosa. Assim, é importante considerar
os usos linguísticos dado pelo grupo na identiﬁcação dos lugares por eles
signiﬁcados, uma vez que recorrentemente observamos o emprego de topônimos, que servem para designação das fazendas Monte Alegre e Santa
Rosa, como nomes próprios empregados igualmente com referência a estes
lugares considerados parte integrante da comunidade do Cruzeirinho.
Por conseguinte, com base nesta proposta de delimitação territorial, “o
povo do Cruzeirinho” busca reaver o seu território de ocupação tradicional, que inclui de modo prevalente a área da fazenda Santa Rosa. Assim,
pela titulação coletiva, visam reestruturar e restabelecer suas estratégias
produtivas na garantia da reprodução física e cultural do grupo, segundo
seus usos, costumes e tradições, conforme os direitos constitucionais de
reconhecimento territorial das comunidades remanescentes de quilombo
no Brasil.
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O ofício do antropólogo do ponto de vista nativo
ou melhor: da importância processual do Relatório
Antropológico

Miguel Pedro Cardoso

Aí você faz um relatório antropológico sobre um quilombo, entrega, e
aí... Bem, aí continua o processo lá no Incra, entra o antropólogo do Incra.134 O processo administrativo, regulamentado pelo Decreto no 4.887
e pela Instrução Normativa Incra no 57, é de responsabilidade do Serviço
de Quilombos. O Incra tem Superintendências Regionais espalhadas pelos
estados, conhecidas como “SRs”, e em cada SR há um Superintendente e
as divisões de Obtenção, Desenvolvimento, Fundiária e Administração.
O Serviço de Quilombos, o local no organograma onde está alocado o
antropólogo, está sob a responsabilidade da Divisão Fundiária. Cada SR
tem também sua Procuradoria Federal Especializada (PFE), um corpo de
advogados da Advocacia Geral da União (AGU) lotados no Incra para
prestar apoio jurídico.
Simpliﬁcadamente, o rito processual executado no Serviço de Quilombos é: abrir o processo e aguardar (ou acompanhar) a certiﬁcação pela
Fundação Cultural Palmares; montar o Relatório Técnico de Identiﬁcação e Delimitação (RTID) que inclui em primeiro lugar o relatório antropológico, seguido de relatório agroambiental, levantamento fundiário,
plantas, cadastro de famílias, pareceres conclusivos, técnico e jurídico;
publicar o respectivo edital (ver anexo) nos diários oﬁciais do Estado e da
União; notiﬁcar os interessados e receber deles as contestações; responder
as contestações, colher parecer da PFE, atender exigências, julgar as contestações através do Conselho de Decisão Regional (CDR), composto pelo
superintendente, pelos chefes de divisão e pelo chefe da PFE, encaminhar
eventuais recursos à Presidência do Incra para novos pareceres e novo julgamento, até a aprovação ﬁ nal do RTID.

134 Conforme se observa durante os encontros que a Coordenação Quilombola do Incra promove, a participação do antropólogo e a organização do Serviço de Quilombos varia muito
entre diversas Superintendências Regionais (SR).
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Aprovado o RTID, cabe ao Serviço de Quilombos montar dois kits – o
“kit Portaria” e o “kit Decreto” (compostos de cópias de peças processuais
e outras justiﬁcativas), solicitando, ao Presidente do Incra emitir uma portaria de reconhecimento de domínio, e ao Presidente da República emitir
um decreto declarando a área de interesse social, e portanto passível de
desapropriação.
Uma vez decretado o território de interesse social, compete avaliar o
valor da terra nua e com as benfeitorias, e fazer o estudo da cadeia dominial retroagindo até as concessões de semarias, para saber se os títulos
apresentados são válidos (caso contrário o Incra só indeniza as benfeitorias); submeter o estudo da cadeia à PFE, que analisa, dá parecer e diz a
quem pertence a terra; juntar a cadeia com as avaliações e mandar um terceiro kit a Brasília, o “kit Avaliação”, pedindo liberação de recursos para
fazer frente às indenizações.
Com o valor depositado em juízo, compete solicitar à PFE o ajuizamento das ações de desapropriação em vara federal, e aguardar a sentença judicial imitindo o Incra na posse das terras. Os proprietários resgatam o valor
das indenizações e o Incra emite o título em favor do quilombo, e procede
a desintrusão dos não quilombolas, amigavelmente ou judicialmente por
ações de despejo.
O caminhar do processo conta com a interlocução direta dos quilombolas, além da atuação do Ministério Público Federal (MPF) como representante dos quilombos, a quem é preciso constantemente dar explicações.
Paralelamente aos julgamentos internos os contestantes podem ingressar
com ação judicial, nas quais o Serviço de Quilombos é chamado a se manifestar.
“O Ofício do Antropólogo, ou como desvendar Evidências Simbólicas”, título do artigo do professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira,135
serve de inspiração para abordar o processo administrativo de titulação de
um território quilombola. Ao mesmo tempo, esta abordagem enriquecerá
a descrição dos diferentes fazeres antropológicos mencionados no artigo,
pelo menos é o que espero, pois vamos descrever os passos do andamento
processual e da participação.
A Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à Universidade
Federal Fluminense produziu para a Superintendência Regional do Rio de
Janeiro do Incra (SR-07), com a coordenação da professora Eliane Cantarino O’Dwyer, 15 relatórios antropológicos. Destes, os referentes aos quilom135 Cardoso de Oliveira, R. L. “O Ofício do Antropólogo, ou como desvendar evidências
simbólicas” (Série Antropologia, v. 413). Brasília, DAN/UNB, 2007.
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bos de Sacopã, Cabral, Pedra do Sal, Alto da Serra do Mar e São Benedito
foram já publicados dentro dos respectivos RTID, sendo que o Incra/RJ publicou também os RTIDs de São José da Serra, Santana e Preto Forro, cujos
relatórios antropológicos foram recebidos da Fundação Cultural Palmares.
Algumas publicações são recentes e ainda não recebemos as contestações, o
que signiﬁca que temos contestações e defesas de quatro quilombos à mão:
Preto Forro, São José da Serra, Santana e Sacopã. Identiﬁcamos de saída
três momentos da trajetória do processo de titulação em que a participação
do antropólogo do Incra é relevante: o reconhecimento inicial do quilombo;
a deﬁnição do território e as respostas às contestações.
Antes de discorrer sobre cada um destes momentos será útil dar uma
ideia do ambiente onde as ações acontecem. O serviço público tem sido
caracterizado em todo o mundo (e especialmente no Brasil) como “excessivamente burocrático”, e o funcionário público como “não dedicado
ao trabalho”, como “aproveitador” e “corrupto”. O antropólogo do Incra trabalha em uma repartição pública federal que, além desse pano de
fundo, não goza de bom prestígio em muitos círculos, governamentais ou
não. Há muitas críticas sobre a atuação do órgão, tanto aos aspectos operacionais quanto políticos, partindo de setores do governo, de ruralistas
e dos movimentos sociais pela reforma agrária, e, como se não bastasse,
dos próprios funcionários – grande parte deles desacreditados da reforma
agrária. Ocorrem chistes e gracejos referidos à situação considerada como
de “sucateamento do Incra”. Um dos gracejos, que chegou ao gabinete da
Superintendência, diz o seguinte: “o Incra, se jogar uma lona em cima é
circo, se murar é hospício”.
Deixando de lado as piadas, observamos que os salários do pessoal do
Incra estão entre os mais baixos dos órgãos federais, e o valor das diárias
para viagens são também baixas. Novos funcionários concursados fazem
outros concursos e vão-se a ganhar mais alhures, minando ainda mais a
já insuﬁciente força de trabalho. Há sempre deﬁciência de pessoal (há um
absenteísmo forte) e de recursos, entretanto o órgão funciona graças a
funcionários que aparentemente, por uma razão ou outra, simplesmente
“decidiram trabalhar” e que sustentam a tarefa quase quixotesca do Incra,
de contrariar poderosos interesses com instrumentos legais tão exigentes
e recursos tão racionados. O funcionário do Incra vive no cotidiano uma
das principais questões nacionais – a luta pela terra, entre pressões políticas e ameaças de morte. E ainda é preciso se acostumar a trabalhar em
uma sede frequentemente ocupada pelos movimentos sociais, que, indignados, exigem providências imediatas.
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Entre os antropólogos do Incra já se falou que é preciso fazer uma
etnograﬁa do Incra, dadas as situações rituais que observamos no nosso
cotidiano nas SRs. O antropólogo tem delidar com isto sem esquecer que
o andamento do processo tem consequências diretas sobre a vida dos quilombolas que está estudando e que reivindicam ao Incra o reconhecimento
de direitos territoriais, o que exige certo compromisso e faz com que, pesando tudo, e dada a impossibilidade de investidura total no papel ritual
do funcionário público sem um afastamento analítico (que está impregnado de forma inescapável em nós, antropólogos), nossa atuação pareça
marcada pela insistência em fazer andar os processos.
Na opinião dos quilombolas, o processo de titulação é muito moroso,
havendo até um caso em que os quilombolas ainda não decidiram iniciar
o processo de titulação por não acreditarem nos resultados. Entretanto,
de certa forma contamos com uma simpatia no Incra para o trabalho com
quilombos: alguns funcionários já desacreditados da reforma agrária ainda concedem uma espécie de “oportunidade” aos quilombos, e até mesmo
manifestam esperança que, pelo menos no caso dos quilombos, o trabalho realizado tenha êxito em todos os aspectos. É neste ambiente, com
este fundo genérico, que o antropólogo do Incra desenvolve seus afazeres.
Será útil lembrar que no caso do Incra-RJ assumo, além da função de antropólogo, a função de Coordenador do GT responsável pelo Serviço de
Quilombos, e exerço muitas atividades que não necessariamente teriam de
ser realizadas por antropólogo, mas que justiﬁcam comentários porque de
alguma maneira o antropólogo do Incra tem de se haver com elas.
O reconhecimento inicial do quilombo
O Incra/RJ tem 17 processos de identiﬁcação e titulação de quilombos andamento. A “origem” da demanda varia: herdamos seis processos da Fundação Cultural Palmares, e para os demais a iniciativa da indicação foi do
movimento negro ou quilombola, sindicatos, ONGs ou pesquisadores. A
“trajetória” de cada grupo, de um arbitrário e imaginário ponto inicial até
a iniciativa de formalizar ao Incra sua solicitação de titulação do território, também é variada. Em Cabral a discussão foi longa, o grupo tem uma
associação antiga, não quiseram propor a formação do Quilombo à Palmares quando Campinho (seu vizinho, em Paraty) o fez, e Campinho tem
10 anos de existência como quilombo titulado pela Palmares/Iterj. Apareceu por lá um ocupante não quilombola, apareceram outros que foram em
um quadriciclo olhar a terra, a discussão foi madurando e o grupo pediu
a titulação ao Incra em 2006. Em Machadinha, Quissamã, o grupo ainda
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não conseguiu se reunir para decidir qual é a demanda a fazer ao Incra.
Além da origem da demanda e da trajetória, a terceira variável é o “grau
de informação” que o grupo detém de antemão. O Quilombo de Botafogo,
em Cabo Frio, está localizado em uma área que hoje é um assentamento
da reforma agrária, e cada quilombola-assentado tem como vizinhos de
lote outros quilombolas, como ele descendentes dos escravos da região, ou
trabalhadores rurais que vieram de alhures. Discutem entre si as vantagens
e desvantagens da reforma agrária e do quilombo, e discutem também com
o sindicato, de forma que sabem quais são os direitos. Variando bastante,
em Prodígio e Sobara, ambos em Araruama, e em Deserto Feliz, em São
Francisco do Itabapoana, o desconhecimento dos direitos dos quilombos
era quase total.
Nesta fase de primeiros contatos trata-se de saber se em princípio a
demanda parece legítima, se o grupo se enquadra ou não na deﬁ nição legal
de quilombo, como aparece no Decreto no 4.887. Trata-se ainda de uma
primeira abordagem, mas é importante porque a partir daí serão tomadas
decisões de iniciar, quando e com qual prioridade, os trabalhos, ou seja, o
estudo antropológico com ﬁ ns de produção do relatório antropológico e as
demais ações para produção do relatório agronômico ambiental, do plano
de ocupação, do cadastro de famílias e das plantas para a montagem e
publicação do RTID. É preciso fazer uma primeira etnograﬁa-relâmpago,
com um pouco de história, de genealogia, relações de trabalho, tradição
oral, sinais diacríticos identitários, e produzir uma primeira visão do território, seu perímetro ou segmentos, seu quadro de tipos de ocupação por
quilombolas e não quilombolas.
O antropólogo do Incra tem o papel de explicar ao grupo aquilo que a
Constituição Federal e o Decreto Presidencial entendem como quilombo, e
os direitos decorrentes concedidos aos quilombolas. Dependendo do grau
de informação já absorvido pelo grupo, ou do grau de disseminação das
informações, parte-se do zero. Ao mesmo tempo em que se fala dos textos
legais é importante mencionar como surgiram tais normas e suas modiﬁcações mediante sucessivas intervenções jurídicas e políticas, de forma a
propiciar ao grupo o domínio de um conhecimento mínimo que garanta
condições de tomada de decisões com autonomia. Neste papel o antropólogo do Incra faz uma espécie de “tradução de mão dupla”: ao mesmo
tempo em que observa o grupo enquanto “objeto”, busca se colocar na posição do grupo, utilizando categorias “nativas” para introduzir no próprio
objeto observado novos signiﬁcantes que exigirão novos signiﬁcados. A
presença do Incra trazendo nas costas um pacote de leis pode não ser um
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fato inteiramente novo, normalmente há contatos anteriores, mas, aﬁ nal,
o Incra apareceu no quilombo e agora cabe aos quilombolas interpretar os
acontecimentos e decidir a passagem da situação de “quilombo categoria”
para a situação de “quilombo legal”. O “quilombo categoria” está deﬁ nido
pela lei como um grupo que possa ser estudado como um grupo étnico cuja
identidade esteja remetida à ancestralidade negra e a escravidão, tenha ele
consciência ou não do seu enquadramento legal. O “quilombo legal” é o
que solicitou à Palmares o certiﬁcado de autorreconhecimento, conhece
seu enquadramento legal e reivindica os direitos correlatos – são agora
alvos de políticas públicas especialmente dirigidas aos quilombos.
O termo “quilombo” sempre ocupa bom tempo de conversa, “território coletivo” e “associação” também. De forma geral o termo “quilombo”
é valorizado de forma negativa e por vezes motivo de galhofa até que seja
alcançada ou aceita uma compreensão do termo como associado à ideia
de aﬁ rmação positiva da condição do negro. O território coletivo é motivo de preocupação: geralmente se busca garantias de que cada família
continuará possuindo a área que já ocupa tradicionalmente, e ocorre um
temor forte de que o território venha a ser ocupado por pessoas que não
são residentes do local.
O antropólogo do Incra soma neste momento o ofício do antropólogo deﬁnido pelo professor Luiz Roberto (como o de desvendar evidências simbólicas), com o seu afazer de ofício, de representar pessoalmente o estado-ator
neste novo cenário, e de constituir o novo fato signiﬁcante, que instiga a releitura por parte dos quilombolas de alguns aspectos das evidências simbólicas,
a formação de novos signiﬁcados e a tomada de decisões. Usualmente sugerimos contatos com outros quilombos, com a Associação de Comunidades
Remanescentes de Quilombos do Estado do Rio de Janeiro (ACQUILERJ),
com o Ministério Público, advogados amigos de conﬁança etc.)
Ao ﬁ nal destes encontros preliminares o antropólogo do Incra, depois
de cambalear duas vezes à direita e três à esquerda, vê um clarão no céu, e
nesse clarão está inscrito um criptograma onde ele lê toda a provável história futura do processo de titulação – os pontos importantes que aparecerão
no relatório antropológico; o trabalho necessário para notiﬁcações, plantas, cadastros; a quantidade, peso e tipo de contestações que irá defrontar;
as controvérsias possíveis com órgãos públicos e instâncias do poder; a
quantidade de detentores e as possíveis ações de desapropriação. Nesse
criptograma também estão inscritas as glórias e reconhecimentos que irá
alcançar, e as humilhações e riscos a que será exposto. Se ele for também
o coordenador do Serviço de Quilombos e principal agente da instrução
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dos processos de titulação, neste criptograma estará inscrita a carga de
trabalho burocrático (no “bom” e no “mau” sentido) requerido para a
execução das ações; a ordem em que serão planejadas as ações relativas a
este novo quilombo dentro do planejamento geral; os recursos disponíveis
e os recursos a disputar (principalmente viaturas, cartograﬁa e procuradoria); e os valores da dotação orçamentária a ajustar com o ordenador de
despesas. Sentindo novamente o chão sob seus pés (sensação que escapara
durante a leitura do criptograma), ele se prepara para as novas ações – as
providências para a produção do relatório antropológico.
Definição do território
O relatório antropológico é a peça que sustenta, diante do poder governamental, a legitimidade das reivindicações quilombolas. Embora as comunidades tradicionais tenham a seu favor o reconhecimento do direito
à autodeﬁ nição, para que esta autodeﬁ nição se traduza em titulação das
terras há que ser seguido o rito legal, cujos atos estarão documentados
no processo administrativo aberto no Incra. Recorrentemente invocado
durante o evoluir do processo administrativo, o relatório antropológico
demonstra, perante o Estado brasileiro, o modo de existir do quilombo
em pauta, argumentação que será utilizada pela agência governamental,
no caso o Incra, para sustentar o enquadramento legal e a deﬁ nição do
território. Este modo de existir do quilombo constitui o objeto real imaterial de estudo do antropólogo, a quem cabe inferir e descrever as evidências simbólicas, e, é fácil deduzir, quanto melhor estiverem descritas
estas evidências simbólicas, mais fácil será para os agentes demonstrar o
enquadramento legal.
Quanto ao território não é assim, não se trata apenas de uma demonstração da regularidade legal, mas de uma construção que implica considerações sobre outros aspectos. Com relação ao passado, são importantes
as referências às áreas ocupadas pelos antepassados, às reminiscências históricas, ao ideário relativo às histórias do tempo dos senhores de escravos e às relações com os sucessivos “donos” no período pós-abolição, ao
uso que se fazia do solo, rituais e topônimos que permaneceram como
referências atuais a que os quilombolas de hoje recorrem em suas interações comunitárias, que incorporam sua identidade enquanto grupo étnico.
Com relação ao presente outros aspectos precisam ser considerados para
deﬁ nir o perímetro do quilombo. Começa-se com a pergunta dirigida aos
quilombolas: “vocês já têm uma ideia do território a ser reivindicado?” A
resposta pode ser um “sim” ﬁ rme e sonoro, por outro lado pode ser um
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olhar perdido seguido de referências à área estritamente ocupada ou ao
limite da antiga fazenda. Nada na lei indica referência ao limite da antiga
fazenda da época escravista, no entanto, sugestivamente, é frequente que
os quilombolas utilizem este limite como referência para pensar o limite
do quilombo, o que não deixa de ser um sinal de pertença.
No Rio de Janeiro em especial, o grau e tipo de ocupação não quilombola tem grande importância na deﬁ nição do território, dadas as características do estado – pequeno, populoso, urbanizado e com acentuado
fracionamento da área rural. Uma vez que a lei obriga o Incra a notiﬁcar
todos os ocupantes não quilombolas sobre a existência do estudo e do
pleito, e que cada um deles pode pedir vista e cópia do processo administrativo, bem como contratar advogado e apresentar contestação, uma área
muito ocupada representará um acúmulo de problemas processuais que
podem travar o andamento, sendo preferível para os quilombolas abrir
mão deste pedaço. A questão dos pequenos ocupantes não quilombolas é
especialmente grave. A lei simplesmente diz que eles, sujeitos ao processo
de desintrusão a ser movido pelo Incra após a titulação, serão incluídos no
programa de reforma agrária, o que não resolve o problema, pois muitos
não são agricultores e possuem apenas aquela casa onde moram com a
família, por muitos anos. Por outro lado, uma área que não tenha sido
mencionada como parte do território proposto pelo grupo ou levantado
pela pesquisa antropológica pode ser considerada como essencial para o
tipo de ocupação planejada, de forma que será recomendada por ele.
Também é muito frequente que um território quilombola esteja tradicionalmente ocupado por famílias extensas, sendo que cada família detém
a posse de parte determinada do território. Ao iniciar o processo algumas
destas famílias preferem permanecer na posse de suas respectivas áreas a
incluí-las em um território coletivo sujeito às imprevisibilidades na gestão de uma associação, e assim se recusam a fazer parte do grupo autoidentiﬁcado como quilombola. No decorrer do processo esta decisão pode
mudar – ao verem a circulação do carro do Incra e as providências sendo
tomadas (cadastro de famílias, notiﬁcações, croquis, laudos agronômicoambientais) famílias que negavam podem passar a aceitar a condição quilombola. Por outro lado famílias que aceitavam podem desistir, depois de
uma reunião familiar onde alguns defenderam que seria melhor vender a
posse e morar em outro lugar – esta decisão é comumente respeitada pelas
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diretorias das associações, mesmo que com desgosto. Os próprios diretores podem sugerir abrir mão de alguma área que consideram problemática
por algum motivo, assim como podem insistir em incluir uma área.
Considerando tudo isto, considerando também que em alguns casos há
presumíveis detentores com signiﬁcativo peso político ou com “fama de
matador”, o que faz os quilombolas medirem o “tamanho da encrenca” e
reﬂetirem sobre a conveniência de reivindicar ou não tal pedaço, considerando que em muitos casos os quilombolas são inﬂuenciados (bem ou mal)
por agentes terceiros, considerando ainda que o território é objeto de cobiça
por parte de mediadores que se apresentam como defensores ou de simples
oportunistas que veem no processo de titulação uma oportunidade para
exigir algum direito, concluímos que a deﬁ nição do território é tarefa difícil e que exige do antropólogo do Incra muita habilidade para auxiliar os
quilombolas em suas ponderações, bem como para argumentar com os presumíveis detentores. Para não complicar ainda mais sua tarefa convém que
o relatório antropológico aponte convenientemente as noções de territorialidade, que serão argumentadas na fase de defesa contra as contestações.
Respostas às contestações
Publicado o RTID o Incra notiﬁca os ocupantes e confrontantes, e envia
cópia aos órgãos governamentais consultivos. Abre-se o prazo legal de 90
dias para que os interessados se manifestem, se assim entenderem, apresentando contestações ao processo administrativo. Nada impede, entretanto,
que os interessados entrem com ação judicial, como aconteceu no caso do
Quilombo Pedra do Sal. Publicado o RTID é hora da “romaria” dos advogados ao Incra.
Negação do quilombo
A primeira e mais comum contestação é de que nunca se teve notícia da
existência no local de um quilombo, que eram comunidades formadas por
“escravos foragidos”. Em resposta, dizemos que os grupos hoje legalmente
considerados remanescentes de quilombos nem sempre são descendentes de
escravos fugidos ou distantes, ou caracterizados pela resistência armada. É
sabido que o Decreto no 4.887 foi antecedido de uma ampla discussão, e a
questão era saber como e a quem fazer uma reparação hoje por conta da
opressão de outrora. A discussão incorporou o saber antropológico como
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âncora para melhor exercício do direito, e o principal conceito que a antropologia aportou nessa contribuição foi o conceito de “grupo étnico”.
Os “Remanescentes das Comunidades dos Quilombos”, referidos na
Constituição, passaram a ser considerados, a partir do Decreto no 4.887,
conforme o artigo 2o, como:
Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para
os ﬁ ns deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais
especíﬁcas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.
Negação da autoatribuição
Os contestantes alegam que admitir o caso presente seria admitir que qualquer indivíduo descendente poderia reivindicar. Citam doutrinas considerando o perigo de que algum ignaro entenda que todo local que ele, ou
seus amigos, entenderem seja portador de reminiscências já está tombado.
A alegação merece uma atenção especial, pois aparece frequentemente nas
discussões do assunto autoatribuição, e parece exercer um efeito aterrador
e paralisante, normalmente acompanhado da expressão “onde é que nós
vamos parar!?”.
É preciso lembrar, em primeiro lugar, que não estamos lidando apenas com “indivíduos” tais como os indivíduos se pensam na moderna ideologia individualista, onde cada indivíduo se pensa como uma entidade
autônoma e soberana, que calcula e decide segundo a manifestação livre
e independente da sua vontade, e sim com representantes de grupos étnicos, nos quais os integrantes mantém entre si critérios de pertencimento
evidenciados por sinais diacríticos. Em segundo lugar existe uma distância imensa entre algum ignaro entender que pode, e de fato reivindicar o
direito à titulação (ele e seus amigos), e a FCP certiﬁcar a “comunidade”,
o Incra acatar a demanda abrindo e desenvolvendo o Processo Administrativo (PA), o relatório antropológico legitimar e o Conselho de Decisão
Regional aprovar a titulação.
A pesquisa e o relatório antropológico revelam como é construída e
atualizada esta identidade étnica, portanto não há possibilidade de sucesso na tentativa de indivíduos calculistas que não tenham as características
acima descritas, e que chegaram a um acordo que todos e cada um têm a
ganhar algo se, juntos, se autoatribuírem a identidade quilombola. A autoatribuição é um ato formal que estabelece uma situação de direito ao fazer
enquadrar um grupo em uma determinada categoria legal. Às agências do
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poder público cabe estabelecer os critérios de validação do ato e as formas
de fazer valer os direitos adquiridos por força do enquadramento. No caso
dos quilombolas o caminho que as comunidades precisam trilhar até a titulação é longo e penoso. O próprio ato formal de autoatribuição não é coisa
fácil. Comumente grupos que têm todas as condições para cumprir todos
os requisitos da reivindicação de titulação do território vacilam, recusam,
questionam a ideia de se reconhecer como “remanescente de quilombo”,
devido ao estigma colado na palavra, à confusão que o tema desperta, o
temor de conﬂitos etc. Depois de decidida a autoatribuição é preciso formar
uma associação e registrar estatuto, encontrando tempo entre seus afazeres
diários. Requerer certiﬁcação à FCP, ser “objeto” de uma pesquisa antropológica, acompanhar o PA, enfrentar contestações, notícias contrárias na
mídia, e muitas vezes ameaças físicas e processos judiciais. Durante todo
este percurso que leva anos a comunidade está na “berlinda”, entre boas e
más notícias, entre ânimos e desânimos, entre apoios e ciladas.
ADI
Com frequência os contestantes alegam que o Decreto no 4.887 está sendo
questionado pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 3.239,
encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Partido da Frente
Liberal (PFL) – atual Democratas (DEM) – e com base nisto consideram
desde já nulas todas as ações fundadas no decreto. Como o Incra trabalha
com a orientação de que o decreto está em pleno vigor, este argumento
não exige muito trabalho para a produção da resposta, embora, por outro lado, os quilombolas vivam uma situação de tensão e ansiedade com
respeito a qual pode ser a decisão do STF, acompanhando notícias sobre a
provável data de votação (sucessivamente adiada), quais são os pareceres
dos ministros e quais as possíveis consequências que simplesmente, por
uma “penada”, desabarão sobre suas cabeças. Com parcos recursos buscam se organizar e mobilizar politicamente para atuar junto a fontes de
inﬂuência para garantir os direitos constitucionais.
Parcialidade do relatório ou do antropólogo
Alegam os contestantes que elaborar um relatório técnico com amparo
apenas em depoimentos colhidos das pessoas interessadas é um verdadeiro
absurdo. Sabemos que não se trata de absurdo, e esta conclusão se deve ao
desconhecimento do método da antropologia. A pesquisa antropológica
é essencialmente simbólica, é uma pesquisa sobre quais são os símbolos
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adotados e atualizados pelo grupo estudado, e não inclui o que outros
grupos pensam acerca do grupo estudado, isto seria uma outra pesquisa,
sobre um outro objeto. A pesquisa antropológica não é um debate de ideias
entre grupos, nem um sopesar opiniões divergentes. O antropólogo procede na pesquisa de forma semelhante a um psicanalista que lida não com
personalidades e sim com temas sociais. A pesquisa revela, com precisão,
a forma como o grupo se pensa e se justiﬁca. O relatório antropológico
pode ser questionado não por deixar de ouvir o que pensam outros grupos ou pessoas a respeito do grupo objeto da pesquisa, mas por falhas do
pesquisador ao interpretar os símbolos revelados, inclusões indevidas ou
omissões, aﬁ rmações sem apoio teórico e etnográﬁco etc. Nestes pontos,
porém, os relatórios produzidos pela FEC/UFF têm apresentado o necessário suporte na pesquisa de campo e na argumentação teórica, facilitando a
tarefa do antropólogo do Incra.
Credulidade e suposições
Alegam que os fatos comprovarão que os demandantes nunca foram quilombolas, que o laudo antropológico é falacioso porque deram crédito a
pessoas interessadas. A isto respondemos que todo grupo social tem interesses, e os antropólogos não os desconhecem, uma vez que faz parte
de seus estudos e das pesquisas. O que pode parecer credulidade é que a
antropologia trabalha com representações, normalmente expressas em discursos e rituais, ou seja, o objeto da antropologia é subjetivo, e a pesquisa
busca saber como o grupo se pensa. O “fato” não existe sem uma interpretação calcada em um sistema cognitivo compartilhado por um grupo
social. Para a ciência do direito um “fato” passa a existir quando um acontecimento é destacado (por meio de um critério que não é objetivo, mas
sim objetivado por um sistema de poder e aceito em determinado sistema
cultural) do todo social e enquadrado em algum aspecto da lei, passando
a ﬁgurar como uma categoria jurídica mediante as “provas” apresentadas.
Para a antropologia os “fatos” são as representações e as “provas” são os
modos de existir do grupo, portanto não se trata de credulidade e sim de
diferenças metodológicas.
Alegam que suposições não constituem base fática, que as aﬁ rmações
vieram da boca de interessados, que é delírio o laudo dizer isto ou aquilo.
Os “fatos” que caracterizam o grupo são suas representações, que nem
sempre coincidem exatamente com a história “real” ou “factual”. As “suposições” mencionadas pelo grupo não podem deixar de ser mencionadas,
pois estão incorporadas ao discurso presente, e são citadas não para “com336

Eliane Cantarino O’Dwyer

provar a veracidade” quilombola, e sim para ilustrar a forma de pensar
atual do grupo.
Envolvimento
Um contestante alegou que instituições estrangeiras, ONGs e associações pouco escrupulosas ﬁnanciam sociólogos e antropólogos para seu ﬁm de recolonizar o Brasil, e questionou os critérios para contratação dos antropólogos.
Também foi alegado que o processo é político, e com apoio de fantasioso laudo
querem fazer parecer sofrerem os quilombolas os anátemas de negros e pobres. Os contestantes alegam frequentemente que o grupo de trabalho manteve convívio, houve envolvimento dos proﬁssionais com os interessados, que
o GT emitiu opiniões pessoais e que o trabalho foi feito para fundamentar
o parecer conclusivo. Respondemos que o fato do antropólogo pesquisador
estar convencido da justeza da demanda não implica em tendenciosidade. O
GT não emite opiniões pessoais no sentido de serem “meras opiniões”, mas
no sentido de pareceres baseados nos estudos realizados. Se há organizações
que pretendem recolonizar o Brasil ﬁnanciando sociólogos e antropólogos não
podemos aﬁrmar ou negar, mas se existem certamente ﬁnanciam proﬁssionais
de diversas especialidades e não apenas estas duas. Além disso estamos seguros
em aﬁrmar que não há qualquer interferência de ONGs ou associações pouco
escrupulosas no trabalho do Incra SR-07 (RJ), e que os trabalhos se desenvolvem custeados unicamente com recursos previstos no orçamento da União. A
ABA discute constantemente a questão da ética proﬁssional, isto pode ser visto
principalmente no Código de Ética da ABA e na Carta de Ponta de Canas,
documentos disponíveis no site da ABA. Quanto à questão do envolvimento é
preciso entender que só é possível fazer uma pesquisa antropológica, ou uma
etnograﬁa, mediante um trabalho de campo que implica em uma necessária
aproximação com o grupo, sem a qual normalmente o grupo passa a tratar o
pesquisador como um intruso e nada se consegue. A abordagem etnográﬁca
tem sido intensamente discutida em antropologia, e as críticas que os antropólogos fazem entre si servem para apurar minuciosamente a metodologia.
Não se trata, portanto de um simples alinhamento político, classista, religioso,
racial ou qualquer outro que se imagine, mas uma aproximação necessária,
consciente, intencional e controlada ao exercício da pesquisa.
Vem a calhar, na defesa da importância do relatório antropológico, lembrar as discussões que antecederam e sucederam a edição do Decreto no 4.887.
As vozes que defendiam que o autorreconhecimento era bastante e suﬁciente,
dispensando o relatório, foram vencedoras, e o texto do Decreto saiu sem
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esta exigência, que só apareceu na IN Incra no 20.136 Assim, embora de um
lado alguns aleguem que o relatório é desnecessário diante da autoatribuição
e de outro lado outros aleguem que o relatório é tendencioso e seguem uma
suposta “linha”, o relatório antropológico permanece sendo o instrumento
cientíﬁco através do qual se sustenta (ou não) a demanda das comunidades.
GSI, um peso pesado
Conforme a IN-49, que substituiu a IN-20, além de acatar as contestações
das partes interessadas, o Incra submete o RTID à oitiva de oito órgãos
federais (além do órgão estadual responsável pelo meio ambiente). São eles:
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Fundação Nacional do
Índio – FUNAI; Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional
(CDN/GSI); Fundação Cultural Palmares (FCP); Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); e Serviço Florestal Brasileiro
(SFB). O Gabinete de Segurança Institucional (GSI), órgão ligado à Presidência da República com muita inﬂuência política, tendo como competência assuntos tais como a prevenção da ocorrência de ameaças à estabilidade institucional e as atividades de inteligência e segurança da informação,
além da prevenção do uso de entorpecentes e drogas, joga nestas oitivas
um papel de peso pesado. Coerentemente com as atribuições, as notas enviadas pelo GSI em respostas às oitivas seguem certo padrão. Está sempre
presente uma forte preocupação com a titulação de área superior à ocupada, apontando o risco de causar desestabilização no seio da comunidade
quilombola e na atuação do governo municipal, sendo este alerta seguido
da consequente recomendação que as políticas públicas cheguem antes e
não depois da titulação. A titulação de área superior à ocupada também é
apontada como uma transferência dos litígios ao poder judiciário, sendo
esta preocupação normalmente acompanhada da citação da Ação Direta
de Inconstitucionalidade movida pelo PFL (atual DEM) contra o Decreto
no 4.887 e da recomendação que a titulação de área superior à ocupada
não deveria ocorrer antes do julgamento da citada ADI pelo STF.
No papel da defesa do Estado Democrático o GSI ressalta os conﬂitos
existentes e potenciais. Refere-se à união de esforços entre os movimentos
136 O’DWYER, Eliane Cantarino. Os Quilombos e as Fronteiras da Antropologia. In: Antropolítica: Revista Contemporânea de Antropologia e Ciência Política, n. 19, Niterói: EDUFF, 2005, p. 107.
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dos sem terra, indígenas e quilombolas para pleitear terras que não estão
ocupando, invasões, conﬂ itos com interesses ambientais, com empresas,
fazendeiros, forças armadas, ordens religiosas. Trabalhando com dados da
Secretaria Especial de Promoção de Políticas de Igualdade Racial (SEPPIR)
(que sinalizam a existência de 3.500 quilombos no Brasil) e de movimentos
sociais (que indicam 5.500 quilombos), e avaliando a dimensão das ações
que teriam de ser implementadas para atender a demanda reprimida e o
consequente aumento da “tensão e do conﬂito”, o GSI alerta a Presidência
da República quanto às ameaças à paz social fundiária e à estabilidade
institucional que podem advir dos processos de titulação dos quilombos.
Também é recorrente nas Notas do GSI referenciar a Lei no 9.784 que
regula o processo administrativo:
Art. 2o – A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, ﬁ nalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eﬁciência.

Na análise dos casos particulares submetidos, coerentemente com o
pano de fundo supracitado, o GSI em regra recomenda a não titulação,
com exceção de Preto Forro, caso em que recomendou a titulação parcial,
apenas da área estritamente ocupada.
Quanto à possibilidade de desestabilização da própria comunidade em
virtude de titulação de área superior à efetivamente ocupada, uma questão
importante, não foi esquecida pelos quilombolas do Estado, sendo assunto pautado em encontros e reuniões, e os quilombolas são os primeiros
interessados em que as políticas públicas cheguem durante a titulação. As
preocupações do GSI, da Regional Incra/RJ, da ACQUILERJ e das diretorias das associações são convergentes neste particular. Os quilombolas do
Estado do Rio de Janeiro são cidadãos brasileiros plenos, não representam
qualquer ameaça à soberania nacional e defendem o Estado Democrático
de Direito: alguns foram vereadores (até pelo PFL, atual DEM, o mesmo partido que move a ação de inconstitucionalidade contra o Decreto
no 4.887); alguns se aﬁ nam com alguma corrente do movimento negro,
outros não.
Tendência de união de esforços entre os movimentos dos sem terras,
dos Indígenas e dos Quilombolas não ocorre em qualquer comunidade que
estamos trabalhando. Conﬂ itos de interesses com áreas ambientais também não temos, os diretores das associações quilombolas no Estado têm
mostrado que a preservação ambiental está presente em suas diretrizes,
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não temos qualquer desentendimento com o Ibama ou com o INEA (órgão
estadual). Os quilombolas planejam recuperar ambientalmente áreas degradadas e reﬂorestar áreas que abrigam nascentes.
Conﬂ itos com fazendeiros ocorrem, sendo que tais conﬂ itos já vêm
ocorrendo desde antes da promulgação da Constituição, não sendo, portanto, a legislação sobre quilombos seu ponto de partida. No decorrer
do tempo desde a abolição, as comunidades têm sido a parte perdedora e
resignada nesses conﬂitos, e com a legislação sobre quilombos encontram
agora uma garantia de sobrevida. De resto, os conﬂ itos se expressam como
litígio legal, ocorrendo de forma dispersa algum entrevero ou ameaça, não
havendo registros de violência física, enfrentamento ou uso de armas. A
diretriz política da regional do Incra/RJ, bem como a dos diretores quilombolas, têm sido a de buscar soluções com o mínimo de conﬂitos, buscar
parcerias com as prefeituras e demais órgãos públicos. Invasões não ocorrem no Estado por parte dos quilombolas.
O conﬂ ito com as Forças Armadas, no caso da Marambaia, é emblemático da submissão da comunidade, poderia ser resumido no ditado popular
“manda quem pode e obedece quem tem juízo”. A diretoria da associação
(ARQIMAR) quer uma convivência pacíﬁca e ordenada, e a continuidade
da comunidade depende da Casa Civil.
O conﬂ ito com a Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no caso da Pedra do Sal, é talvez o caso mais complexo e intrigante.
É até agora inexplicável para nós a agressividade da propaganda antiquilombola que a VOT tem realizado no bairro. Os membros da associação
(ARQPEDRA) são quase todos ﬁ liados ao candomblé, o que poderia sugerir por parte da VOT uma postura de intransigência religiosa; existe
em andamento um plano da prefeitura de revitalização do bairro, com
consequente sobrevalorização dos imóveis, o que poderia sugerir um interesse econômico; alguns membros da comunidade foram despejados pela
VOT por falta de pagamento dos aluguéis, e há outros que ainda não foram em virtude das intervenções judiciais da PFE/Incra/RJ, o que poderia
sugerir uma espécie de continuidade automática das ações. O fato é que
antes mesmo da publicação do RTID, estando o processo ainda em fase de
estudo antropológico, a VOT fez reuniões no colégio mantido por ela no
bairro desqualiﬁcando a ARQPEDRA, passou abaixo assinado, distribuiu
panﬂetos, contratou historiador e antropólogo para sua defesa, municiou a
imprensa com argumentos, impetrou mandado de segurança em vara federal em Brasília. Antes de termos concluído a indicação dos imóveis a serem
pleiteados pela comunidade, a VOT incluiu em sua propaganda a notícia
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que os “falsos quilombolas” queriam tomar um colégio. A comunidade é
depositária da memória de uma das histórias mais ricas que a cidade do
Rio de Janeiro tem para contar, envolvendo a formação de todo um complexo de atividades no entorno do mercado de escravos e de sal (cenários
que aparecem nas gravuras de Rugendas), envolvendo o corte da Pedra do
Sal para a construção da rua Sacadura Cabral, a construção e operação
do Porto do Rio – tudo isto obra dos escravos e de seus sucessores livres
– o antigo rancho carnavalesco, o surgimento do samba com ﬁguras de
expressão nacional como Donga e João da Baiana, o candomblé, o bloco
carnavalesco Filhos de Gandhi. A comunidade não promoveu qualquer ato
de retaliação diante da agressividade da VOT. A diretoria da ARQPEDRA
sempre buscou o recurso legal e na lei depositou a conﬁança de seu direito
ao reconhecimento.
Os quilombolas do Estado estão conscientes da grande responsabilidade (e da grande promessa) que está em suas mãos, a de demonstrar que os
quilombolas não são “naturalmente” favelados, desorganizados, marginalizados e dependentes.
Sacopã, um caso em foco
Por se tratar de um quilombo urbano na Zona Sul do Rio, a publicação
do edital foi sucedida por 16 peças contestatórias, algumas de escritórios
de advocacia bastante prestigiados. Além disso, a prefeitura decretou em
2000 um parque municipal que abrange cerca de metade do território reivindicado, justamente a parte onde vive a família Pinto, os quilombolas de
Sacopã. Estas particularidades produziram uma variedade e agudez temática merecedoras de foco.
Negação do quilombo urbano
Um contestante nega o quilombo alegando que a palavra signiﬁca local
ocupado por escravos fugidos, que quilombos ﬁcavam no interior, longe
dos capitães do mato, que assim pensaram os constituintes, que é impossível que fossem se esconder junto ao mercado negreiro e que o presidente
pensa assim, pois instruiu o MDA e não o MCidades para tratar dos quilombos.
Respondemos que não foi sem razão que o conceito de quilombo foi
“ressemantizado” e deixou de estar associado à condição de escravos fugidos, passando a signiﬁcar, para efeitos legais, “grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados
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de relações territoriais especíﬁcas, com presunção de ancestralidade negra
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”, como aparece
no Decreto no 4.887, artigo 2o. As comunidades negras que reivindicam o
título e a posse de suas terras têm origem muito variada: em muitos casos
foram simplesmente abandonadas nas terras em que trabalhavam; em outros casos receberam terras, doadas pelos antigos senhores; em outros permaneceram trabalhando em um sistema de negociação de dias de trabalho
dedicado à lavoura do senhor e dias dedicados à sua própria lavoura. Nos
centros urbanos a variedade era maior ainda: como aparece no relatório
antropológico de Miriam Alves sobre o Quilombo de Sacopã, havia quilombos conhecidos, permitidos, que trocavam produtos; havia escravos
ao ganho, que repartiam a renda do dia com o senhor; havia negociações
de fuga e captura – pois na cidade também existiam “capitães do mato”.
Entre toda esta variedade existem casos que correspondem pelo menos
em parte à ideia quase épica veiculada pelo senso comum, e que também
aparece em dicionários, de comunidades compostas de escravos que fugiram e se esconderam no mato, em local distante para não serem atacados,
se armaram e resistiram armados aos ataques dos senhores e fazendeiros.
As comunidades assemelhadas a este modelo cinematográﬁco de quilombo, porém, tinham de ser muito instáveis, pois a necessidade de troca era
sempre presente. Se na época escravista o isolamento dessas comunidades
já era apenas um pressuposto temerário, o que dizer da época pós-abolicionista e dos dias atuais? Temos mais de um século de interação entre as
comunidades negras e os múltiplos sistemas da sociedade envolvente, em
ambientes rurais e urbanos. Não há qualquer razão, portanto, para fechar
os olhos para a história da variedade das comunidades e pretender que os
direitos constitucionais recaiam apenas sobre um tipo de comunidade, justamente aquele idealizado pelo senso comum, mais cinematográﬁco e mais
distante dos casos concretos.
Migrantes e casamento em Friburgo
Os contestantes alegam que Manoel Pinto era lavrador em Friburgo, não
no Rio, onde foi servente e vigia da Imobiliária Darke, e que foi indenizado
por esta, segundo depoimento de Antônio Pinto, e que não há reparação
a ser feita porque o patriarca era remunerado pela Darke, foi indenizado
e não se retirou. Na verdade chegaram em 1929/1939 – não foi um casal
(Manoel e Eva) de indivíduos abstratos que surgiu simplesmente do nada,
e sim um casal que mantinha uma rede de relações sociais no local de origem (esta é a razão do casamento em Friburgo em 1936), sendo frequente
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este tipo de migração, como aparece no relatório antropológico. Ao chegar
traziam uma memória e experiência de vida similar a tantos outros grupos
de ex-escravos migrantes. Não é conhecida a história especíﬁca do casal
antes de 1929, mas sabe-se do que aconteceu em termos gerais aos grupos
migrantes, e não há razão para se supor que o referido casal não se enquadre no modelo, pois a alternativa seria supor que tenha subitamente surgido do nada. Conforme cópias de certidões de casamento de Manoel Pinto
Júnior e Eva Mannuela da Cruz apresentadas pelos contestantes ele nasceu
em 1920. Para a família, porém, Manoel Pinto Júnior nasceu em 1900,
conforme indicam documentos antigos apresentados e, neste caso pode-se
admitir que seu pai, Manoel Pinto, tenha sido ventre livre ou escravo.
Conforme memória do grupo levantada pelo relatório antropológico
Manoel Pinto Júnior e Eva Manoela da Cruz, descendentes de escravos,
peregrinaram pelo interior em busca de trabalho, terminando por se ﬁxar em Nova Friburgo, onde Eva encontrou trabalho doméstico. Em 1929
Manoel decide vir para o Rio em busca de melhores condições de vida,
havendo alusões de que a escolha se deve ao fato de que seus pais teriam
vindo antes para o local. Assim que chegou Manoel foi trabalhar para a
família Darke de Mattos morando no local da rua Sacopã, que na época
não existia, e, em 1939, quando já se achava seguro trouxe a família (Eva
e cinco ﬁlhos, entre eles Édimo, que nasceu em Minas) e se ﬁ xou no atual
local onde o grupo reside. Durante a década que Manoel esteve solitário
na Sacopã foi a Friburgo diversas vezes, inclusive para se casar com Eva
em 1936. Esta não é uma história inventada por indivíduos calculistas que
pretendem enriquecer ilicitamente, esta é a história que a memória coletiva do grupo preserva, é assim que descrevem sua origem, é assim que se
pensam e essas representações foram objeto de pesquisa etnográﬁca. As
relações de territorialidade (nas quais as referências ao território passam
a incorporar a identidade do grupo) iniciaram com a chegada de Manoel,
que trabalhou na abertura das ruas do loteamento feito pela família Darke, em 1935, consolidou-se com a chegada de Eva e os ﬁlhos e passaram
a ser fundamentais com o nascimento no local de outros ﬁ lhos (Antônio e
Luiz), netos e bisnetos, em um contexto de resistência contra as pressões
pela desocupação ou pela invasão. Depois de trabalhar na abertura das
ruas, Manoel Pinto Júnior ﬁcou como empregado informal tipo “faz tudo”
de Astréia Bhering. Os quilombolas têm boas recordações dessa época –
dizem que Manoel era o “homem de conﬁança” de Dona Astréia, que ela
tinha um bom coração, que, percebendo que o então garoto de 12 anos
José Luiz Pinto vivia batucando em mesas e portas, deu a ele uma bateria
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de presente. Dizem também que ela passava muito tempo sem aparecer,
que vivia nos Estados Unidos, na França, que vinha em um hidroavião que
pousava na lagoa e ia até a rampa de acesso de sua casa, que ﬁcava na beira
da lagoa. A rampa ainda existe, os quilombolas sabem onde está, na beira
da lagoa. Astréia ia na lancha “Jurupoca”, que ﬁcava no Iate Clube, para
sua casa em Jurujuba, Niterói. Essas memórias também são indicativas de
territorialidade.
Indenização, mudança e retorno
Um contestante comenta um livro onde Luiz diz ser mestiço, que os membros eram empregados, que saíram mediante indenização retornando em
1967. Em 1975 entraram com processo de usocapião perdendo em 2a instância em maio de 2005. A Associação dos Moradores da Rua Fonte da
Saudade (AMOFONTE) entrou no MP pedindo proteção do parque e
retirada dos invasores em outubro de 2005, então a família procurou a
Palmares dizendo-se quilombola. Outros citam depoimento de Antônio
Pinto dizendo que o pai recebeu indenização, saiu em 1967 para Vilar dos
Teles e comprou três barracas de feira, que no local outras famílias foram
despejadas ﬁcando seu pai porque tomava conta do terreno. Outro alega
que a família mudou para Duque de Caxias com o dinheiro da indenização por ter sido vigia, que após 1966 a área foi invadida por comunidade
que virou favela Sacopã, então o Estado removeu os desprotegidos, todos
receberam casas sólidas no Conjunto Antares, e a família Pinto se recusou
a sair porque estava lá por autorização da proprietária.
Os quilombolas por sua vez sustentam que Manoel Pinto Júnior e Eva
Manoela nunca deixaram o local da Sacopã para residir em outro local.
Os irmãos Édimo e Luiz, que vivem na comunidade, não conﬁ rmam ter
havido indenização pelo tempo de trabalho, aﬁ rmam que Manoel trabalhou informalmente para o Dr. Adauto Durão na abertura da rua Sacopã e
depois foi empregado informal de Astréia Bhering, que doou (verbalmente)
a área para Manoel com seus ﬁ lhos. Dizem que ela tinha uma fazenda em
Miguel Pereira e sempre trazia alguns gêneros que doava para a família.
Quando Astréia vendeu a casa (década de 1950), Manoel ﬁcou desempregado e foi trabalhar em feira na Zona Norte por uns tempos, mas não
morava na Zona Norte e sim na Sacopã.
Seguindo com o relato, dizem que no ﬁ nal da década de 1960 começaram as remoções de favelas, e a vizinha Catacumba foi removida no início
da década de 1970. O Sr. Deocleciano (já falecido, então juiz e síndico do
edifício Lagoa Azul) calçou a entrada do quilombo alegando que havia
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comprado a área, e, na certeza que ia conseguir a remoção, ofereceu dinheiro para que as famílias que viviam no local, divididas em três grupos,
saíssem do local: quatro ou cinco famílias (cerca de 60 pessoas) que moravam no local do atual edifício Cidade da Guarda; uma família (cerca de
15 pessoas) que morava no local onde hoje é o edifício Chácara Sacopã; e a
família Pinto. As famílias que viviam nos locais dos atuais edifícios Cidade da Guarda e Chácara Sacopã aceitaram o dinheiro e foram removidas
para Santa Cruz, em operação envolvendo a Polícia Militar do Estado e
caminhões da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB). A
família Pinto não aceitou o dinheiro e se recusou a sair, e o Sr. Deocleciano disse que sairiam com ou sem dinheiro. No dia em que removeram as
outras famílias, a PM foi impedida de efetuar a remoção da família Pinto
porque José Luiz Pinto chamou seu padrinho, General José Ribeiro, que
compareceu ao local e exigiu demonstração da ordem de remoção. Como a
família Pinto não tinha assinado o termo de aceitação, mediante dinheiro,
o oﬁcial encarregado deu ordens que a família Pinto não fosse removida.
Uma das ﬁ lhas de Manoel Pinto Júnior, Maria Bernardina, casou-se e foi
morar em Vilar dos Teles, e o pai costumava passar lá alguns ﬁ ns de semana. Manoel, Eva e o restante da família não deixaram o local, é o que
sustentam os quilombolas.
As questões de ocorrência ou não de indenização, e de evasão e retorno
ao território ou a permanência ininterrupta, entretanto, não são, de resto,
tomados pelo relatório antropológico como elementos deﬁnidores ou legitimadores do grupo. É preciso ter em mente que a titulação não é um processo de usocapião, que a legislação aplicável é diferente, e que não cabe
aqui buscar provas sobre estas questões ou exigir dos contestantes provas
do que alegam. O que sustentamos através da pesquisa e do relatório antropológico é a constituição do grupo étnico pelas suas representações,
como foi explicado antes. A evasão e retorno ao território não foi estudada
do ponto de vista antropológico porque não existe nas representações da
comunidade. Caso existissem estas referências certamente seriam estudadas com muito interesse, uma vez que, se, por esta hipótese, o território
ﬁcou vazio durante certo tempo e foi retomado, isto seria uma verdadeira
epopeia que daria ao grupo um emblema a mais, e um emblema de peso na
constituição de sua identidade étnica.
Preservação ambiental
Alguns contestantes não querem discutir o mérito do PA, o direito às terras, e sim a preocupação com o meio ambiente natural e cultural – Parque
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Municipal. Acusam derrubada de árvores, construção em aclive, ocupação
irregular, estacionamento. Citam a Constituição e direito ambiental (direito difuso). A Prefeitura do Rio, na gestão passada e através de sua Procuradoria, alegou que área ocupada coincide com parte do Parque Municipal
José Guilherme Melquior, e que parque é bem público de uso comum do
povo, não passível de desapropriação. O GSI alega que há relatos que a relação entre a comunidade e os demais moradores da Lagoa é tensa, e houve
denúncias de desmatamento (cita AMOFONTE) e favelização do Parque.
Outros alegam que respondem objetivando impedir que a área receba outra destinação que não o parque. Alegam ainda que a titulação vai ensejar
favelização em detrimento da vegetação e trazendo riscos.
Acolhemos com interesse as manifestações de preocupações com o
meio ambiente, uma vez que também são preocupações do Incra, que está
trabalhando para viabilizar um plano de ocupação do território que respeite o meio ambiente, se possível em parceria com o Poder Municipal.
Por outro lado há exagero nas aﬁ rmações que o quilombo tenha provocado desmatamento. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC)
têm vistoriado a área e a conclusão é que não ocorreu corte recente de
vegetação. O estacionamento se divide em duas partes, sendo que a parte
baixa está fora do parque, no terreno do no 250 da rua Sacopã, e a parte
alta está quase inteiramente fora do parque, mas não foram derrubadas
árvores para isto ou para a construção das casas existentes dentro da área
do Parque. Na fotograﬁa apresentada por um contestante o quilombo não
aparece, justamente porque as casas estão escondidas pelas árvores. O que
aparece bem visível é o edifício Chácara Sacopã, cuja construção implicou
o maior desmatamento ocorrido na área.
A preocupação com a favelização é plenamente justiﬁcada, mais ainda
quando se trata de uma APA ou Parque, contudo não existe relação causal direta e inapelável entre titulação e favelização, pois os quilombolas
não são “naturalmente desorganizados ou favelados”. Parece que estamos
a dizer o óbvio, mas muita gente pensa que realmente a desorganização, a
incompetência, a irresponsabilidade, a sujeira e outros qualiﬁcativos semelhantes são “dons” naturais dos negros, as manifestações de racismo estão
no nosso cotidiano. Não é porque são negros que vai haver proliferação e
virar favela, ao contrário, é mesmo possível que, se houver um acordo com
o Poder Municipal sobre um plano de ocupação, o quilombo urbano pode
ser um exemplo de como conter o processo de favelização em outras áreas.
A área do parque que é ocupada pelo quilombo é mínima e está bastante preservada, e continuará preservada com a titulação por opção e
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compromisso da comunidade, portanto não é um crime contra o meio
ambiente titular a família Pinto. A área dos fundos de alguns condomínios
continuará sendo parque (embora nos fundos dos citados condomínios,
dentro do parque, existam duas caixas-d’água, uma churrasqueira e uma
quadra). A APA foi criada em 28/09/1992 pela Lei Municipal no 1.912, o
parque foi criado em 14 de novembro de 2000 pelo Decreto Municipal no
19.143, e a presença da família Pinto na área remonta a 1929, não podendo o quilombo ser prejudicado por estes atos posteriores, tendo em vista,
além disso, a diminuta fração do parque afetada e seu ótimo estado de
preservação.
Quanto às denúncias da AMOFONTE deve-se registrar que não se
dirigiram exclusivamente ao quilombo, mas também aos condomínios, inclusive citando a construção de uma quadra na área do parque e também
construções e devastação nas matas localizadas atrás das ruas Almeida
Godinho e Negreiros Lobato.
A propósito, as relações da comunidade com a vizinhança não são tensas sempre e em todos os casos. Há moradores dos condomínios que se
relacionam amigavelmente com moradores do quilombo, alguns utilizam o
estacionamento de forma regular e outros, até mesmo entre os contestantes,
em dias especiais em que promovem festas, utilizam o estacionamento para
atender os convidados. A presidente da AMOFONTE, conforme relatos,
comemorou seu casamento no espaço de show do quilombo, e seu esposo
foi músico da banda por dois anos, tendo inclusive gravado um disco.
Comentários reflexivos sobre Sacopã
Conforme foi discutido na reunião da ABA em Aracaju (agosto/2007), a
participação do antropólogo é indicada para facilitar mediações, facilitando para cada parte a compreensão do modo de pensar de cada uma das outras partes. O relatório antropológico tenta compreender o grupo a partir
do seu próprio discurso, e a análise das peças contestatórias também pode
ser feita com metodologia antropológica, na tentativa de compreender os
contestantes a partir das categorias “nativas”. No quadro social em foco
temos de um lado um grupo étnico quilombola e de outro lado indivíduos
moradores do bairro (organizados a partir de um agente mobilizador fortuito – um processo de titulação de um quilombo na vizinhança).
Atendemos inúmeras visitas e ligações, de moradores e de potenciais
compradores de imóveis no local, preocupados com a possibilidade de perderem seus imóveis para o quilombo, ou do quilombo “virar favela” e
com isto trazer a desvalorização dos imóveis. Sugestivamente, a questão
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da desvalorização dos imóveis aparece marcadamente nos “rituais de atendimento”, mas não aparece nas peças contestatórias (talvez porque não
seja considerado um argumento legalmente válido), embora funcione como
motivador não declarado. Certamente, se o quilombo fosse um empreendimento que gerasse nos vizinhos a expectativa de majoração do valor de
seus imóveis, o panorama das contestações mudaria completamente.
Existem no local, apartamentos de cobertura avaliados em milhões
de reais, mas há outros imóveis de menor valor. Os moradores podem ser
muito ricos ou nem tanto, e entre as pessoas atendidas havia alguns que
diziam estar colocando suas economias na compra do imóvel e que não
podiam se arriscar a vê-lo perdido ou desvalorizado. Um caso que pode
ser citado como exemplo é o de uma potencial compradora de um imóvel
na Sacopã – ela esteve na SR/Incra/RJ, exigiu vistas do processo, pediu
informações, e, apesar de insistirmos que o Incra e a comunidade estavam
empenhados em que o local não “virasse favela”, aparentemente desistiu
do negócio, e solicitou ao presidente em exercício da ACQUILERJ, via
e-mail, a localização dos quilombos no Rio de Janeiro, para não correr o
risco de comprar um imóvel em uma região com um quilombo!
A desvalorização dos imóveis não pode ser admitida pelos vizinhos,
pois a preservação do capital faz parte do núcleo da moderna ideologia
econômica, não se trata apenas da “sagrada fome de ouro” ou de hedonismo, como nos ensina Weber, mas do sentimento de um dever, cujas origens
estão no casamento do calvinismo com a nascente burguesia americana.137
Segundo esta ideologia, aceitar o quilombo-favela-desordem-desvalorização soa como antítese, a aceitação seria percebida como uma falha inadmissível, uma irresponsabilidade com o dever de preservar e expandir o
patrimônio.
Acreditamos que o problema não pode ser solucionado inteiramente ou
em curto prazo, em função dos estigmas prevalentes em nossa ideologia,
mas, o que é muito importante, pode ser atenuado ou mesmo minimizado com a parceria do Poder Municipal na regularização das moradias e
atividades do quilombo, conforme proposta de ocupação apresentada no
Termo de Compromisso. Com a regularização a percepção dos vizinhos
mudaria (assim como a percepção dos potenciais compradores), o signiﬁcado de “quilombo” se descolaria aos poucos do signiﬁcado de “favela,
desgoverno e desmatamento” e passaria a estar associado a uma possível

137 WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Livraria
Pioneira Editora, 1967.
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“ordem exótica com preservação”, mitigando a aversão e com isto a desvalorização.
O quilombo não pode ser visto como “igual”, pois se trata de um grupo
estamentalmente desqualiﬁcado, e um grupo social que se considera estamentalmente superior só se aﬁ rma enquanto tal mediante desqualiﬁcação
dos grupos considerados estamentalmente inferiores, de forma que não
desqualiﬁcar implica em não se autoaﬁ rmar, o que torna a desqualiﬁcação
um fenômeno social compulsório, elementar e recorrente, que aparece em
qualquer estudo de classiﬁcações. No caso de Sacopã os elementos constitutivos desta desqualiﬁcação são os símbolos cognitivos associados a valores negativos embutidos na categoria “favela”, que sugere, por associação
socialmente tornada automática, “desordem, “perigo, sujeira, pobreza”
etc. Estamos falando de valores sociais dominantes em nossa sociedade, o
que implica que não se trata de algo que possa mudar facilmente.
Apesar disto, sem pretensão a parecer “igual”, o “quilombo legal” é
um fenômeno social novo. Não estamos falando do Quilombo de Palmares, do modelo cinematográﬁco de quilombo ou da deﬁ nição “frigoriﬁcada” e sim das comunidades negras atualmente deﬁ nidas pela legislação
especíﬁca como grupos étnicos. No caso de Sacopã o “quilombo legal”
pode, apesar de continuar considerado estamentalmente inferior pela vizinhança, afastar-se da categoria “favela” e ser aos poucos percebido como
“pobres e negros, mas organizados, bonzinhos e exoticamente interessantes” – note que isto nada tem a ver com a maneira como eles mesmos se
pensam, e sim como uma ideia alternativa à ideologia dominante para
pensar o quilombo. Daí se entende a importância da parceria com o Poder
Municipal no reconhecimento e regularização das habitações e atividades,
de forma a acrescentar à semântica do “quilombo” o importante diferencial “regularizado pela prefeitura”.
Final
O índio caiabi Iurumuc (Cuiabano) me levou de canoa da aldeia até o posto
Diauarum. Despedimo-nos, e ﬁquei em pé ali, na margem do rio Xingu,
vendo a canoa se afastar. Ele se voltou e trocamos um adeuszinho. Este foi o
primeiro anthropological blue que tive. Me veio à cabeça um canto do ritual
jauaci: “ele mandou perguntar/quem matou gavião/quem matou foi meu avô/
mas pode dizer que fui eu mesmo”. O canto, que interpretei como uma manifestação de unidade do grupo (o neto assume integralmente as ações do avô)
insistia, e me convidava a aﬁrmar também “pode dizer que fui eu mesmo”.
Isto aconteceu faz muitos anos, quando eu era aluno do mestrado do PPGAS/
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MN/UFRJ e fazia minha pesquisa de campo entre os índios caiabi, como
parte de um curso do professor Roberto DaMatta. Na ocasião a ideia de uma
sociedade ou cultura “estável, isolada ou autêntica” não parecia tão anacrônica como hoje, quando os grupos debatem méritos dos estudos etnográﬁcos
e operam ideias reﬂexivas sobre sua própria identidade.
O sugestivo artigo de Luís Roberto Cardoso cita DaMatta e seus anthropological blues138 para em seguida descrever situações reveladoras da
importância das evidências simbólicas, onde os atores não compartilham a
mesma deﬁnição da situação vivida em conjunto, e concluir com algumas
considerações sobre o exercício da antropologia fora da academia, insistindo que nestas atividades o desvendamento das evidências simbólicas está
sempre presente. Concordando com o professor, o que ﬁzemos foi descrever
as atividades do antropólogo do Incra no evoluir do rito processual de titulação dos quilombos, ressaltando a importância do estudo e do relatório
antropológico na sustentação das demandas quilombolas. Nem todos concordam com isto: segundo alguns atores deste cenário o relatório antropológico (ou até mesmo o próprio antropólogo) é um obstáculo a mais na
luta política pela titulação dos territórios quilombolas. O antropólogo do
Incra, portanto, exerce suas atividades situado numa posição que pode ser
considerada como o coração de uma rede de relações políticas complexas
e conﬂitantes, e não pode “curtir em paz” a gostosa nostalgia de seus anthropological blues, interrompido que é pela faísca elétrica da urgência das
reivindicações e questionamentos que se impõem com cores de ultimatum.
Edital Incra/Sr-07 N o 05/2010 – Quilombo São Benedito
O Superintendente Regional do Incra no Estado do Rio de Janeiro, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 119 do Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Portaria/MDA/ no 69 de 19 de outubro de 2006 e publicado no DOU do dia 20 seguinte, com fundamento no artigo 68 dos Atos
das Disposições Constitucionais Transitórias, em cumprimento ao Decreto
no 4.887, de 20 de novembro de 2003, TORNA PÚBLICO que tramita na
citada Superintendência o Processo Administrativo no 54180.001554/200686, que trata da regularização fundiária das terras dos Remanescentes das
Comunidades dos Quilombos de São Benedito, localizadas no Município
de São Fidélis/RJ.

138 DaMatta, Roberto. Relativizando: Uma Introdução à Antropologia Social. Petrópolis.
Vozes, 1981.
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O quilombo é composto por 60 famílias, e o território em processo de
regularização tem a área de 2.953,74 ha e perímetro de 26.445,22 m, com
as seguintes confrontações: Norte: Sr. Irineu Rodrigues, Sr. Mário Vilaça,
Sr. Manuel Gustavo, Espólio de Euvidio Flor, Sr. Bento Neves dos Santos
e Sr. Manuelito; Leste: Sr. Felipe, Sr. Fidélis Barcelos, Sr. Irineu, Sr Paulo
Zerere, Sr. Juarez, Sr. Cassio, Fazenda Oriente, Sr. Juarez, Sr. Edmundo e
Sr. Isidoro; Sul: Antônio (farmácia) e Sr. Manoel Cortes; Oeste: Sr. Goiz
Carneiro Campos, Sr. Manoel Barcelos, Sr. José Elzinar da Silva, Sr. Antônio S. P. Campos, Sr. Nelo L. Barcelo, Sr. Antônio Carlos Serra, Sr. Manoel
de Souza Soares, Sr. Geraldo de Souza Soares, Sr. Erly da Silva Ribeiro,
Sra. Odevelina Soares de Azevedo; Fazenda Juramento, Sr. Gildo Silva e Sr.
Augusto Rolino.
No perímetro descrito incidem Certidões do Cartório do 2o Ofício de
São Fidélis, livro 2-H, referentes ao desmembramento da “Fazenda São Benedito” aos proprietários: ﬂs. 84, matrícula 2.479 – Pedro Américo Torres
Barbosa, 656,12 ha, transmitido a Ronaldo Garcia Maia, que transmitiu
parte de 27.225,00 m² à Mitra Diocesiana de Campos – Paróquia de São
Fidélis; ﬂs. 92, matrícula 2.487 – Marco Antônio Torres Barbosa, 525,44
ha; ﬂs. 93, matrícula 2.488 – Teresa Carmelita Barbosa de Araújo, 223,49
ha; ﬂs. 95, matrícula 2.490 – Gilda Márcia Barbosa Mambreu, 269,52 ha;
ﬂs. 96, matrícula 2.491 – Francisco de Assis Torres Barbosa, 656,12 ha,
transmitido a Maria Margarida Barcelos Hentzy e incorporado por Sol
Empreendimentos e Participações S.A.; ﬂs. 97, matrícula 2.492 – Anita Célia Barbosa Freitas, 495,49 ha.
Nestes termos o Incra/SR-07(RJ) COMUNICA que notiﬁcará os detentores de domínio ou não, abrangidos no perímetro descrito, e os demais ocupantes e conﬁnantes, que terão o prazo de 90 dias (a partir da última publicação
do presente edital nos diários oﬁciais da União e do Estado do Rio de Janeiro,
ou a partir do recebimento da Notiﬁcação referente) para apresentarem suas
contestações ao Relatório Técnico. As contestações instruídas com as provas
pertinentes deverão ser encaminhadas para a Superintendência Regional do Incra no Rio de Janeiro, situada na rua da Conceição, 69, 24o andar – Centro/Rio
de Janeiro/RJ. Informa ainda que, de segunda a sexta-feira, no mesmo local,
durante o expediente de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, o Processo
Administrativo no 54180.001554/2006-86, em cujos autos se processa o feito,
estará à disposição dos interessados para consulta.
Pablo Alves de Souza Pontes
Superintendente Regional Substituto
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