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RESUMO 

Desde finais da década de 1980 emergem na cena pública brasileira as comunidades 

quilombolas, constituindo-se como novos sujeitos coletivos e grupos étnicos, num 

momento histórico de significativas mudanças políticas nos conflitos e lutas sociais, tanto 

no Brasil quanto na América Latina como um todo. Tais sujeitos, portadores de 

características socioculturais e históricas diferenciadas, passam a agrupar-se sob uma 

mesma expressão coletiva (identidade) e a declarar seu pertencimento a um povo ou grupo 

e, nesse mesmo processo, se organizam em busca do reconhecimento e do respeito aos seus 

direitos, encaminhando suas demandas face ao Estado. As comunidades quilombolas e 

outras auto-denominadas „comunidades tradicionais‟ buscam reafirmar suas diferenças 

como contraposição consciente a um projeto cultural colonizador e ressignificam suas 

memórias e tradições, que servem como referência na construção de projetos alternativos 

de produção e organização comunitárias. Uma das características distintivas desse processo 

de emergência política quilombola é o caráter territorial das lutas, que se manifesta pelo 

menos em dois sentidos: de um lado, a luta pelo reconhecimento jurídico-formal de um 

determinado espaço, ou seja, pela regularização e titulação dos territórios ocupados, 

considerando que a Constituição Brasileira de 1988 reconhece o direito destas comunidades 

à posse definitiva sobre as terras tradicionais. E por outro lado, a luta pelo reconhecimento 

de suas territorialidades num sentido mais amplo, não necessariamente restrito à área 

demarcada, mas referente ao reconhecimento de uma cultura e um modo de vida próprio, 

que se conformou historicamente nesses espaços. O presente trabalho busca compreender o 

processo de territorialização (luta pela afirmação territorial) protagonizado nos últimos 

quinze anos por uma comunidade quilombola em específico: Acauã, no município de Poço 

Branco, Rio Grande do Norte. Nesse período se vivenciaram importantes transformações na 

vida da comunidade que, assim, adquiriu visibilidade e se afirmou como um novo 

protagonista político. Acauã se auto-identificou como comunidade quilombola em 2004, o 

mesmo ano em que formalizou sua organização política, através da criação da Associação 

dos Moradores do Quilombo de Acauã (AMQA). Associado a isso, também em 2004, 

solicitaram ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) a abertura do 

processo para regularização e titulação do território quilombola, o qual se encontra em fase 

avançada, porém ainda sem uma resolução definitiva.        

 

Palavras-chaves 

Comunidade quilombola, Acauã, Território-Territorialidade, Emergência étnica, 

Regularização fundiária.   
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RESUMEN 

Desde finales de la década de 1980 emergen en la escena pública brasileña las comunidades 

quilombolas, constituyéndose como nuevos sujetos colectivos y grupos étnicos, en un 

momento histórico de significativas transformaciones políticas en los conflictos y luchas 

sociales, tanto en el Brasil como en América Latina en general. Estos sujetos, portadores de 

características socioculturales e históricas diferenciadas, pasan a agruparse sobre una 

misma expresión colectiva (identidad) y a declarar su pertenencia a un pueblo o grupo y, en 

ese mismo proceso, se organizan en busca de reconocimiento y del respeto a sus derechos, 

encaminando sus demandas al Estado. Las comunidades quilombolas y otras auto-

denominadas „comunidades tradicionales‟ buscan reafirmar sus diferencias como 

contraposición consciente a un proyecto cultural colonizador y resignifican sus memorias y 

tradiciones, que sirven como referencia en la construcción de proyectos alternativos de 

producción y organización comunitarias. Una de las características distintivas de este 

proceso de emergencia política quilombola es el carácter territorial de las luchas, que se 

manifiesta, por lo menos, en dos sentidos: por un lado, es una lucha por el reconocimiento 

jurídico-formal de un determinado espacio, o sea, por la regularización y titulación de los 

territorios ocupados, considerando que la Constitución Brasileña de 1988 reconoce el 

derecho de estas comunidades a la tenencia definitiva de las tierras tradicionales. Por otro 

lado, luchan también por el reconocimiento de sus territorialidades en un sentido más 

amplio, no necesariamente limitado al área demarcada, sino como reconocimiento de una 

cultura y un modo de vida propios, conformados históricamente en tales espacios. El 

presente trabajo busca comprender el proceso de territorialización (lucha por afirmación 

territorial) protagonizado en los últimos quince años por una comunidad quilombola en 

específico: Acauã, localizada en el municipio de Poço Branco, estado de Rio Grande do 

Norte, Brasil. Es este período se vivieron importantes transformaciones en la vida de la 

comunidad que, de esa forma, adquirió visibilidad y se afirmó como un nuevo protagonista 

político. Acauã se auto-identificó como comunidad quilombola en 2004, el mismo año en 

que formalizó su organización política, a través de la creación de la Asociación de 

Moradores del Quilombo de Acauã (AMQA). Asociado a eso, también en 2004, solicitaron 

al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) la abertura del proceso 

para regularización y titulación del territorio quilombola, en cual se encuentra en una etapa 

avanzada, sin embargo todavía no sabemos cuándo será resuelto en definitivo.     

 

Palabras claves 

Comunidad quilombola, Acauã, Territorio-Territorialidad, Emergencia étnica, 

Regularización de la tierra.  
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ABSTRACT 

In the late 1980s, the quilombola (or maroon) communities emerged on the Brazilian public 

scene.  They established themselves as new collective subjects and ethnic groups, in a 

historical moment of sensitive political changes in several social conflicts and struggles, 

both in Brazil and in Latin America. Because of their socio-cultural and historical 

singularities, these communities have self-identified in the same collective expression and 

have organized in search of recognition and respect for their rights. Quilombo communities 

and other self-labeled as "traditional communities" seek to reaffirm their differences in 

opposition to a conscious colonizer cultural project and re-signify their memories and 

traditions, that serve as reference in the construction of alternative production projects and 

community organization. One of the distinguishing characteristics of this quilombola 

political emergence process is the territorial nature of the struggles, manifested in at least 

two directions: on the one hand, the struggle for legal and formal recognition of a given 

space, i.e., the regularization and titling of occupied territories, considering that the 

Brazilian Constitution of 1988 recognizes the right of these communities to the final 

possession of the traditional lands.  On the other hand, the struggle for recognition of their 

territoriality in a broader sense, not necessarily restricted to the demarcated area, but as the 

recognition of a culture and its own way of life, that originated historically in these 

territories.  The current accomplishments and challenges of the Brazilian quilombola 

communities are well exemplified by the quilombo of Acauã, in the Poço Branco 

municipality of Rio Grande do Norte.  The last fifteen years have been marked by 

important changes in this community, which has gained visibility and has emerged as a new 

political player. Acauã identified itself as quilombola community in 2004, the same year 

that it formalized its political structure, through the creation of the Association of Residents 

of Quilombo Acauã (AMQA, in Portuguese).   Also in 2004, it requested to the National 

Institute of Colonization and Land Reform (INCRA, in Portuguese) the opening of the 

process for regularization and titling of quilombo territory, which is at an advanced stage, 

but so far without definitive resolution.  This study aims to understand the process of 

territorialization (struggle for territorial claim) played in the last fifteen years by the 

community of Acauã. 

 

Key words 

Quilombola community, Acauã, Territory-Territoriality, Etnhic emergence, Land 

regularization.   
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Apresentação 

 

Antes de explicar para os leitores e leitoras os caminhos que foram trilhados na 

elaboração do trabalho, que permitiram chegar às conclusões a que chegamos, gostaria de 

expressar o porquê da escolha deste tema e contar um pouco como foi o processo de 

construção e definição do objeto da pesquisa. Para isso falo desde a primeira pessoa do 

singular nesta apresentação. No resto do trabalho falamos desde a primeira pessoa plural.  

Muitos fatores entram em jogo na hora de definir um tema ou um objeto de pesquisa 

científica, que podem ser inquietudes teóricas e intelectuais da pessoa, afinidade político-

ideológica e motivações emocionais e afetivas. Por trás da escolha de um tema, de um 

assunto que a pessoa quer aprofundar e compreender melhor - e assim compartilhar as 

descobertas com outras pessoas – há uma história que explica tal decisão ou vocação. 

Existe uma relação profunda entre o que se fala, com quem se fala e de onde se fala.  

 Nesse sentido, fazer um trabalho com uma comunidade quilombola do Rio Grande 

do Norte representou para mim um profundo deslocamento cultural e geográfico, que do 

início ao fim foi tanto desafiador quanto prazeroso e estimulante. O que eu vivi durante a 

minha vida, minhas referências, meu “chão”, é realmente distante do que eles e elas, os 

moradores de Acauã, já viveram. Começando pelo fato que não sou brasileiro, sou 

costarriquenho. Aliás, sempre vivi num ambiente urbano, num bairro de classe média de 

San José, uma vida com lutas e esforços, mas com facilidades e oportunidades que a 

maioria das pessoas neste planeta não tem. Certamente, facilidades e oportunidades que as 

pessoas em Acauã nunca tiveram. Muitas coisas que chegaram até mim quase que 

“prontas”, para estas pessoas poder consegui-las implica uma luta tenaz e cotidiana, contra 

a corrente.  

 Sempre fui apaixonado pela geografia e a escolha do curso não foi algo difícil. 

Durante os anos da faculdade na Universidade da Costa Rica (UCR) me envolvi, junto com 

meus melhores amigos, num coletivo auto-identificado como „ecologista‟ e „humanista‟
1
, 

numa tentativa de integrar aquilo que em nossa disciplina desde sempre esteve fraturado: 

sociedade e natureza, ambiente e política, “o físico” e “o humano”. Depois vim 

compreender que se trata de velhas dicotomias, herança do pensamento eurocêntrico 

                                                           
1
Movimiento Ecologista-Humanista de Geografía (MEHG).  
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hegemônico que ainda sufoca e engessa o pensamento - e a práxis - crítica e que obscurece 

as ideias elaboradas e construídas desde cá, desde a América Latina, desde o Terceiro 

Mundo.  

Nosso coletivo buscou também colaborar com uma geografia mais participativa nos 

assuntos de realidade nacional. Uma geografia que se posicionasse, que reconhecesse sua 

inserção política, que não falasse sobre o mundo senão desde o mundo. Vimos que o valor 

social do conhecimento geográfico é enorme, pois na Costa Rica, por todo lado, travam-se 

conflitos que de uma forma ou outra são conflitos em busca de afirmação territorial. Os 

indígenas Térraba lutam contra a construção da barragem de Diquís, que inundaria seus 

territórios ancestrais; os camponeses das Fincas de Palmar, na Zona Sul, buscam manter 

seu modo de vida ligado à terra, ameaçado pela possível construção do terceiro aeroporto 

internacional no país; em Crucitas de San Carlos, na Zona Norte, depois de vários anos de 

mobilizações, a empresa mineradora canadense Infinito Gold, que buscava abrir uma mina 

de ouro a céu aberto, perdeu a batalha contra as comunidades locais e os ambientalistas; nos 

bairros mais pobres de San José, os moradores lutam por segurança jurídica, para ter a 

“escritura” de suas casas, nas quais vivem há mais de uma década, muitas das quais 

construíram com suas próprias mãos e com a ajuda dos seus amigos e vizinhos. Só para 

mencionar alguns exemplos.  

 Do norte ao sul, do Pacífico ao Caribe, o país vive uma grande tensão social, o 

choque de visões de mundo antagônicas, as quais são “gravadas” no território. E 

começamos a descobrir que não era só a Costa Rica: a América Latina como um todo está 

atravessada por inúmeras lutas sociais por afirmação territorial. A África e a Ásia também... 

O que estes conflitos querem nos dizer? O que está em jogo por trás deles? Quais os 

sujeitos e atores que os protagonizam? Podemos encontrar características em comum a esta 

grande diversidade de situações? Será que estamos sabendo escutar as múltiplas 

manifestações de desejo de liberdade e justiça que por todo lado se expressam?   

Um momento muito importante nessa trajetória foi o XIII Encontro de Geógrafos da 

América Latina (EGAL) que aconteceu em San José, Costa Rica, em julho de 2011, onde 

tivemos a oportunidade de receber e compartilhar com mais de mil pessoas dos países 

irmãos, com destaque numérico das geógrafas e geógrafos brasileiros. Naquele momento 

tomou forma e força o desejo em mim de conhecer mais desta rica tradição, de viver a 
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América Latina desde outra perspectiva, de ir para além das fronteiras do meu mundo 

conhecido. Através da Georaizal
2
 escutamos falar de Carlos Walter Porto-Gonçalves, um 

geógrafo que vem enriquecendo nossa disciplina com o mais novo e estimulante do 

pensamento social latino-americano. A obra de Porto-Gonçalves abriu muitas portas e se 

constitui, até hoje, como uma referência central, como fica evidente ao longo da 

dissertação.  

Na hora de escrever o projeto para o mestrado, sabia que queria trabalhar a partir de 

alguma situação que envolvesse processos de luta por afirmação territorial. Acredito que 

para superar um paradigma em crise, que desde há muito tempo está dando sinais de 

esgotamento e decadência, que tanto prejuízo já trouxe para as pessoas e para o ambiente, é 

necessário construir algo diferente. É necessário observar e escutar aquelas vozes que 

foram silenciadas, aquelas outras formas de significar a vida, é necessário prestar atenção e 

valorizar a enorme riqueza de experiências que a humanidade construiu ao longo de sua 

história. As árvores foram cortadas, mas as raízes ainda resistem, ainda contêm a potência 

de criação do novo. 

Por isso chama minha atenção como no mundo contemporâneo surge com muita 

força a reconstrução do tradicional, a revalorização daquilo que foi desqualificado 

justamente por não ser “moderno”. Tal vez essas “novas velhas” referências (indígenas, 

camponeses, afrodescendentes, pescadores, extrativistas, dentre outros conhecidos 

genericamente como „comunidades tradicionais‟, cujos modos de vida quase sempre estão 

numa relação mais próxima com a natureza) possam oferecer soluções criativas e participar 

ativamente da construção de um mundo mais livre e justo. Não que suas sociedades sejam 

perfeitas ou que devamos fazer tudo como eles fazem, mas pelo menos ter respeito e 

considerá-los como interlocutores válidos e altamente qualificados na sua própria ciência, 

na ciência de viver. O fato de viverem há décadas ou séculos nos mesmos espaços e ter a 

sabedoria e a inteligência de conservá-los e cuidá-los merece todo nosso respeito.  

A decisão de fazer a pesquisa do mestrado estudando algum caso no Brasil, no Rio 

Grande do Norte, e não no meu país, foi basicamente pragmática, pois dessa forma seria 

mais fácil e menos custoso fazer o trabalho de campo. Comecei a pesquisar na internet 

sobre as comunidades quilombolas e os processos que estão protagonizando em busca do 

                                                           
2
Red de Geografía Crítica de Raíz Latinoamericana, vinculada à Universidade de Externado, Colômbia.    
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reconhecimento dos territórios que ocupam. Vi que existiam várias comunidades 

quilombolas no estado, a maioria delas em processos de afirmação territorial, e assim o 

primeiro passo na definição do tema da pesquisa foi esse: territórios quilombolas no RN. 

Depois disso reduzi o recorte a um estudo de caso e, de forma quase aleatória, quis 

trabalhar em Acauã, que chamou minha atenção pelo fato de ter sido atingida por uma 

barragem. 

É interessante ver que minha presença na comunidade, eu ter decidido trabalhar ali, 

faz parte dessa história toda, faz parte do fenômeno que busco estudar, pois o fato da 

comunidade estar visível na internet (e eu ter sabido de sua existência) é reflexo de um 

processo de mobilização, organização política e luta por direitos, que os colocou no mapa 

depois de muito tempo de ser “invisíveis”. As dinâmicas territoriais em curso em Acauã, o 

objeto da pesquisa, estão intimamente ligadas com essa luta pelo reconhecimento e pelo 

respeito. 

No momento em que escrevi o projeto não tinha consciência da enorme 

responsabilidade e dificuldade que isso traria. Nunca havia estado em Acauã (nem sequer 

conhecia o Rio Grande do Norte), não conhecia ninguém da comunidade, e me propus a 

fazer um trabalho com eles. Já estando em Natal fiquei sabendo do trabalho de Luciano 

Falcão, um advogado que acompanhou à comunidade em vários momentos, e fui em busca 

dele no seu escritório na Vila de Ponta Negra. Quem me recebeu foi uma mulher jovem e 

quando lhe disse que estava procurando Luciano porque ia fazer um trabalho no quilombo 

de Acauã, ela disse “ah, eu sou dali!”. Essa mulher é Maria Lidiane Apolinário e é a 

primeira pessoa de uma comunidade quilombola do RN que entrou na universidade, 

estudante de direito na Universidade Facex e estagiária do escritório de advocacia popular 

Falcão.  

Foi através dela que conheci Acauã, em junho de 2013, no dia em que se celebrava 

a Festa da Padroeira. Em decorrência, foi com a família dela que primeiro me aproximei. 

Aos poucos, depois de várias visitas, fui conhecendo às pessoas – e elas me conhecendo -. 

Mais do que “quilombolas” eram seres humanos de carne e osso, com nome e sobrenome. 

Como não podia deixar de ser, muitas das ideias preconcebidas com que eu cheguei foram 

derrubadas ao conhecer um pouco do dia a dia dos moradores. Nunca é como 

imaginávamos, a realidade sempre supera nossa imaginação.  
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Apesar de que já muitas pessoas “de fora” passaram por Acauã (pesquisadores, 

ONGs, agentes de governo, etc.) minha presença na comunidade chamou a atenção dos 

moradores, como evidenciavam seus olhares. A comunicação não foi algo fácil, no entanto 

o mais importante é que tanto eu quanto eles fomos abertos para trocar e nos conhecer, para 

escutar. O respeito é uma linguagem que todo mundo pode compreender. Da minha parte, 

tentei desde o início ser muito claro e sincero sobre o porquê da minha presença ali. 

Realizei o trabalho de campo desde junho de 2013 até setembro de 2014, indo na 

média uma vez por mês, usualmente nos finais de semana. Em cada uma dessas visitas 

aproveitava para passar pelo menos um dia no Sítio Alice, um terreno na beira do açude de 

Poço Branco, do lado da barragem, onde o agricultor local Aurélio Dantas está realizando 

um projeto de agroecologia e preservação da Caatinga, uma agrofloresta, como ele prefere 

chamá-la. Ao longo do processo viramos grandes amigos.  

Para chegar a Poço Branco desde Natal, pegava um ônibus na rodoviária, e dali para 

o quilombo ia de moto-taxi, numa viagem de uns 10 minutos. Em Acauã na maioria dessas 

visitas dormi no espaço da Associação de Moradores (AMQA). Nunca faltou comida no 

prato ou um café no meio da manhã ou da tarde. As pessoas literalmente abriram as portas 

de suas casas para mim, mostraram um pouco de suas vidas. Este trabalho busca contar essa 

história, honrar essas vidas, uma forma de agradecer toda sua hospitalidade e carinho. 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho se propõe a compreender o processo de luta protagonizado nos 

últimos quinze anos pela comunidade quilombola de Acauã, no município de Poço Branco, 

Rio Grande do Norte que, como muitas outras em todo o país, reivindicam o 

reconhecimento de seu território e sua territorialidade. Esta comunidade negra rural, que 

perante o Estado se auto-atribuiu uma identidade etnicamente diferenciada - quilombola - 

em 2004, está composta por pouco mais de 300 pessoas, a maioria dos quais têm um 

vínculo de parentesco muito próximo.  

Mas, antes de refletir sobre as dinâmicas territoriais especificas desta comunidade, 

vamos apresentar algumas questões importantes em relação à temática geral da pesquisa: as 

comunidades quilombolas no Brasil e suas lutas pelo reconhecimento dos territórios que 

ocupam – tanto no passado quanto no presente – associadas também com o surgimento de 

um movimento social quilombola de abrangência nacional e à configuração de novas 

identidades coletivas. 

As comunidades quilombolas no Brasil se constituem como sujeitos coletivos e 

grupos étnicos só no final da década de 1980. Nesse período é possível observar sensíveis 

mudanças na dinâmica política dos conflitos sociais rurais na América Latina, onde ganha 

expressividade o surgimento de „novas‟ vozes, sujeitos e protagonistas. As reivindicações 

dos povos originários e de muitos outros denominados e auto-denominados “comunidades 

tradicionais”, historicamente marginalizados e invisibilizados no espaço público, 

inauguram novas agendas e bandeiras de luta e se objetivam em forma de movimentos 

sociais. Os indígenas, camponeses e afrodescendentes, longe de serem personagens 

anacrônicos, tornam-se protagonistas da invenção e da construção de outros futuros 

possíveis (CRUZ, 2014).  

Tais movimentos ultrapassam o sentido estrito das organizações camponesas 

clássicas, politizando a cultura e os diversos modos de vida construídos por cada grupo ao 

longo de sua trajetória específica. Novas identidades coletivas são constituídas, gerando 

uma ruptura com a atitude colonialista e homogeneizante que historicamente apagou as 

diferenças étnicas e a diversidade cultural (CRUZ, 2014). Nesse sentido as reconfigurações 

identitárias experimentadas correspondem com renovadas estratégias na luta por direitos e 
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visibilidade, não sendo possível separar o étnico do político. A identidade e a diferença 

estão em estreita conexão com as relações de poder, como deixam claro estes „novos‟ 

movimentos sociais na América Latina, dentro dos quais está inscrito o movimento 

quilombola.  

Os quilombos, desde o período colonial, foram exemplo de organização social, 

muitas vezes em situações no limite da sobrevivência. Isto é, não são algo novo na história 

do Brasil, nem do continente americano (conhecido com outros nomes em outros países). 

Estes sujeitos sociais em cada momento histórico buscaram estratégias possíveis para se 

afirmar frente aos seus antagonistas.  

No entanto, o momento político atual apresenta algumas especificidades, que 

marcam o recorte que nos propomos estudar neste trabalho. Nesse novo contexto, os atores 

sociais em questão expressam outras maneiras de se colocar diante dos aparatos de poder e 

vivem uma profunda reorganização de sua representatividade no âmbito da sociedade civil 

(ALMEIDA, 2002). O movimento quilombola, hoje, dialoga com antagonismos distintos, o 

que pressupõe novas estratégias de luta, linguagens, representações e práticas (SOUZA, 

2008). 

Um dos marcos desse novo momento é a Constituição de 1988, onde podemos 

perceber que o quilombo como categoria jurídica experimenta uma inversão de valores. Ou 

seja, depois de ter sido criminalizado e penalizado durante os períodos colonial e imperial e 

de ter desaparecido da base legal brasileira durante cem anos (entre 1888 e 1988), o 

quilombo reaparece nesta Constituição, agora como uma categoria de acesso a direitos, e 

operando com o princípio da auto-definição. Reverte-se uma história de não 

reconhecimento da cidadania da população negra e, assim, a carta magna se mostra como 

um divisor de águas, inaugurando um novo momento no qual a sociedade brasileira começa 

a se reconhecer como pluriétnica.  

Ganha força a ideia de que existem outros usos da terra e do território para além da 

lógica privada e que os povos que aqui vivem têm o direito de dar manutenção a suas 

culturas e seus costumes. Através de intensas mobilizações e esforços organizativos, as 

comunidades negras rurais, o movimento negro urbano e outros grupos apresentaram à 

Assembleia Nacional Constituinte uma proposta para incluir o direito das comunidades 

„remanescentes‟ de antigos quilombos à posse dos territórios que ocupam. Tal proposta foi 
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formalizada por parlamentares envolvidos em tais movimentos e na luta antirracista
3
. Como 

resultado disso foi instituído tal direito no Artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), da seguinte maneira: “Aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos”
4
.    

A inclusão das comunidades quilombolas como sujeitos de direito assinala a 

pluralização da arena pública nacional, onde atores até então invisibilizados trazem à tona 

suas especificidades (CARDOSO e GOMES, 2011). Apesar da grande diversidade de 

origens e contextos em que estas comunidades estão inseridas, há elementos estruturais que 

os distinguem de outros segmentos sociais no Brasil e que os unem num projeto comum.  

Tanto dentro das comunidades quanto entre elas o sentimento de irmandade e a 

construção de uma identidade quilombola têm na dimensão político-organizativa uma força 

central (SOUZA, 2008). Há uma contraposição consciente ao projeto cultural hegemônico 

(branqueado e eurocêntrico) em busca de retomar o controle do seu próprio destino, a partir 

de um locus de alteridade. Esse deslocamento político-identitário marca a emergência de 

um movimento social quilombola de abrangência nacional nas últimas duas décadas, 

associado à entrada em vigor do Artigo 68.  

Por outra parte, a perspectiva identitária tem relação íntima com a noção de 

territorialidade. Inclusive, é possível afirmar que a luta pelo reconhecimento e titulação dos 

territórios ocupados pelas comunidades quilombolas se constitui como a coluna vertebral 

das pautas do movimento, sendo que a maior parte destas comunidades se encontra no meio 

rural. É importante apontar que não se trata só de uma luta pela demarcação e titularidade 

de um determinado espaço, mas pelo reconhecimento de um determinado modo de viver 

nesse espaço, pelo respeito que merecem seus costumes, suas memórias e suas criações. Na 

maioria dos casos é um território mantido por várias gerações, sem titularidade formal nem 

posse individualizada, mas coletiva. Buscam forçar o Estado a admitir a existência de 

distintas formas de expressão territorial e distintos regimes de propriedade.     

                                                           
3
Destaca a participação de Carlos Alberto Cão (PDT/RJ) e Benedita da Silva (PT/RJ).  

4
Segundo Souza (2008) o debate sobre a titulação de terras quilombolas não ocupou no fórum constitucional 

um espaço de grande destaque e não representou um assunto muito polêmico. Suspeita-se que tenha sido 

aceitado pelas elites ali presentes por acreditarem que se tratava de casos raros e pontuais.  
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Segundo Cruz (2014) trata-se de uma característica que compartilham os „novos‟ 

movimentos sociais latino-americanos como um todo. A terra, o território e as 

territorialidades são fundamentos das estratégias de afirmação de direitos e autonomia, 

assinalando uma crescente valorização material e simbólica do espaço. As novas lutas 

sociais são, sobretudo, lutas territoriais.  

A incorporação de elementos étnico-culturais faz com que estes grupos e 

organizações, mais que de lutar pela terra, estão lutando por território (PORTO-

GONÇALVES, 2006a). Não é só a luta pela terra como uma base para assegurar as 

condições de reprodução material, mas pelo território, que além de ser o abrigo, fonte de 

recursos que permitem a vida, é definido culturalmente como um princípio de identificação 

e pertencimento, carregado de valores e memórias. O direito ao território é fundamental 

para reprodução dos modos de vida tradicionais
5
, assim como para a proteção e valorização 

da diversidade cultural. Assim, a questão fundiária vai além da redistribuição de terras e 

torna-se um problema centrado nos processos de ocupação e afirmação territorial (CRUZ, 

2014).  

Esse é o nosso ponto de partida. Quando nos propomos a estudar as dinâmicas 

territoriais protagonizadas pela comunidade de Acauã nos últimos quinze anos, estamos 

fazendo uma análise em duas vias. Por uma parte, buscamos identificar em que medida tais 

dinâmicas estão relacionadas com o processo de luta organizada pelo reconhecimento do 

território e da territorialidade quilombola. O olhar com que nos aproximamos ao problema 

da pesquisa privilegia o aspecto político-organizativo na construção e definição desse 

território, sempre considerando o momento histórico em que acontece. Isso não significa 

que vamos ignorar a existência de outras dimensões e olhares sobre tal processo, 

começando pelo fato de que reivindicar a posse de um território é também lutar pela 

manutenção de um modo de vida e uma cultura, carregado de um valor simbólico e 

subjetivo, que termina permeando a práxis política.     

Por outra parte, partindo desde uma análise da ação dos „novos‟ movimentos sociais 

rurais na América Latina, damos ênfase na dimensão espacial de suas ações e projetos, 

onde a luta pelos direitos territoriais está no centro das pautas reivindicatórias. Nesse 

                                                           
5
Ou qualquer modo de vida que as comunidades decidam livremente para si. 
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sentido a geografia
6
 tem um grande potencial na tentativa de compreender tais processos, 

pois não seria possível fazê-lo se deixarmos de fora essa dimensão espacial-territorial, na 

qual convergem de forma complexa fatores políticos, étnicos, jurídicos, econômicos, 

agrários e ambientais.   

O território se constitui ao mesmo tempo como uma categoria analítica e política. 

Como categoria de análise esse conceito tem sido amplamente mobilizado em diversos 

campos disciplinares como uma categoria explicativa fundamental para se pensar a 

realidade das lutas, conflitos e movimentos sociais, como é o caso deste trabalho. Como 

categoria de práxis constatamos que tais lutas e movimentos utilizam uma linguagem 

explicitamente territorial, ou seja, que a palavra território funciona como uma espécie de 

catalisador das energias e das estratégias emancipatórias dos movimentos, um marcador 

discursivo central na retórica daqueles que historicamente foram subalternizados e hoje se 

afirmam como novos protagonistas (CRUZ, 2014). 

Assim, buscamos compreender de que formas esse processo de territorialização tem 

acontecido e está acontecendo na comunidade quilombola de Acauã, em Poço Branco, Rio 

Grande do Norte, dando ênfase aos acontecimentos nos últimos quinze anos. O trabalho 

pretende complementar diferentes escalas de análise, do geral ao específico, das 

comunidades quilombolas como um todo à comunidade de Acauã em sua singularidade. 

Sua estruturação não segue uma lógica linear, mas um constante ir e vir entre essas 

diferentes escalas geográficas e políticas. 

Acauã, também conhecida localmente como a Cunhã, é uma comunidade composta 

por pouco mais de 300 pessoas, entorno 60 unidades familiares. Uma das características 

                                                           
6
Não é à toa que a palavra geografia está em minúscula. Na verdade, ao “rebaixar as maiúsculas” 

(GREGORY, MARTIN e SMITH, 1996) buscamos ser consequentes com a proposta epistemológica deste 

trabalho, que por sua vez está inscrito dentro de uma tendência crescente nas ciências humanas como um 

todo. Como afirmam os autores citados, existe um senso intensificado de experimentação intelectual e de 

auto-avaliação, uma indistinção de limites e estilos e uma tentativa de ir além das disciplinas acadêmicas 

convencionalmente instituídas. Reconhecemos a existência da geografia como disciplina científica, 

reconhecemos que historicamente se conformou como um campo especifico do saber. Porém, as fronteiras 

que a separam de outros campos não parecem ser tão claras, são objeto constante de polêmica e dissenso, e 

podemos afirmar que a definição desse campo obedeceu a critérios artificiais e até arbitrários. Acreditamos 

que as ideias fluem atravessando tais fronteiras e que podemos - e de fato fazemos - articulações com outros 

campos do saber, atraídos por temáticas em comum. Enfim, rebaixando as maiúsculas nos permitimos um 

diálogo mais direto com outras áreas do saber, e assim retiramos o privilégio que as disciplinas cientificas têm 

como instituições do saber o de poder. Como nos ensina Porto-Gonçalves (2002a) por trás do instituído estão 

sempre os sujeitos e os processos instituintes e, por conseguinte, se algo foi construído também pode ser 

desconstruído e reconstruído.    
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mais importantes, mais marcantes nesta comunidade é o fato de seus membros 

compartilharem estreitos vínculos de parentesco e aliança. Com frequência os moradores 

expressam que “todos são família”, “aqui é uma família só”, sendo que inclusive a palavra 

família às vezes é utilizada para se referir à comunidade como um todo. São vizinhos, 

familiares e parceiros. Como em qualquer família, na convivência íntima são construídas 

relações humanas de grande complexidade e profundidade, onde se expressa a cada dia o 

carinho, o companheirismo e a ajuda mutua, mas não só isso, expressa também conflitos, 

diferenças não resolvidas e ressentimentos entre algumas pessoas.     

O sentimento de pertencimento a um grupo, de compartilhar uma origem e uma 

trajetória em comum funciona como uma profunda raiz que sustenta o cotidiano destes 

homens e mulheres, que os motiva para enfrentar a cada dia os desafios da vida. Depois de 

ter passado por muitas experiências, muitos obstáculos, hoje estão aqui, estão juntos e 

assim querem permanecer.  

Dessa forma, o pertencimento ao grupo é também uma ponte que conecta com o 

futuro, pois a vontade de ficar juntos, de buscar melhorias na qualidade de vida, assim 

como dignidade e respeito, faz com que compartilhem também um projeto em comum, para 

enfrentar os novos obstáculos e desafios que se apresentam. Podemos constatar que dentro 

desse projeto comum a questão do território, de recuperar as terras dos antepassados, se 

coloca no centro das preocupações dos moradores. A busca e a construção de um território 

para viver são os principais temas que abordamos neste trabalho.  

Segundo a memória oral, a comunidade teria sido nomeada em função da pessoa 

que descobriu a área e fundou o local: José Acauã, também conhecido como „Zé Cunhã‟, 

uma pessoa escravizada que fugiu do cativeiro nos canaviais de Ceará Mirim, subindo pelo 

vale do rio que leva o mesmo nome e assentando-se nas margens desse corpo d´água, 

possivelmente acompanhado por outras pessoas na mesma situação. Junto com Zé Cunhã 

teriam chegado os antepassados dos moradores atuais. Estes, independentemente se eram 

ou não emparentados com Zé Cunhã, se associaram e passaram a residir ao lugar que foi 

por ele nomeado. Foram as pessoas escravizadas que imprimiram a característica central da 

origem de Acauã (VALLE, 2006).  

A conexão genealógica dos fundadores com os moradores atuais não é clara, assim 

como também não existe precisão temporal desse momento de fundação. Como nos 
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esclarece Valle
7
 (2006), a característica mítica do relato sobre a origem de Acauã, cheio de 

imprecisões temporais e relacionais, vai se tornando, aos poucos, uma compreensão da 

trajetória genealógica e familiar, que pode ser acessada através dos testemunhos dos atuais 

moradores, sobretudo dos mais velhos, vistos como mais autorizados para falar dessa 

história. A memória social e a construção da identidade dos moradores convergem num 

processo cognitivo e cultural singular (VALLE, 2010), fortemente marcado pelo valor da 

união familiar.  

Não há consenso sobre quão antiga é a comunidade. Alguns dizem que tem 300 

anos, outros dizem que tem 200. De todas formas, para além do momento exato de 

fundação, o que é importante destacar é que trata-se de uma ocupação antiga, pois os 

antepassados dos moradores atuais, inclusive dos mais velhos, já eram nascidos e criados 

ali, sendo que no momento de sua chegada aparentemente não tinha ninguém na área. Essa 

é uma característica central dos territórios „tradicionais‟, fundamentados em décadas ou 

séculos de ocupação efetiva, uma longa duração que fornece peso histórico às suas 

reivindicações territoriais e afirmações identitárias. Sua expressão não reside em títulos ou 

leis, mas na memória coletiva (CRUZ, 2014).   

Segundo as pesquisas de Valle (2006) a história das famílias de Acauã esteve ligada 

com modalidades variadas de ocupação econômica no campo, predominantes na parte 

média do rio Ceará Mirim durante boa parte do século XIX. Ali foram implantados 

sistemas que combinavam a pecuária com o cultivo de algodão e culturas de subsistência, 

como feijão, milho e mandioca, os quais permanecem ainda hoje. Ao contrário do cultivo 

da cana, tais sistemas não precisam de grandes extensões de terra. 

Os fundadores se encontraram com uma terra “sem dono”, que foi apossada, isto é, 

da qual tomaram posse para residência e produção autônoma das famílias. A agricultura e, 

em menor medida, a pesca se constituíram como as principais atividades produtivas, nas 

quais a relação com o rio era fundamental. Os moradores fazem referência a esse território 

„tradicional‟ quilombola como uma terra livre, sem dono, solta e comum (VALLE, 2006), 

                                                           
7
Carlos Guilherme do Valle é antropólogo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Elaborou no ano 2006 o Relatório Antropológico da comunidade de Acauã, como parte dos estudos técnicos e 

científicos que são requisito para delimitar e identificar as comunidades quilombolas e os territórios que 

reivindicam perante o Estado.   



26 
 

onde podiam trabalhar e plantar à vontade, sem constrangimentos. Nela exerciam sua posse 

sem documentos nem títulos de terra, passada de geração em geração. 

Nessa trajetória histórica houve um evento que marcou uma ruptura profunda na 

comunidade, assim como na região como um todo, que foi a construção da barragem de 

Poço Branco, na década de 1960. Trata-se de uma grande obra de infraestrutura que atraiu 

muitas pessoas de vários lugares do Rio Grande do Norte para trabalhar na construção e 

que significou, para Poço Branco, a passagem de vila a cidade, assim como a criação do 

município, em 1963. Alguns dos moradores de Acauã também trabalharam na construção, 

que foi terminada depois de dez anos. 

A barragem sobre o rio Ceará Mirim implicou a inundação de uma grande extensão 

de terras, atingindo diretamente o território ocupado pela comunidade de Acauã, assim 

como a antiga vila de Poço Branco, que foi reconstruída a 1 km do local original. Acauã 

também teve que ser reconstruída em outro local, sendo que a Cunhã Velha localizava-se 

na margem direita do rio e a Nova Acauã, onde estão hoje, foi construída na margem 

esquerda, numa pequena área de 4 hectares que conseguiram através de negociações com as 

autoridades municipais e os construtores da barragem. Ainda assim, o impacto foi 

gravíssimo, pois dezesseis famílias se mudaram para a nova Acauã, entanto que outras 

migraram para outros lugares, dentro e fora do município, dividindo a comunidade. 

Gravíssimo também porque, além do deslocamento forçado e violento, da invasão e 

da interferência no modo de vida da população, a região foi mais valorizada em termos 

capitalistas com a construção da barragem, atraindo novos proprietários, os quais se 

apropriaram de forma privada as terras coletivas, através da grilagem. Os novos 

personagens que entram em cena, os fazendeiros, expropriaram aos quilombolas e os 

deixaram “ilhados” numa pequena área de 4 hectares, no qual têm se mantido até hoje, 

inclusive proibindo durante muitos anos o acesso às águas do açude. Aparecem as cercas na 

paisagem de Acauã, um elemento até então ausente na sua configuração territorial e, assim, 

os moradores se veem na obrigação de trabalhar nas fazendas vizinhas, vitimas de 

exploração e racismo. A comunidade teve que se enfrentar durante todo este tempo com 

falta de terra e d´água. 

Tais conflitos e acontecimentos são fundamentais para compreender as 

reivindicações territoriais da comunidade na última década. As famílias quilombolas não 
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estão tomando nada de ninguém, estão lutando por recuperar as terras de seus antepassados, 

que foram usurpadas por pessoas, grupos e instituições antagonistas a seus interesses e 

direitos. Por esse motivo consideramos que as dinâmicas territoriais em curso em Acauã 

estão marcadas por essa luta em busca do reconhecimento. 

Esse reconhecimento se projeta simultaneamente em duas dimensões: identidade 

étnica diferenciada e territorialidade específica. Como vem sendo observado, a identidade 

étnica não é algo dado, mas construído em função das necessidades e oportunidades do 

momento presente. É conformada através de um conglomerado de mecanismos de 

diferenciação e identificação, acionados conforme os interesses dos indivíduos e grupos em 

questão, assim como pelo momento histórico em que estão inseridos. O sentimento de 

etnicidade aflora em diversas circunstâncias, mas principalmente em situações de conflito 

que, assim, favorece o surgimento de „novos‟ atores sociais (SOUZA, 2005). 

É isso que vem acontecendo em Acauã nos últimos quinze anos. A comunidade 

inaugurou uma nova etapa político-organizativa a partir da articulação com uma ONG 

chamada Amigos de Poço Branco, em 1997, que depois seria transformada no Núcleo de 

Estudos Brasileiros (NEB), com a qual mantiveram parceria durante vários anos. Em 1998 

conformaram a primeira associação de moradores, a AMA (Associação de Moradores de 

Acauã), com o objetivo de lutar por seus direitos e representar aos moradores em suas 

reivindicações frente ao poder público e a sociedade. Já no final da década de 1990 as 

demandas territoriais começam a se mostrar como sendo as mais importantes dentro do 

novo projeto político dos moradores.  

Naquela época aparece a discussão sobre o „ser quilombola‟, fazendo uma nova 

leitura e interpretação de sua ancestralidade negra. A auto-identificação como comunidade 

quilombola se articulou com uma luta abrangente por direitos e cidadania, uma forma de 

dizer “aqui estamos, existimos e nossa história merece respeito!”. A identidade quilombola, 

até então um conceito desconhecido para as comunidades negras rurais, passa a significar 

uma complexa arma nesta batalha desigual pela sobrevivência material e simbólica 

(SCHMITT, TURATTI e CARVALHO, 2002). A comunidade se auto-definiu como 

quilombola em 2004, procedimento que, perante o Estado, é certificado e oficializado pela 

Fundação Cultural Palmares.   
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Também em 2004 a AMA se transformou em AMQA (Associação dos Moradores 

do Quilombo de Acauã), ao redor da qual vem se consolidando a formalização política da 

comunidade na última década, buscando a legitimação perante as autoridades 

governamentais de sua situação de comunidade quilombola e, como tal, portadora de 

direitos étnicos específicos, dentre eles direitos territoriais. 

A reorganização político-administrativa em forma de Associações Quilombolas é 

uma característica comum entre milhares de comunidades que introduzem no seu cotidiano 

novas linguagens, canais e formas de ação política, buscando se afirmar perante seus 

antagonistas e encaminhando de forma organizada suas demandas face ao Estado 

(ALMEIDA, 2008). Estabelecem-se novos mecanismos de negociação e intermediação 

com o poder público, que por sua parte lhes exige uma série de formalidades para garantir 

direitos e atender suas demandas. 

Outro aspecto de grande importância é a articulação que Acauã estabeleceu com 

outras comunidades quilombolas, tanto dentro como fora do Rio Grande do Norte, assim 

como a formação de outro tipo de lideranças, que atuam como intermediários com 

autoridades governamentais e com ONGs. A visibilidade, reconhecimento e descoberta 

enquanto comunidade quilombola se consolidou através da circulação de alguns indivíduos 

no cenário de construção quilombola, como encontros e seminários. A constituição de redes 

e articulações manifesta um determinado tipo de coletividade ou movimento político 

emergente (FREIRE, 2012), apontando também para a construção de novas territorialidades 

para além da localidade e a vizinhança.  

Associado com essas transformações político-identitárias, Acauã solicitou no 

Instituto de Colonização e Reforma Agrária
8
 (INCRA) a abertura no processo para 

regularização do território quilombola, em 2004. Através de estudos técnicos e científicos, 

em conjunto com a comunidade, o INCRA delimitou uma área de 540,51 hectares para ser 

regularizada como território quilombola, de ambos os lados do açude, tentando recuperar as 

terras da Cunhã Velha. Depois de uma década o processo encontra-se numa fase avançada, 

porém a resolução – titulação – definitiva é ainda algo incerto. Trata-se de uma política que 

enfrenta numerosos obstáculos e entraves para ser aplicada, sobretudo porque representa 

                                                           
8
Em 2003, através do Decreto Presidencial 4.887, foi transferido para o INCRA a competência pela 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelas comunidades 

quilombolas (Artigo 3º).  
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uma ameaça para alguns setores da sociedade brasileira – empresários e grandes 

proprietários – que lançam mão de diversas estratégias para dificultar ou impedir que as 

terras reivindicadas pelas comunidades quilombolas retornem aos seus donos originários. 

O exposto até aqui corresponde, de forma resumida, com as temáticas discutidas ao 

longo do trabalho. A partir do problema central – o processo de territorialização e as 

dinâmicas territoriais da comunidade quilombola de Acauã nos últimos quinze anos – se 

desdobram várias questões que orientaram o processo de pesquisa. Nos propomos 

responder as seguintes perguntas:    

De que formas e em que contexto emergem as „comunidades quilombolas‟ no Brasil 

como novos sujeitos políticos e grupos étnicos? Qual é o papel atribuído ao território nesse 

processo de auto-afirmação? Quem são os antagonistas e quais os conflitos em que está 

envolvida a comunidade quilombola de Acauã no seu processo de luta pelo reconhecimento 

territorial? Por que motivos nos últimos quinze anos os moradores deste quilombo 

formalizaram sua organização comunitária e encaminharam uma série de demandas frente 

ao poder público, sobretudo demandas territoriais? Como o Estado responde frente a tais 

demandas? Com quais atores sociais e institucionais a comunidade se articulou nesse 

período? Como tem sido aplicada a política de regularização do Território Quilombola em 

Acauã? Qual é o impacto dessa política no cotidiano dos moradores?  

E assim definimos os objetivos do trabalho, que são os seguintes: 

 Refletir sobre a emergência de novos sujeitos coletivos (ou „novos‟ 

movimentos sociais) e as formas em que tais sujeitos protagonizam 

reconfigurações no território.   

 Elucidar a territorialidade (uso e ocupação do espaço) da comunidade 

quilombola de Acauã e os conflitos territoriais em que está - e esteve - 

envolvida.   

 Compreender o processo de construção da identidade étnica quilombola em 

Acauã e a luta dos moradores por direitos e cidadania nos últimos quinze 

anos.  

 Discutir sobre a política de regularização de territórios quilombolas à luz de 

sua aplicação no quilombo de Acauã.  
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Procedimentos metodológicos  

 

Baseamos a estratégia metodológica combinando várias técnicas e instrumentos, 

como pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e trabalho de campo.  

Uma ampla pesquisa bibliográfica nos permitiu combinar diferentes escalas de 

análise, dentro das quais podemos identificar pelo menos três:  

 Sobre a escala latino-americana, fizemos leituras sobre a emergência de „novos‟ 

movimentos sociais - a maioria deles no campo - e a politização do „tradicional‟, 

assim como os processos de afirmação territorial que lhes são correspondentes. 

Inevitavelmente, o estudo destes temas toca também a questão dos conflitos 

territoriais. 

 Na escala brasileira, pesquisamos sobre o surgimento das comunidades 

quilombolas como sujeitos coletivos, as quais estão reconstruindo suas 

identidades étnicas em função do momento histórico que vivem e os conflitos e 

antagonismos em que estão envolvidas. Os trabalhos realizados nesta área 

coincidem ao afirmar que estes grupos articularam nas últimas décadas um 

movimento social singular, sendo que o centro de suas lutas é pela permanência 

nas suas terras de origem, hoje reconhecidas na base legal brasileira. Esta escala 

de análise foi a que dedicamos maior volume de leitura, sendo uma temática 

que, a rigor, atravessa várias disciplinas científicas.  

 Na escala local, buscamos a produção existente sobre Acauã, com o destaque do 

trabalho antropológico de C. G. Valle (2006), fundamental na elaboração desta 

pesquisa. Os temas e questões mencionadas acima, teorizadas por múltiplos 

autores em escalas de análise mais amplas e generalistas, se reproduzem e se 

vivem localmente, de forma singular, como podemos constatar. 

 De forma paralela, realizamos uma pesquisa documental em relatórios, textos e 

demais materiais divulgados por instituições governamentais, ONGs e movimentos sociais. 

Um processo de atualização constante, visitando blogs e jornais na internet com notícias, 

depoimentos, denúncias e eventos vinculados com movimentos sociais e comunidades 
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tradicionais, caracterizou a construção da pesquisa
9
. Os sites oficiais de algumas 

instituições do governo, como o INCRA, a Fundação Cultural Palmares e a 

SEPPIR
10

também foram fontes valiosas. Foi necessária a revisão e estudo do marco 

jurídico-normativo relativo à política de regularização de territórios quilombolas, composto 

por leis, decretos e outros instrumentos que são de livre acesso na internet. 

 Realizamos visitas ao INCRA, na sua sede no bairro de Petrópolis, em Natal, onde 

podemos conversar com funcionários da Divisão Quilombola e tivemos acesso a outros 

documentos, como por exemplo, a planta perimétrica da área quilombola a ser titulada, que 

serviu de base para a elaboração de um dos mapas. O contato direito com pessoas que já 

tiveram experiência de trabalho em Acauã foi muito importante. É o caso de Jair Ferreira de 

Souza, historiador e gestor do Núcleo de Estudos Brasileiros, e Luciano Falcão, advogado 

popular, com os quais conversamos em diversas ocasiões e fizemos entrevistas gravadas.  

 Por último, o trabalho de campo na comunidade foi fundamental, fazendo com que, 

ao mesmo tempo em que se trata de uma pesquisa científica, foi também uma experiência 

de vida. Realizamos um total de 15 visitas à comunidade, de dois a três dias cada uma
11

. A 

metodologia de trabalho em campo não seguiu uma estrutura ou uma programação definida 

a priori; antes de viajar pensávamos em alguns objetivos básicos durante a visita, mas 

estando lá o próprio fluir dos acontecimentos nos guiou de forma bastante flexível. O 

princípio é aproveitar tudo o que se vive, tudo o que se observa, se conversa, se escuta, tudo 

enriquece e aperfeiçoa a compreensão da realidade que está sendo estudada que, assim, se 

converte numa realidade vivida. Nesse sentido nos identificamos bastante com a tradição 

do trabalho etnográfico, muito utilizada na antropologia. 

 Realizamos várias entrevistas que foram gravadas e que serviram de insumo para a 

elaboração do texto, pois expressam a visão dos fatos desde dentro, pelos próprios 

protagonistas. Entrevistas abertas e individuais, a maioria nas casas, nas quais buscamos 

deixar às pessoas se sentirem o mais natural possível, dando-lhes o máximo de espaço para 

falar, limitando nossa participação a algumas perguntas para estimular a conversa. O 

                                                           
9
Recomendamos visitar o blog de Tania Pacheco, Combate Racismo Ambiental. 

www.racismoambiental.net.br.  
10

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.  
11

Como registramos no caderno de campo, as visitas aconteceram nas seguintes datas: em 2013, nos dias 1-2 

junho, 7-9 setembro, 5-6 outubro, 12-14 outubro, 9-10 novembro e 7-8 dezembro, e em 2014, nos dias 14-16 

fevereiro, 22-23 fevereiro, 26-28 março, 3-4 maio, 11-13 junho, 21-22 junho, 12-13 julho, 30-31 agosto e 15-

16 setembro.   

http://www.racismoambiental.net.br/
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desafio metodológico é o de „traduzir‟ essas conversas para encaixá-las dentro das questões 

da pesquisa e da argumentação, o que implicou também num trabalho de transcrição e 

interpretação crítica do material. 

 Estando em Acauã tivemos oportunidade de participar de diversos momentos do 

cotidiano da comunidade: refeições nas casas, banho de açude com as crianças, feira de 

Poço Branco nos domingos de manhã, trilhas em meio da Caatinga, trabalho no roçado, ou 

simples conversas. Participamos de várias reuniões da AMQA, que acontecem no primeiro 

sábado de cada mês, à noite. Inclusive colaboramos fazendo o registro fotográfico na 

elaboração de um relatório técnico do INCRA, cujo objetivo foi o de reunir evidências para 

fins de ordenar o despejo de um fazendeiro, que invadiu uma área dentro do território já 

reconhecido como quilombola.  

 

Estrutura da dissertação 

  

Além dessa introdução, a dissertação está estruturada da seguinte maneira:  

No Capítulo 1, como uma forma de introduzir a temática geral da pesquisa, 

refletimos sobre a emergência de novos sujeitos políticos na América Latina de forma 

geral, e no Brasil, de forma específica, chamados por muitos como „novos‟ movimentos 

sociais. Para compreender tais movimentos, aprofundamos nos processos de 

territorialização protagonizados por eles, que denominamos de territorialidades emergentes. 

Na segunda parte do capítulo fazemos uma breve reconstrução histórica dos quilombos, 

tentando esclarecer a trajetória dessa multiplicidade de grupos, que chegam ao presente 

com as marcas do passado, ao mesmo tempo em que incorporam outros elementos nesse 

período em que vivemos.  

No Capítulo 2 adentramos no cotidiano da comunidade de Acauã, tentando captar as 

formas especificas em como os moradores se relacionam socialmente entre si e com a 

natureza, ou seja, tentando entender sua territorialidade. Começamos relatando alguns 

acontecimentos importantes na história da comunidade, como o caso da construção da 

barragem de Poço Branco, que auxiliam para entender o que hoje está acontecendo no que 

concerne ao uso e ocupação do território. Finalmente, discutimos também sobre os conflitos 

territoriais vivenciados em Acauã, que envolvem principalmente a comunidade e os 
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fazendeiros vizinhos, intensificados na última década por motivo do processo de 

regularização do território quilombola, que implica na desapropriação dos donos de 

imóveis.         

No Capítulo 3 trazemos uma discussão sobre os processos de emergência étnica 

protagonizados pelas comunidades quilombolas nas últimas décadas, isto é, a formação de 

novos sujeitos coletivos e grupos étnicos dentro da sociedade brasileira os quais, em busca 

de direitos e cidadania, experimentam novas formas de se posicionar frente ao poder 

público e a sociedade, construindo assim uma nova identidade étnica. Veremos como esse 

processo aconteceu e acontece em Acauã que, dessa forma, marcou a passagem de “negros 

da Cunhã” a “comunidade quilombola de Acauã”, no qual adquiriram visibilidade, 

formalizaram sua ação política e estabeleceram articulações com diversos atores sociais e 

institucionais. No final analisamos o importante papel atribuído à família como elemento 

estruturador das relações sociais e da própria identidade. 

No Capítulo 4, discutimos a política de regularização e titulação de territórios 

quilombolas desde uma perspectiva jurídico-normativa. Trata-se de uma política de Estado 

sustentada sobre uma série de dispositivos e leis como são o Artigo 68 do ADCT, 215 e 

216 da Constituição, o Decreto 4.887/2003, a Instrução Normativa 57 do INCRA, assim 

como legislação internacional, como o caso da Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). À luz desse marco analisamos a aplicação dessa política 

em escala nacional, estadual e no caso específico de Acauã, tentando reconhecer tanto os 

avanços quanto as dificuldades e entraves para sua efetiva operacionalização. Interesses 

diversos e antagônicos estão em jogo, daí que se trata de um verdadeiro campo em disputa 

e tensão, que se vive tanto no cotidiano das comunidades quanto no âmbito institucional.     

 Finalmente, apresentamos as considerações finais, onde chamamos atenção para o 

fato de que os processos de territorialização protagonizados pelas comunidades 

quilombolas são tanto lutas pelo reconhecimento jurídico-formal de um determinado espaço 

(demarcação e titulação territoriais) como lutas pelo reconhecimento das territorialidades, 

ou seja, dos modos de vida que se constituíram nesses espaços.   
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Capítulo 1: A REINVENÇÃO DO TERRITÓRIO A PARTIR DE NOVOS 

SUJEITOS COLETIVOS  

 

  

 Ao longo deste primeiro capítulo elaboramos uma discussão teórico-conceitual, 

como uma ferramenta analítica para compreender os processos de reconhecimento dos 

territórios quilombolas, especificamente para o caso de Acauã, nossa área de estudo. 

Refletimos sobre a emergência de novos sujeitos políticos na América Latina e no Brasil, 

novos protagonistas que rechaçam o papel subalterno reservado a eles pela ordem 

hegemônica e reivindicam um lugar no mundo, reinventando-se ao mesmo tempo em que 

reinventam os territórios
12

.  

 Esses sujeitos emergentes, através de suas articulações e mobilizações, apontam 

para uma reconfiguração nas relações de poder e para novas conformações territoriais em 

diferentes escalas. Estamos frente a novas territorialidades, assim como novos paradigmas 

epistémicos. Por isso o conceito clássico de território, associado quase exclusivamente com 

um tipo de recorte político-espacial específico (definido pelo Estado-nação) não dá conta 

dessas complexas dinâmicas territoriais protagonizadas por aqueles que foram excluídos no 

processo de formação dos estados nacionais, como é o caso das comunidades quilombolas. 

Assim, propomos através desta discussão dar-lhe uma significação atualizada ao conceito 

de território, uma nova interpretação.  

 As comunidades quilombolas no Brasil, que lutam pelo reconhecimento dos seus 

direitos e seus territórios, estão inscritas dentro desse movimento e são exemplos concretos 

disso que denominamos sujeitos emergentes, que se reinventam étnica e politicamente. Na 

segunda parte do capítulo fazemos uma breve reconstrução histórica dos quilombos, no 

passado como formas de resistência ativa à escravização e no presente como um 

movimento político que busca visibilidade e reconhecimento, sendo que a questão do 

território se coloca como central dentro das lutas quilombolas.  

 

 

                                                           
12

 “A reinvenção dos territórios” é o título de um dos textos de Carlos Walter Porto-Gonçalves (2006a), 

principal referente teórico para a elaboração do capítulo.  
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1.1 Territorialidades emergentes 

 

Falar de territorialidades e sujeitos emergentes significa, em primeiro lugar, 

reconhecer que estamos num mundo plural, diverso, que não é homogêneo. Mas não só 

isso. Significa, sobretudo, que na pluralidade não há consenso harmônico: há relações de 

poder assimétricas, disputas e tensões, uma ordem hegemônica que está sendo colocada em 

questão em diversos lugares do mundo. Segundo Porto-Gonçalves (2002a) os paradigmas 

são instituídos por sujeitos social, histórica e geograficamente localizados e, dessa forma, a 

crise de um paradigma é a crise da sociedade e dos sujeitos que o instituíram. É nesse 

contexto que vemos emergir novos paradigmas e junto com eles novos sujeitos que 

reivindicam um lugar no mundo.  

Essas contradições e disputas ficam em evidência ao trabalharmos com um conceito 

como o de território. Trata-se de um conceito há muito tempo discutido na geografia, que 

surgiu e se consolidou a partir das formulações do alemão Friedrich Ratzel nas últimas 

décadas do século XIX (SCHNEIDER e PEYRÉ-TARTARUGA, 2006). No entanto, antes 

de trazer o debate territorial para a geografia, este já estava presente nas ciências ditas 

naturais, sobretudo na biologia, com uma forte influência das ideias de Darwin 

(ITABORAHY, 2010). 

Naquela época procurou-se na natureza o marco teórico para explicação da vida 

política, sendo que tais ideias foram um prolongamento de uma velha preocupação dos 

filósofos sobre a explicação da “fluidez” da vida política com argumentos fundados em 

fatores estáveis, quase imóveis, como o meio físico (CASTRO 2011).Nesse contexto se 

consolida o determinismo naturalista que, apesar de não ser uma invenção propriamente 

dos geógrafos, encontrou nesta ciência um campo onde germinou tão amplamente que 

terminou sendo-lhe atribuído um nome próprio: determinismo geográfico (PORTO-

GONÇALVES, 2006c). Isso trouxe como consequência a “naturalização” da política e da 

organização social.  

 No contexto da unificação alemã de 1871, políticos influentes perceberam que a 

educação geográfica poderia ser usada para reforçar e popularizar a ideia de Estado-nação. 

Foi atendendo essa necessidade que se institucionalizou como disciplina científica, 

imbricada desde o início com os interesses das elites nacionais. Através de um 
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conhecimento aplicado ao controle do território, a geografia possibilitou a produção de uma 

resposta aos estímulos externos decorrentes da expansão imperialista e da exploração de 

novas áreas coloniais ou daquelas politicamente dominadas (CASTRO, 2011).A geografia 

de Ratzel está inscrita nesse contexto, sendo um poderoso instrumento de legitimação do 

expansionismo do Estado alemão recém-constituído (MORAES, 1987). 

Os argumentos geográficos pesaram muito na consolidação da ideia de pátria e de 

nação. A mexicana Blanca Ramírez (2006) afirma que durante muito tempo a função 

principal dos geógrafos foi dar forma ao sentimento do nacionalismo, sendo que o nacional 

se formula, em grande parte, como um fato geográfico: o território nacional, o solo sagrado 

da pátria, o mapa do Estado com suas fronteiras e sua capital é um dos símbolos da nação 

(CASTRO, 2011). Por sua parte, Porto-Gonçalves (2006a) argumenta que o nacionalismo 

enquanto ideologia do Estado-nação é uma forma de imperialismo (que levou o mundo a 

duas guerras mundiais em trinta anos), o que confirma as origens comuns dessas 

territorialidades hegemônicas.  

Os fortes vínculos da geografia com um projeto político-militar expansionista e com 

a consolidação dos nacionalismos contrastam com a falta de reflexão que existe dentro 

desta ciência sobre o papel político que desempenha. É nesse sentido que opera a 

naturalização da política e da sociedade e, junto com elas, a naturalização de uma 

determinada territorialidade (no caso, os Estados nacionais). Assume-se que essa 

territorialidade específica do Estado-nação é a única, que é algo “dado”, que sempre esteve 

ali, não enxergando que é uma construção social carregada de historicidade e ideologia 

(SOUZA, 2000). O mapa mundi, ou mapa político do mundo, é na verdade o mapa dos 

nacionalismos, representando uma ordem político-territorial que, assim, é naturalizada.  

À luz dessa reflexão podemos compreender por que o termo território foi associado 

quase exclusivamente a um tipo de recorte político-espacial específico: aquele definido 

pelo Estado-Nação. Sendo o território um espaço definido e delimitado por e a partir de 

relações de poder, e sendo o Estado a categoria privilegiada de poder sobre o espaço, 

território virou sinônimo de “território nacional” (SOUZA, 2000). Até hoje é difícil 

descolar o emprego do conceito de território das necessidades ideológicas específicas 

vinculadas à legitimação dessa fonte de poder (SOUZA, 2013).  
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A associação Estado-capital e seu aparente universalismo têm colocado em risco 

permanente as possibilidades de reprodução e as territorialidades daqueles outros mundos 

culturais que coexistem nele. No interior do Estado territorial - e para além dele - coexistem 

distintos espaços sociais delimitados, ocupados e usados por diferentes grupos sociais na 

ação da territorialidade, de acordo com Montoya Arango (2007). As práticas sociais 

enraizadas nos lugares, os poderes exercidos “desde baixo”, nos lembram que devemos 

considerar as múltiplas escalas geográficas que operam simultaneamente, configurando 

diferentes territorialidades, as quais muitas vezes entram em conflito. Complementa o autor 

colombiano afirmando que 

 

O passo que deve se seguir consiste em desaprender a concepção da história 

como evolução conducente a um mesmo e único destino. Em contraposição 

com isso, reconhece-se que num lugar coexistem distintos tempos, uma 

pluralidade de maneiras de entender noções como crescimento e progresso 

(MONTOYA ARANGO, 2007, p. 86).   

 

Nesse sentido a construção de novas territorialidades passa também por uma 

desconstrução epistêmica. Porto-Gonçalves (2006a) faz uma crítica daquela formulação 

clássica de território que, além de associá-lo unicamente com o território nacional, o 

concebia como uma base sob a qual se erige o Estado e a sociedade. Uma base fixa e 

imóvel, “palco natural” das ações humanas, isto é, anterior e exterior à sociedade, a-

histórico. Segundo ele os territórios são sempre invenções, criações de sujeitos sociais e 

históricos que através deles buscam se afirmar e instituir. Portanto, considerar o território é, 

a rigor, considerar seus sujeitos instituintes. Em outro dos seus textos afirma que 

 

O território não é simplesmente uma substância que contém recursos 

naturais e uma população e assim, estão dados os elementos para constituir 

um Estado. O território é uma categoria espessa que pressupõe um espaço 

geográfico que é apropriado e esse processo de apropriação –

territorialização– enseja identidades –territorialidades– que estão inscritas 

em processos sendo, portanto, mutáveis, materializando em cada momento 

uma determinada ordem, uma determinada configuração territorial, uma 

topologia social (PORTO-GONÇALVES, 2002a, p. 230). 

 

 Os territórios são mutáveis, dinâmicos, móveis, assim como os sujeitos que os 

criam. As territorialidades se conformam através das relações que os homens e mulheres 

estabelecem socialmente entre si e com a natureza. A cada momento se materializa uma 
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determinada ordem, uma configuração territorial específica, expressando nesse movimento 

as tensões e conflitos que podem existir entre os atores sociais. Nessa perspectiva não 

existe uma separação entre a sociedade e o espaço.  

 Essa nova interpretação do conceito de território como algo em movimento 

questiona um princípio que está na base do território do Estado, sendo que este busca fixar 

o poder, numa base territorial centralizada e delimitada por suas fronteiras, supostamente 

estáveis, e reunindo diferentes lugares sob um mesmo centro (capital). Considerando que os 

territórios são construtos sociais mutáveis e que os Estados nacionais representam um tipo 

específico de territorialidade, dentre muitos outros que existem, vemos como atualmente 

essa forma de organização de poder no espaço é colocada em questão, desnaturalizada, 

tanto “por cima” quanto “por baixo”, como veremos. O espaço de soberania absoluta dos 

Estados modernos se mostra aberto, poroso, tanto nas suas fronteiras internas quanto nas 

externas. Outras conformações territoriais aparecem como possíveis. Em palavras de Porto-

Gonçalves (2006a, p. 163):  

 

Quando a paisagem-hábitat-território que nos abriga, por alguma razão, 

como hoje, não mais nos conforma e é posta em questão, estamos diante de 

uma crise profunda posto que está perdendo sua naturalidade. Indica-nos, 

assim, que está perdendo legitimidade, que sua hegemonia está em xeque. 

Não sendo naturais essas crises, múltiplas possibilidades estão presentes 

[...] tecidas nas próprias contradições das relações sociais e de poder em 

questão.  

 

 O questionamento das fronteiras e das territorialidades instituídas que hoje se vê é 

um indício de que as relações sociais e de poder estão sendo desnaturalizadas e, assim, a 

tensão que vivemos é a melhor expressão que a conformação territorial hegemônica já não 

consegue mais oferecer abrigo (PORTO-GONÇALVES, 2006b). Isso não significa a 

negação dessa territorialidade do Estado-nação e, sim, considerar simultaneamente várias 

formas de organização do poder no espaço, protagonizados por diferentes sujeitos, em 

diferentes escalas, as quais muitas vezes se sobrepõem. O Estado continua sendo uma 

categoria privilegiada de exercício do poder sobre o espaço, porém hoje não conta mais 

com o “monopólio” de produção de hegemonia, como foi durante muito tempo (PAULA, 

2013). Segundo as análises de Zibechi (2007) estamos num período de transição de 

hegemonias.   
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 Sem aprofundar num assunto que é muito complexo, podemos afirmar que a partir 

da década de 1980 o papel do Estado vem sendo deslocado no sentido do capital, um 

Estado descaracterizado, capturado por uma nova configuração de poder mundial. É o 

período da financeirização generalizada (PORTO-GONÇALVES, 2011). Há uma 

reconfiguração territorial profunda, um “constitucionalismo supranacional”, onde ganham 

curso as determinações emanadas dos organismos multilaterais, como o Banco Mundial, o 

Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio (PORTO-

GONÇALVES, 2006b), que colocam em xeque o poder soberano dos Estados. São 

tentativas de superar a “crise” do Estado-nação desde uma perspectiva hegemônica, “desde 

cima”.  

 Porto-Gonçalves (2011) em seu livro “A Globalização da Natureza e a Natureza da 

Globalização” nos adverte que, assim como a geografia do poder dos Estados nacionais foi 

naturalizada, hoje há tentativas de naturalizar uma nova territorialidade hegemônica: a 

chamada globalização, como se fosse a única conformação territorial possível nesse período 

histórico. A própria escala em que esse paradigma opera (“global”) nos fala de quem são os 

protagonistas que se afirmam nele: corporações multinacionais, organismos multilaterais, 

em fim, aqueles que se movem “por cima” dos Estados.  

Não são os indígenas, os afrodescendentes, os camponeses, aqueles numa relação 

mais próxima com a natureza, ou os marginalizados das cidades, os que insistem em 

reificar a escala global. A conclusão é lapidar: o termo “global” se reveste de um 

universalismo que supostamente abrange o planeta inteiro e todos os que vivemos nele, 

porém estamos frente a uma nova geografia do poder que, mais uma vez, expressa a 

afirmação de uns por sobre a negação de outros. “Globalização” não é um termo neutro 

(PORTO-GONÇALVES, 2011).  

Sendo um processo acionado de cima para baixo, excludente (como qualquer 

hegemonia) se conforma um espaço de consumo, cidadania e direito que não abriga a todos. 

Grandes massas ficam nas margens, “os sem”: sem teto, sem trabalho, sem terra etc. E é 

justamente nessas margens que emergem novos sujeitos coletivos, muitos dos quais se 

organizam em movimentos sociais. Segundo Zibechi (2007) o objetivo principal desta 

grande diversidade de movimentos é garantir a sobrevivência e reproduzir a vida, sujeitos 

heterogêneos que na maioria dos casos não têm uma configuração organizativa prévia, mas 
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sujeitos em constante formação e deformação
13

. Diferenciando-se dos movimentos sociais 

mais clássicos, estes novos movimentos não só exigem do Estado o cumprimento de 

direitos, mas também se vem na necessidade de resolver seus próprios problemas 

(educação, moradia, saúde) apelando à solidariedade, ajuda, mútua, cooperação e 

reciprocidade.  

 Assim, aqueles que são excluídos dessa “nova ordem mundial” (globalização 

neoliberal) também se fazem visíveis e lutam por uma “outra” globalização. Vemos como 

inúmeros protagonistas vêm se reinventando, r-existindo
14

 e apontando para novas 

conformações territoriais, “desde baixo”. É o que chamamos aqui de territorialidades 

emergentes. A desnacionalização na América Latina vem ensejando a emergência à cena 

política exatamente daqueles que, desde sempre, ficaram à margem da formação dos 

Estados, com destaque dos povos indígenas e afrodescendentes (PORTO-GONÇALVES, 

2006c). Vemos em diversos lugares do continente a afirmação daqueles que historicamente 

foram negados: zapatistas, seringueiros, indígenas, descapacitados, mulheres, ecologistas, 

migrantes, sem-documentos, homossexuais, camponeses, negros, hip hopers, operários, 

jovens, etc. (PORTO-GONÇALVES, 2002a). 

 A emergência de múltiplos sujeitos e movimentos sociais indica que estamos frente 

a processos de grande complexidade, que as análises “globalistas” (totalizantes) não dão 

conta (PORTO-GONÇALVES, 1998). Ou seja, apesar de que a exclusão social e 

econômica é uma marca distintiva do processo de reorganização societária em curso, não 

podemos reduzir tais transformações à sua dimensão de exclusão. O que os movimentos 

sociais dos „de baixo‟ trazem à tona é justamente o contrário: a possibilidade de integração 

em múltiplas escalas, se inserindo nas brechas e interstícios contraditórios desse processo 

de globalização em curso, dando-lhe novos significados. Foi essa mesma globalização que 

lhes deu visibilidade. Longe do esvaziamento ou enfraquecimento do Estado, os novos 

sujeitos que emergem na cena política propõem novas relações com ele e nele, clamam pela 

                                                           
13

 Não nos devemos esquecer que o sistema dominante trabalha por desarticular tais movimentos.  
14

R-existência tem um significado mais profundo do que resistência a uma ordem social opressora. O termo 

resistência enfatiza a reação de uns frente a uma ação alheia, por conseguinte condicionando a existência dos 

primeiros à ação opressora dos segundos. Antes da reação, da autodefesa, aqueles povos agredidos e 

explorados já existiam, criando suas geografias e histórias próprias, e é a partir dessa existência que se resiste. 

“Existo, logo resisto. R-existo” (PORTO-GONÇALVES, 2006b, p. 51).      
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sua democratização, na qual logrem garantir seu papel como interlocutores qualificados na 

formulação de políticas públicas (PORTO-GONÇALVES, 1998).      

 

 Como discutimos na introdução, se experimentaram sensíveis mudanças na 

dinâmica política dos conflitos sociais na América Latina, principalmente desde finais da 

década de 1980. Segundo Cruz (2014) os sujeitos emergentes inauguram agendas e 

bandeiras de luta e, sobretudo, novas formas de fazer política. O mesmo autor identifica 

uma série de características em comum a estes novos movimentos sociais:  

a) Trata-se de uma pluralidade de sujeitos coletivos, que se expressam através de 

várias linguagens, narrativas, imaginários e cosmologias. 

b) Há uma politização da cultura e uma revalorização das memórias, tradições 

comunitárias e ancestralidade. Afirmam-se múltiplas identidades e diferenças étnicas, de 

gênero, ambientais, dentre outras, entrelaçando questões diversas e desafiando antigas 

formas de entender a emancipação. Nesse sentido, as dimensões de classe e etnia não se 

excluem, senão que se complementam. A „comunidade‟ se reinventa e ressignifica como 

código ético e político mobilizado estratégica e performaticamente.   

c) A busca por cidadania e justiça, que só poderá ser realizada respeitando as 

diferenças, com igualdade em meio da diferença.     

d) A busca pela construção de uma autonomia política e econômico-produtiva, 

experimentando novas formas de organização (associativismos, comunitarismos, redes, 

unidades de mobilização etc.) que ultrapassam os marcos tradicionais do sindicalismo e do 

partido.  

e) Há uma forte valorização material e simbólica do espaço, uma territorialização 

das lutas sociais. Tanto no campo quanto na cidade a apropriação física e simbólica dos 

espaços se constitui como uma estratégia central de luta dos novos movimentos. Para fins 

de nossa análise, esta é a característica que fazemos maior destaque.  

f) Capacidade de formar seus próprios intelectuais e projetos educacionais fundados 

nas suas necessidades, experiências e projetos. Buscam uma democratização dos saberes e 

uma valorização de outras matrizes epistêmicas, não ocidentais, criando assim novos 

conceitos e ideologias.         
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 Um dos aspectos que mais chama a atenção é o fato de que muitos destes 

movimentos sociais, que aqui caracterizamos como „novos‟, se conformam a partir de 

velhos atores sociais, das reivindicações de povos originários e tradicionais, historicamente 

invisibilizados. Por esse motivo alguns autores como Cruz (2014) e Porto-Gonçalves 

(2006b) se referem a estes sujeitos como os „novos velhos protagonistas que entram na cena 

política‟. Estamos frente a novas estratégias discursivas e de ação, que atribuem um 

conteúdo emancipatório para as culturas tradicionais, normalmente vistas como sinônimo 

de conservadorismo ou “entrave ao desenvolvimento”. Tais movimentos se direcionam ao 

mesmo tempo para o passado (tradições, memória) e para o futuro (projetos alternativos de 

produção e organização comunitária) (CRUZ, 2014).  

Segundo as análises de Porto-Gonçalves (2002b), essa multiplicidade de 

movimentos com forte potencial emancipatório surgiu a partir da própria crise das 

esquerdas a partir de 1990. O socialismo, como paradigma crítico do capitalismo, nem de 

longe conseguia dar conta das múltiplas manifestações de desejo de liberdade, justiça e 

igualdade que explodiram na cena política. A queda do muro de Berlim – e tudo o que 

representa – abriria definitivamente espaço para outras configurações epistêmicas e 

territoriais, para além dos dualismos eurocêntricos. Liberaram-se uma série de movimentos 

sociais que, até então, se achavam confinados pela estreiteza ideológica da Guerra Fria. 

 Almeida (2008) também destaca a emergência de novos sujeitos e o advento de 

formas alternativas de relação política no campo e na cidade nas últimas duas décadas. Os 

“novos protagonistas” (indígenas, quilombolas, seringueiros, assentados, ribeirinhos etc.) 

não só afirmam territorialidades e identidades territoriais assim como também estão 

recriando e reinventando o conceito de território, dando-lhe outros significados e usos, 

direcionando-o para outros fins. Segundo este autor: 

 

Aqueles agentes sociais que quinze anos atrás eram considerados como 

“residuais” ou “remanescentes” hoje se revestem de forma vívida e ativa, 

capaz de se contrapor a antagonistas que tentam usurpar seus territórios. 

[...] Pode se dizer que é do prisma da intensidade das reivindicações de 

reconhecimento legal das territorialidades específicas, pelas quais se batem 

os movimentos sociais, que está colocada em xeque a reestruturação formal 

do mercado de terras preconizado pelas agencias multilaterais (ALMEIDA, 

2008, pp. 123-124).  
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A visibilidade que adquiriram muitas comunidades negras rurais, tanto no Brasil 

quanto em outros países, é fruto dessa luta abrangente pela afirmação de direitos e 

cidadania, por parte daqueles que estão nas margens do Estado e da ordem social 

hegemônica. Em vários países já são reconhecidos os direitos territoriais (posse definitiva 

sobre as terras ancestrais) desses grupos descendentes de pessoas escravizadas, como no 

caso do Brasil (quilombos), da Colômbia (palenques), do Equador e da Nicarágua. No 

passado, essas comunidades se deslocaram em busca de liberdade contra o regime 

escravocrata, constituindo territórios a revelia de um Estado que não os considerava como 

portadores de direitos, até muito recentemente. Hoje, pelas próprias contradições e 

reconfigurações nas estruturas de poder, se apresentam como protagonistas políticos 

reivindicando justamente aquelas terras onde constituíram seus territórios de liberdade.    

As lutas dos povos afrodescendentes da América Latina fazem parte de um processo 

mais abrangente, que chamamos aqui de novos movimentos sociais nos quais, como vimos, 

uma das características mais marcantes é a afirmação de diferenças étnicas. Sabemos que 

ao falar em termos genéricos de “novos movimentos sociais” corremos o risco de 

descaracterizá-los e não considerar sua especificidade e concretude. No entanto, a intenção 

deste trabalho não é fazer menção exaustiva a todos eles e, sim, aportar alguns elementos 

teóricos e conceituais para compreendê-los melhor, neste caso, para compreender a luta das 

comunidades quilombolas desde um olhar do território, as territorialidades e os processos 

de territorialização. De acordo com Porto-Gonçalves (2002a), o espaço geográfico e o 

território se colocam como conceitos chave para a compreensão desses complexos 

processos que põem em crise a ordem estabelecida do mundo moderno-colonial, até porque 

eles mesmos são conceitos historicamente ligados a esse mundo que os criou.  

Souza (2013) também traz algumas considerações importantes nessa teorização. 

Segundo ele o locus de referência e construção discursiva dos geógrafos(as) de formação 

tem sido quase sempre o aparelho do Estado, sendo que os ativismos e movimentos sociais 

têm recebido uma atenção proporcionalmente muito menor em nossa disciplina. Para nós, 

geógrafos, dedicar maior atenção aos ativismos é uma tarefa pendente, considerando que 
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existe uma lacuna importante no que concerne ao estudo da estruturação geográfica dessas 

ações coletivas emancipatórias
15

.  

 Porto-Gonçalves (2006c) propõe uma aproximação metodológica entre a geografia e 

as ciências sociais através do estudo dos conflitos e movimentos sociais. Segundo ele há 

sempre um processo instituinte por trás daquilo que é instituído, assim como sempre estão 

os sujeitos protagonistas. Isto é, as ordens sociais são criações abertas, passíveis de 

transformação. A conflitividade se revela rica de possibilidades teóricas e políticas, pois é 

nela que as bifurcações possíveis se tornam reais ou não. Nesse sentido, a realidade é 

constituída não só pelo que é, mas também pelo que pode ser e, por alguma razão, está 

impedido de ser.  

 Eis a potência dos movimentos sociais. Na sua busca por construir uma ordem 

diferente no mundo, novas relações e novas posições entre os atores sociais, buscam ao 

mesmo tempo estabelecer novas relações e novas posições entre os lugares (os quais, 

lembremos, são sempre socialmente instituídos). Considerando que o termo “movimento” 

significa mudança de lugar, os movimentos sociais são, em maior ou menor grau, 

portadores de outras configurações sociais e territoriais possíveis (PORTO-GONÇALVES, 

2006c). O trecho a seguir expressa a geograficidade inerente aos movimentos sociais.  

 

Afinal, toda(o) aquela(e) que se sente oprimido ou explorado diz querer 

mais espaço; as mulheres querem mais espaço; os negros querem mais 

espaço; os sem-terra ocupam, isto é, se co-locam; os indígenas querem de-

marcar suas terras, na verdade, seus territórios; os desempregados 

reinventam as lutas sociais bloqueando estradas, bloqueando a circulação e, 

assim, retomando seu lugar no espaço geral da sociedade, eles que foram 

deslocados (desplazados) dos lugares fixos da produção (fábricas, lojas, 

escritórios, das fazendas...) Enfim, os diferentes movimentos sociais re-

significam o espaço e, assim, com os novos signos grafam a terra, 

geografam, reinventando a sociedade. A Geografia, deste modo, de 

substantivo se transforma em verbo– ato de marcar a terra (PORTO-

GONÇALVES, 2006, p. 21).  

  

                                                           
15

Nesse sentido Souza elaborou uma tipologia de práticas espaciais insurgentes, como uma forma de 

sistematizar e compreender a espacialidade dos movimentos sociais. O autor definiu seis tipos gerais, a saber: 

(1) territorialização em sentido estrito, (2) territorialização em sentido amplo, (3) 

refuncionalização/reestruturação do espaço material, (4) ressignificação de lugares, (5) construção de circuitos 

econômicos alternativos e (6) construção de redes espaciais. Para uma explicação mais detalhada, consultar: 

Souza, 2013, pp. 251-254.      
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 Estamos frente a novas formas de significar o estar no mundo, novas 

territorialidades. Os protagonistas emergentes marcam novas geografias, definem novos 

limites e propõem outros pactos sociais. Usualmente expressam identidades coletivas 

singulares, buscando consolidar mecanismos próprios de representatividade e apontando no 

sentido da autonomia em relação às tradicionais classes dominantes na mediação dos seus 

interesses com o Estado. Porém, estes movimentos enfrentam grandes dificuldades na 

tentativa de conquistar lugares na política institucional (PORTO-GONÇALVES, 2001). 

 De acordo com Almeida (2008) a emergência desses novos movimentos sociais no 

Brasil está intimamente ligada aos processos de reconhecimento das suas territorialidades 

específicas. Primeiro foram os indígenas, agrupados em torno da UNI (União das Nações 

Indígenas), o Movimento dos Sem Terra e o Conselho Nacional dos Seringueiros, na 

década de 1980. Mais tarde, no início da década de 1990, surgem como novos protagonistas 

as quebradeiras de coco babaçu, os quilombolas e outros agrupamentos auto-denominados 

tradicionais como os castanheiros e os ribeirinhos e, mais recentemente, as comunidades de 

fundo de pasto e dos faxinais. 

Esses grupos se colocaram na cena política constituída, consolidaram seus 

movimentos e articularam estratégias de defesa de seus territórios. E além de defendê-los, 

reivindicam o reconhecimento jurídico-formal de suas formas tradicionais de ocupação e 

uso dos recursos naturais, geralmente caracterizadas como de uso comum (ALMEIDA, 

2008). O reconhecimento legal das territorialidades específicas desses grupos encontra 

grandes dificuldades, sobretudo porque rompe com a invisibilidade social que 

historicamente caracterizou essas formas de apropriação dos recursos, baseadas no uso 

comum e em fatores culturais intrínsecos.  

As distintas modalidades de apropriação comunitária muitas vezes não encontram 

correspondência formal no ordenamento jurídico e na ação do Estado, estruturado ao redor 

do conceito de propriedade privada. As categorias cadastrais e censitárias existentes se 

mostram muito limitadas, e assim, a incorporação das formas de uso comum das terras 

dentro do marco legal implica transformações significativas na estrutura agrária. De acordo 
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com Almeida (2008) o Brasil só dispõe de duas categorias para cadastramento e censo de 

terras: o estabelecimento (unidade de exploração) e o imóvel rural (unidade de domínio)
16

. 

Dentro da denominação genérica de “terras de uso comum” há, na verdade, uma 

grande diversidade de situações nas quais o controle dos recursos básicos se dá através da 

combinação de uso comum e apropriação familiar/individual de bens. Para esse fim 

estabelecem-se normas específicas, que são acatadas de forma consensual entre os vários 

grupos familiares que compõem uma unidade social. Podem estar voltadas tanto para a 

agricultura, quanto para o extrativismo, a pesca e/ou a pecuária, realizados de forma 

autônoma sob formas de cooperação simples e ajuda mútua, com base no trabalho familiar 

(ALMEIDA, 2008). São modos distintos de se apropriar da terra por meio de culturas 

distintas e, assim, estamos frente a territorialidades múltiplas.  

Para Porto-Gonçalves (2006a) o reconhecimento das “territorialidades comunitário-

coletivas” nos desafia a superar a lógica dicotómica, a lógica de “isso ou aquilo”, enfim, 

nos desafia a superar a primazia absoluta da propriedade privada, como única forma de 

apropriação dos recursos e do espaço. Nesta territorialidade hegemônica, a terra só pode ter 

um dono, ignorando ipso facto aquelas modalidades de apropriação nas quais o “dono” é 

um grupo. Segundo ele, é com base na ideia de propriedade privada que se instaura a ideia 

de territórios mutuamente excludentes, que começa com uma cerca na escala do espaço 

vivido e se consagra pelo direito romano em escala nacional (PORTO-GONÇALVES, 

2011). Como a palavra indica, trata-se de uma territorialidade que exclui.  

A oposição dicotômica entre individual e coletivo não consegue enxergar que, na 

prática, prevalecem relações que combinam o que é familiar/individual com o 

coletivo/comunitário. Assim, as reivindicações dos movimentos sociais em matéria de 

direitos territoriais marcaram o estabelecimento de uma nova relação jurídica entre o 

Estado e estes povos, com base no reconhecimento da diversidade cultural e étnica, 

apontando para um pluralismo jurídico
17

. 

                                                           
16

O estabelecimento é adotado pelos censos agropecuários do IBGE e o imóvel rural é adotado pelo cadastro 

do INCRA (ALMEIDA, 2008). 
17

De acordo com Porto-Gonçalves (2006b, p. 48) o pluralismo jurídico pressupõe a existência de múltiplas 

fontes para o direito e não só o direito romano, onde podem ser identificadas três dimensões importantes: 

direito ao auto-governo (autonomias), direito especial de representação e direitos poli-étnicos (educação em 

sua própria língua, por exemplo). 
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Em escala internacional, um marco muito significativo nesses processos é a 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), formulada em 1989 e 

adotada pelo Brasil em 2002. A Convenção se propõe proteger os direitos dos povos e 

comunidades indígenas e tradicionais
18

, garantindo igualdade frente a outros segmentos da 

coletividade nacional e buscando dar manutenção a suas práticas e instituições sociais, 

econômicas, políticas e culturais. Incorpora o princípio da auto-determinação dos povos, 

sendo que a consciência de sua identidade indígena ou de comunidade tradicional deverá 

ser considerada como critério fundamental para determinar quais grupos estão abrigados 

dentro dela.  

Dento da Convenção há uma parte dedicada à questão das terras e dos territórios. 

Conforme o Artigo 14 deverão se reconhecer aos povos auto-identificados como 

tradicionais os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que ocupam. Os governos 

deverão adotar as medidas necessárias para determinar a extensão dessas terras, assim 

como instituir os procedimentos adequados no sistema jurídico nacional para solucionar as 

reivindicações de terras solicitadas por esses grupos. Qualquer projeto ou iniciativa que 

possa afetar direta ou indiretamente os territórios das comunidades tradicionais deve 

primeiro passar por um processo de consulta.  

No Brasil, nos últimos dez anos, registram-se importantes avanços na legislação que 

trata das comunidades tradicionais. Há um crescente fortalecimento político, que se revela 

na presença ativa de representantes destas comunidades no debate sobre políticas públicas, 

ainda marcado por algumas lacunas e impasses (SEPPIR, 2013). Em 2007 foi instituída a 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, 

através do Decreto 6.040
19

, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento, garantia de 

direitos, e no respeito à valorização de suas identidades, formas de organização e 

instituições. Segundo este Decreto, os territórios tradicionais são os espaços necessários à 

reprodução econômica, cultural e social destas comunidades, sejam eles utilizados de forma 

permanente ou temporária (Artigo 3º).  

                                                           
18

A Convenção utiliza o termo tribais em vez de tradicionais.  
19

Para fins deste Decreto os povos e comunidades tradicionais são: “grupos culturalmente diferenciados e que 

se reconhecem como tais, que possuem diferentes 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 (ALMEIDA, 

2008, p. 28).  
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As territorialidades emergentes também assinalam a re-invenção de um conceito 

(território) a partir dos movimentos sociais, cuja luta parte de um lugar próprio de produção 

de conhecimentos. Pensar a terra a partir do território significa pensar politicamente a 

cultura, ampliando o debate sobre reforma agrária para além do aspecto estritamente 

produtivo (PORTO-GONÇALVES, 2006a). Desde esta perspectiva territorializar significa 

ter poder a autonomia para estabelecer determinado modo de vida num espaço. Porto-

Gonçalves numa entrevista concedida à Comissão Pastoral da Terra (CPT) em 2009
20

 não 

poderia ser mais claro: “Quando falamos que queremos ser reconhecidos pela nossa 

territorialidade, não queremos só a terra, queremos um sentido determinado de estar na 

terra, queremos o respeito ao nosso modo específico de estar na terra”. 

No caso dos processos de territorialização protagonizados pelas comunidades 

quilombolas, estes têm como principal referência a Constituição de 1988. Desde então as 

mobilizações camponesas no Brasil incorporaram o fator étnico e, a partir de 1994, se 

conforma um movimento social quilombola de abrangência nacional (ALMEIDA, 2002). 

Tal movimento está articulado através da Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), reunindo organizações locais e 

estaduais dos quilombos de todo o país. De sua composição destacam-se associações, 

federações, coordenações e comissões que lutam de maneira apartidária e autônoma pelos 

direitos destas comunidades (CONAQ, 2010).   

Fruto dessas lutas, os territórios ocupados por comunidades quilombolas são hoje 

formalmente reconhecidos pelo Estado, que tem o dever de demarcá-los e titulá-los. No 

texto constitucional de 1988 se incluiu, no Artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), o direito à propriedade definitiva das terras ocupadas 

pelas comunidades quilombolas. Somado a isso, os Artigos 215 e 216 reconhecem essas 

áreas como parte do patrimônio cultural do país. E, assim como foi resultado das lutas dos 

movimentos sociais, a instituição do Artigo 68, por sua vez, tem propiciado e estimulado a 

mobilização de muitas comunidades em suas lutas pelo reconhecimento dos territórios, as 

quais buscam sua aplicação efetiva. 

                                                           
20

Entrevista disponível no site: http://cptalagoas.blogspot.com.br/2009/09/entrevista-prof-carlos-walter-

porto.html. 

http://cptalagoas.blogspot.com.br/2009/09/entrevista-prof-carlos-walter-porto.html
http://cptalagoas.blogspot.com.br/2009/09/entrevista-prof-carlos-walter-porto.html
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Outra referência importante é o Decreto 4.887, de 2003, que transferiu para o 

Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA, parte do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário) a competência e responsabilidade pela identificação, 

reconhecimento, demarcação, delimitação e titulação de terras de quilombo. Neste Decreto, 

pela primeira vez no Brasil, utiliza-se a auto-atribuição como critério para definir às 

comunidades quilombolas, assim como a extensão dos territórios reivindicados, seguindo 

os preceitos da Convenção 169 da OIT. Por sua parte, a Instrução Normativa No. 57, do 

INCRA (de 20 de outubro de 2009), regulamenta o procedimento administrativo de 

regularização de terras quilombolas, isto é, normatiza o Decreto 4.887/2003. Existe também 

legislação específica dentro de algumas constituições estaduais do Brasil, que tratam do 

dever do estado em emitir os títulos territoriais para as comunidades quilombolas, como é o 

caso de Maranhão, Goiás, Bahia, Mato Grosso e Pará (CONAQ, 2010).    

No próximo tópico vamos buscar compreender o que são os quilombos hoje à luz do 

que foram no passado, numa passagem que marca tanto continuidades quanto mudanças. 

No período da escravidão os quilombos foram territórios conformados por homens e 

mulheres que buscavam para si outros destinos fora desse regime de exploração e maltrato. 

Na atualidade, o significado de quilombo está sendo redefinido, reinventado, pois não 

existe mais uma escravização institucionalizada, porém, continuamos vivendo numa 

sociedade com profundas desigualdades raciais, que coloca sempre novos desafios. As 

comunidades quilombolas reivindicam hoje o direito ao reconhecimento de suas histórias 

de luta e resistência, suas culturas e seus territórios.  

 

1.2 A reinvenção dos territórios quilombolas 

 

 Vamos discutir em termos gerais, e na escala nacional
21

, os processos de formação 

dos territórios quilombolas no Brasil. Para isso analisamos as origens e trajetórias dessas 

construções socio-territoriais, que chegam ao presente com as marcas do passado, ao 

                                                           
21

A temática inclusive poderia ser abordada em escala continental, pois aquilo que no Brasil é conhecido 

como quilombo existiu também em outros países da América sob outras denominações: “[...] palenques na 

Colômbia e em Cuba; cumbes na Venezuela; marrons no Haiti e nas demais ilhas do Caribe francês; grupos 

ou comunidades de cimarrones em diversas partes da América Espanhola; marrons na Jamaica, no Suriname 

e no sul dos Estados Unidos” (CARVALHO, 1995 apud FIABANI, 2012, p. 280). 
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mesmo tempo em que incorporam novos elementos, construindo novas geo-grafias, em 

meio dos desafios e oportunidades vivenciados por seus protagonistas. 

 A origem dos quilombos remonta-se ao período da escravidão. O Brasil foi o país da 

América que mais importou pessoas escravizadas provenientes do continente africano, e 

também foi o último país que aboliu institucionalmente essa prática, em 1888. Estima-se 

que entorno de 40% dos africanos escravizados tiveram como destino o Brasil (CONAQ, 

2010). Mais do que uma prática pontual, a escravização de pessoas se constituiu como 

elemento estruturador da sociedade nos períodos colonial e imperial, pois todo um sistema 

econômico e político estava em função daquele tipo de relação marcada pela dominação e a 

violência. Os castigos e tormentos infligidos às pessoas escravizadas não eram 

simplesmente atos isolados ou acessórios dessas relações sociais, mas uma necessidade 

indispensável e permanente para o funcionamento da sociedade escravista pois, de outro 

modo, sua própria ordem entraria em colapso. 

Outro dado revelador é que em 316 anos de “tráfico negreiro”, o que representa 

63% da história oficial do Brasil, com o qual as relações sociais por meio da escravização 

de pessoas se constituem na base da sua formação social (CONAQ, 2010). É pertinente e 

necessário questionar-nos até que ponto as contradições e a violência estrutural constituídas 

nesse processo foram ou não resolvidas, um assunto que as lutas quilombolas de hoje 

buscam fazer visível.  

 Assim como houve opressão, houve resistência (r-existência). Os africanos e 

afrodescendentes escravizados protagonizaram diversas formas de oposição ativa ao 

trabalho escravizado, como, por exemplo, apropriação dos bens por eles e elas produzidos, 

justiçamento de escravistas, suicídio, fuga, aquilombamento, revolta e insurreição 

(FIABANI, 2012).  

O aquilombamento esteve presente praticamente em todos os lugares onde houve 

escravidão e representou sempre uma grave ameaça à ordem estabelecida. Assim, além de 

todo o aparato de repressão violento nas fazendas, existiram uma série de dispositivos 

legais que fundamentavam a criminalização e penalização das fugas e tentativas de rebelião 

das pessoas escravizadas. Vemos, em retrospectiva, como o quilombo foi a construção de 

outros mundos possíveis naquele momento. Como afirma o historiador Mário Maestri: “são 
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muito raros os momentos em que a ordem capitalista conheceu uma atividade grevista 

sistemática de tamanha dimensão” (MAESTRI, 2005 apud FIABANI, 2012, p. 10).  

 A conquista da América foi a negação de uma pluralidade de mundos. Para o caso 

de milhões de pessoas que migraram de forma forçada desde o continente africano, a 

negação de sua condição humana é gritante. Consideramos de fundamental importância 

questionar a história que chega até nós e, se for necessário, reescrevê-la. A conquista da 

América, mais do que uma história, produziu “árvores de histórias”, nas quais os povos 

negros foram inseridos no movimento colonial, só que como povos dominados (LEITE, 

2000). E, como nos ensina Porto-Gonçalves (2011), qualquer relação de dominação depara-

se com um profundo paradoxo: aquele que é dominado, que é negado, é importante para 

quem domina; se não fosse assim, não existiria tal relação. Aliás, o dominado pode viver 

sem a dominação, o dominador (pelo menos nessa condição), não.    

 Segundo Almeida (2002), o primeiro conceito jurídico-formal de quilombo, 

elaborado durante o período colonial, foi formulado como resposta ao Rei de Portugal em 

virtude de uma consulta feita ao Conselho Ultramarino, em 1740.  Aquele documento o 

definia assim: “Toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte 

despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele” 

(ALMEIDA, 2002, p. 47). O mesmo autor ressalta o fato de que esse conceito ficou 

“frigorificado”, pois continuou sendo utilizado até hoje por grande parte dos autores e 

estudiosos.  

 Alguns elementos –implícitos e explícitos– presentes nessa definição de quilombo 

ficaram gravados no imaginário da sociedade brasileira, especificamente no de juristas e 

“comentadores com pretensão científica”. O quilombo foi interpretado como algo que 

estava “fora”, “longe”, isolado, para além da civilização e da cultura, sem contato com 

outros grupos ou com as classes dominantes. 

A formação do Estado brasileiro, com sua ideologia de branqueamento da 

população e o mito da democracia racial que a legitima, acionou esse conceito para excluir 

sistematicamente a esses grupos (ANJOS, 2004). O Artigo 68 do ADCT foi o único 

instrumento legal, produzido após a abolição de 1888, que se refere aos direitos sobre a 

terra por parte dos ex-escravos e seus descendentes (ALMEIDA, 2002). Isto é, esse 
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importante segmento da população brasileira foi, durante um século, invisível para os olhos 

do Estado.     

Muitas comunidades negras rurais e urbanas, existentes ainda hoje, tiveram sua 

origem num quilombo, isto é, uma formação social com raízes num sistema escravagista. 

Na verdade, os quilombos agrupavam, sobretudo, povos de descendência africana, mas 

também foram conformados por indígenas e descendentes de europeus excluídos da 

sociedade (ANJOS, 2006). Segundo Almeida (2002) estas comunidades se conformaram ao 

longo de sua trajetória histórica sempre em relação e contato com outros segmentos sociais, 

tanto antagonistas quanto parceiros.  

O mesmo autor faz uma distinção entre quilombo e insurreição, muitas vezes usados 

como sinônimos. Foi uma ampla diversidade de processos e situações específicas que 

deram origem a estes agrupamentos.  O princípio fundante dos quilombos foi a oposição 

aos mecanismos repressores da força de trabalho escravizada e, principalmente, à lógica da 

plantation. Conformaram-se como grupos com produção e organização próprias, 

destinando seu trabalho para seu próprio sustento e desarticulando assim as relações 

capitalistas de exploração do trabalho alheio. As áreas de cultivo ou roças se constituíram 

como um verdadeiro elemento estratégico desses grupos. Nesse contexto construíram 

territórios próprios, muitos dos quais deram origem às comunidades e territórios 

quilombolas do Brasil contemporâneo.  

Um aspecto importante dessas formações territoriais é a unidade familiar que 

suporta um sistema produtivo específico. Esse sistema de produção baseado no trabalho 

familiar e em formas de cooperação simples entre as diferentes famílias lhes deu maior 

autonomia e liberdade de ação e se constituiu como um dos elementos distintivos dessas 

comunidades. Nesse sistema produzem para seu próprio consumo e também para diferentes 

circuitos de mercado. A lógica de cooperação familiar, presente ainda hoje, é fundamental 

para compreender a construção das territorialidades quilombolas como territórios étnicos 

(MALCHER, 2009). Nesse sentido, conclui Almeida, “a situação de quilombo existe onde 

há autonomia, onde há uma produção autônoma que não passa pelo grande proprietário ou 

pelo senhor de escravos” (ALMEIDA, 2002, p. 59; grifo meu).     

Assim, o que define o quilombo não seria o isolamento e a fuga, mas a situação de 

autonomia. Temos assim diversas origens dessas autonomias, que transcendem aquela 
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estreita noção de quilombo que mencionamos linhas atrás. Segundo o mesmo autor, 

existiram quilombos inclusive dentro das fazendas. Devido ao declínio nos preços dos 

produtos do sistema de monocultura agrário-exportador, sobretudo de cana e algodão, 

propiciaram situações de autonomia e autoconsumo a pouca distância da casa-grande. O 

proprietário não era mais o organizador absoluto da produção e assim as famílias 

mantiveram uma forte autonomia em relação ao controle da produção frente àquele, 

estando inclusive em condições para negociar sobre determinado assunto em que tinham 

interesse ou necessidade (ALMEIDA, 2002).  

Para além dos movimentos insurrecionais ou de fuga, existiu uma diversidade de 

situações que deram origem aos quilombos. Podemos mencionar: ocupações e doações de 

terras a partir da desagregação e decadência das plantations; compra de terras pelos 

próprios sujeitos, possibilitada pela desestruturação do sistema escravista
22

; terras 

conquistadas como prestação de serviços de guerra, como as lutas contra insurreições ao 

lado de tropas oficiais; e, também, as chamadas terras de preto, terras de santo ou de 

santíssima, através da doação de terras para santos e o recebimento de terras por prestação 

de serviços religiosos a senhores de escravos (CONAQ, 2010).  

São processos caracterizados por uma grande complexidade, por isso a necessidade 

de elaborar abordagens e instrumentos metodológicos que superem os estreitos limites das 

definições clássicas, as quais muitas vezes têm alimentado preconceitos. Só no Brasil temos 

essa gama de situações que originaram comunidades de quilombo; agora imaginemos em 

toda a América. Ainda há muito que precisa ser compreendido, sobre o que aconteceu, o 

que está acontecendo e o que poderia acontecer (ANJOS, 2006). 

 As formas de dominação se reinventam também. A exclusão do acesso à terra 

vigente durante a escravidão foi “atualizada” e inclusive agravada com a Lei de Terras de 

1850, a qual proibia a aquisição de terras a não ser pela via da compra. Isto é, a terra virou 

uma mercadoria. A multiplicidade de processos de territorialização das comunidades 

quilombolas foram excluídos e não reconhecidos plenamente pela Lei de Terras. A 

CONAQ se expressa sobre este assunto no seu “Manifesto pelos direitos quilombolas”: 

 

                                                           
22

 Isto quer dizer que não é possível associar a formação de quilombos exclusivamente com o período em que 

a escravização foi uma instituição formal. 
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A lei de Terras foi uma condição para o fim da escravidão. Quando as terras 

eram livres, como no regime sesmarial, vigorava o trabalho escravo. 

Quando o trabalho se torna livre, a terra tem que ser escrava, isto é, tem que 

ter preço e dono, sem o que haverá uma crise nas relações de trabalho. O 

modo como se deu o fim da escravidão foi, aliás, o responsável pela 

institucionalização de um direito fundiário que impossibilita, desde então, 

uma reformulação radical de nossa estrutura agrária (CONAQ, 2010, p. 

273).   

 

 A Lei de Terras pretendeu moldar a sociedade brasileira na perspectiva da 

propriedade privada a qual, repetimos, exclui outros usos e relações com/no território e se 

naturaliza como a única forma possível de organizar o espaço. Esse é um fato de extrema 

gravidade, pois cortar os vínculos que um grupo estabelece com/no território significa 

cortar suas condições mínimas de existência material e cultural. Tal vez assim seja mais 

fácil compreender por que no Brasil milhões de pessoas se vêm na necessidade de 

abandonar sua vida no campo, migrando para as grandes cidades, muitas vezes sem ter suas 

necessidades básicas minimamente satisfeitas. A história do Brasil é a história da 

concentração de terras em poucas mãos e, por consequência, da concentração do poder. 

 A consolidação dos grandes proprietários e da terra como mercadoria significou o 

fim da possibilidade de a pequena propriedade vigorar na estrutura agrária brasileira. As 

elites contavam com o poder econômico para arcar com os custos e contavam também com 

os advogados que faziam as leis
23

. O registro escrito, o cartório, funcionou como um aliado 

estratégico dos grandes proprietários, os quais estavam em busca de ampliar seus domínios. 

Assim, passou a importar não a posse ou a produtividade da terra, mas a capacidade de 

comprá-la.  

Como vemos, a profunda ancoragem histórica entre as elites agrárias e o poder 

público explica por que se chega ao século XXI com um Estado fortemente permeável aos 

interesses econômicos e políticos dessas mesmas elites, como argumenta Gomes (2010). 

Com respeito à situação dos quilombos, a instituição das terras como propriedade privada é 

captada por Almeida com muita clareza: 

 

Dessa forma, a noção de quilombo se modificou: antes era o que estava fora 

e precisava vir necessariamente para dentro das grandes propriedades; mas, 

numa situação com a e hoje, trata-se de retirar as famílias das fazendas, ou 

                                                           
23

A historiadora Lílian Gomes (2010), baseada no trabalho de Holston (1993) afirma que as elites agrárias 

brasileiras mandavam seus filhos estudar direito na Universidade de Coimbra, em Portugal, os quais, ao 

retornar, ocupavam os altos escalões das carreiras políticas e jurídicas. 
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seja, expulsá-las da terra. Antes era trazer para dentro do domínio senhorial: 

essa era a lógica jurídica que ilegitimava o quilombo. Hoje é expulsar, botar 

para fora ou tirar dos limites físicos da grande propriedade (ALMEIDA, 

2002, p. 59).     

 

 Grileiros e supostos donos de terras buscaram obter ou regularizar títulos de 

propriedade sem levar em consideração os direitos dos grupos que historicamente 

ocupavam esses territórios. A instituição da Lei de Terras fez com que muitas 

comunidades, tanto quilombolas como também de camponeses, indígenas e tantas outras, 

sofressem graves processos de expropriação, numa tentativa de legalizar o ilegal, de 

usurpar os territórios usando a lei para isso. Houve inúmeras situações de ocupação efetiva 

e de posse por parte de pequenos proprietários que não foram reconhecidos formalmente. 

Pelo contrário, muitas dessas terras em situação de posse foram “devolvidas” e 

recadastradas com registros no cartório como imóveis rurais. Decorrente disso, um quadro 

de tensões instalou-se de maneira permanente no campo brasileiro, presente até hoje 

(ALMEIDA, 2002).   

 Nesse sentido, podemos identificar similitudes importantes entre as comunidades 

quilombolas e outros segmentos sociais rurais no Brasil, que em muitos casos compartem o 

fato de serem comunidades sem-terra. Inclusive, ali reside um dos aspectos mais 

importantes para a compreensão das comunidades quilombolas de hoje e o processo de 

redefinição e ressemantização do conceito de quilombo, acionado a partir dos próprios 

sujeitos protagonistas. A passagem de “comunidade negra rural” a “comunidade 

quilombola” marca a emergência de um movimento político em busca de reconhecimento e 

visibilidade. Como qualquer outro grupo expropriado de suas condições mínimas de 

existência, os quilombolas lutam por melhores condições de vida e, assim, no caso, 

estabelecem estratégias específicas que lhes proporcionam vias de acesso à terra.  

 O estudo dos territórios quilombolas no Brasil é uma tarefa desafiadora e exige uma 

pesquisa interdisciplinar. Em nosso trabalho é fundamental o diálogo com a antropologia e 

com a história. Na geografia, especificamente na cartografia, não podemos deixar de 

mencionar o trabalho de Rafael Sanzio dos Anjos, que coordena o Centro de Cartografia 

Aplicada e Informação Geográfica (CIGA), na Universidade de Brasília. O Projeto 

Geografia dos Remanescentes de Quilombos no Brasil, inscrito no CIGA, tem como 
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objetivo levantar informações espaciais sistematizadas referentes à distribuição das 

comunidades quilombolas no território brasileiro. 

 Segundo Anjos, a ignorância e a indiferença são terreno fértil para os preconceitos e 

a naturalização das injustiças. Desta forma, estudar a geografia dos quilombos é 

fundamental para compreender, ter respeito e valorizar as diferenciações étnicas e culturais 

existentes no Brasil. As formações territoriais quilombolas representam “um dos mais 

relevantes processos geográficos e históricos que contribuíram e contribuem para a 

formação do povo brasileiro” (ANJOS, 2004, p. 6). Esse autor denuncia a ideologia de 

segregação do sistema de ensino nas escolas do Brasil, que deliberadamente oculta e 

distorce a realidade dos segmentos sociais afro-brasileiros, dentre eles os quilombolas. O 

ensino da geografia não é exceção. O objetivo subjacente é não oferecer e inclusive impedir 

modelos relevantes que ajudem a construir uma auto-imagem positiva desses grupos e o 

reconhecimento de suas territorialidades específicas (ANJOS, 2006).  

A carência de estudos sistemáticos sobre a geografia dos quilombos explica em 

parte por que as ações governamentais ainda são episódicas e fragmentárias, sendo que o 

próprio Estado, apesar de importantes esforços, em grande medida desconhece esse 

patrimônio territorial. O esquecimento das comunidades quilombolas é uma questão 

estrutural (ANJOS, 2004).  

 O Mapa 01, elaborado por Anjos (2004), podemos observar a distribuição das 

comunidades quilombolas pelo Brasil. Trata-se de uma distribuição que reflete uma 

historicidade espacial complexa, o que demanda uma interpretação cuidadosa. Sendo o 

território um fato físico, político e social, nele estão gravadas as referências culturais e 

simbólicas da população. Os territórios quilombolas são espaços construídos e 

materializados a partir de referências de identidade e pertencimento territorial, onde 

geralmente sua população tem um traço de origem comum.  
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Mapa 01- Brasil: Distribuição espacial dos municípios com presença 

de comunidades quilombolas 

 
Mapa elaborado por Rafael Sanzio dos Anjos, em 2005.Obs.: As áreas marcadas no mapa não correspondem 

com a extensão total dos territórios ocupados pelas comunidades quilombolas, senão com os municípios nos 

quais há presença dessas comunidades. Fonte: ANJOS, 2006, p. 350.    

 

 

Naqueles lugares onde houve produção de cana, algodão, café, cacau, onde houve 

atividade pecuária e extração de minérios, houve também presença de africanos e 

afrodescendentes escravizados. E, praticamente em todos esses lugares houve conflito no 

sistema, cuja principal expressão territorial foram os quilombos, aqueles territórios de 

trabalho livre construídos por pessoas que decidiram se associar e não se submeter ao 

regime escravagista. Segundo Anjos (2006) as demandas históricas e os conflitos com o 
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sistema dominante têm imprimido a esse tipo de estrutura espacial exigências de 

organização e a instituição de uma auto-afirmação política, social, econômica e territorial. 

As marcas (geo-grafias) desses territórios de autonomia estão sendo recriadas no Brasil 

contemporâneo. É a reinvenção dos territórios quilombolas. 

Os Estados com maior número de comunidades quilombolas são Bahia (494), 

Maranhão (369), Minas Gerais (185), Pará (161) e Pernambuco (112) (Quadro 01). O Rio 

Grande do Norte tem 22 comunidades quilombolas, dentre elas Acauã. A Região com 

maior número de quilombos é, com muita diferença, o Nordeste, com 1228 comunidades, 

isto é, um 61,18% do total do país. Ainda assim, a presença destas comunidades nas demais 

regiões também é significativa (Quadro 02).     

 
Quadro 01. Número de comunidades quilombolas por Estado, 2013

24
 

Estado Comunidades quilombolas 

certificadas pela FCP 

Bahia 494 

Maranhão 369 

Minas Gerais 185 

Pará 161 

Pernambuco 112 

Rio Grande do Sul 94 

Mato Grosso 66 

Piauí 65 

Alagoas 64 

São Paulo 46 

Ceará 42 

Paraná 35 

Paraíba 33 

Amapá 33 

Espírito Santo 30 

Rio de Janeiro 29 

Tocantins 27 

Sergipe 27 

Goiás 26 

Rio Grande do Norte 22 

Mato Grosso do Sul 22 

Santa Catarina 12 

Rondônia 7 

Amazonas 6 

Não existem comunidades quilombolas certificadas nos 

Estados de Roraima e Acre nem no Distrito Federal. 
Fonte: Site da Fundação Cultural Palmares. http://www.palmares.gov.br/quilombola/. 

                                                           
24

Esses números correspondem às comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares. 

http://www.palmares.gov.br/quilombola/
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Quadro 02. Número de comunidades quilombolas por região, 2013 

Região Comunidades quilombolas 

certificadas pela FCP 

Nordeste 1228 

Sudeste 290 

Norte 234 

Sul 141 

Centro-Oeste 114 
Elaboração própria com base em dados da Fundação Cultural Palmares. 

http://www.palmares.gov.br/quilombola/ 

 

Em julho de 2014 o INCRA estava com 1.290 processos abertos para a 

regularização de territórios quilombolas. Nessa mesma data, haviam sido emitidos 154 

títulos de terras quilombolas, regularizando uma área total de 1.007.827 hectares, em 

benefício de 13.145 famílias (INCRA, 2014). Num documento elaborado por essa 

instituição, em 2012, afirma-se que os territórios quilombolas até então titulados abrangia 

0,12% do território nacional. Estima-se que a titulação de todos os quilombos do Brasil não 

chegará a 1%, sendo que os demais estabelecimentos agropecuários representam cerca de 

40% do território nacional (INCRA, 2012). 

O dado apresentado acima expressa a magnitude do desafio e as dificuldades 

enfrentadas na tentativa de democratizar ao acesso à terra. A questão fundiária, na América 

Latina e no Brasil, também tem uma dimensão étnica, pois desde a própria formação dos 

Estados nacionais as terras foram monopolizadas pelas elites brancas e seus descendentes. 

As profundas desigualdades neste campo remetem àquilo que Porto-Gonçalves (2006a) 

chama de “autonomias débeis”. Refere-se à situação vivida em muitos casos, tanto por 

quilombolas quanto por indígenas e outras populações socio-culturalmente diferenciadas, 

cujas territorialidades se mantêm à margem umas das outras e assim a diferença tende a 

perder seu dinamismo como consequência do próprio isolamento (gueto), numa matriz 

territorial usualmente hostil.  

Segundo este autor não é suficiente reconhecer a diversidade cultural. Para além da 

diferença, é necessário um reconhecimento da materialidade dos fazeres e dos poderes na 

qual tais diferenças estão inscritas. Os “novos” movimentos sociais trazem ao debate as 

relações de poder assimétricas que instrumentalizam as diferenças. Uma perspectiva 

emancipatória não pode ver a sua fonte, a diversidade, como algo já dado desde sempre e 

para sempre, mas sim como estratégia cognitiva e política de afirmação e construção 

http://www.palmares.gov.br/quilombola/
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(PORTO-GONÇALVES, 2006b). Nesse sentido, podemos ver que a afirmação de uma 

etnicidade diferenciada está no centro das lutas quilombolas pelo reconhecimento dos 

territórios que ocupam.  

Ao longo deste segundo tópico constatamos que as comunidades quilombolas de 

hoje se conformaram historicamente a partir de diversos processos e situações, tendo como 

característica comum a busca da autonomia, a quebra de um sistema de relações baseado na 

escravização de pessoas e na exploração do trabalho alheio. No entanto, é necessário 

destacar as especificidades do momento presente, onde o significado de quilombo e 

comunidade quilombola está sendo atualizado e reelaborado, num novo contexto social e 

político que o país vive. O reconhecimento formal dos direitos destas comunidades aos 

territórios (Artigo 68 do ADCT) e a emergência de um movimento social quilombola nas 

últimas duas décadas marcam esse novo contexto.  

Nos capítulos que seguem vamos buscar compreender de que forma esse processo 

de reconhecimento está acontecendo na comunidade quilombola de Acauã, em Poço 

Branco, Rio Grande do Norte. As dinâmicas territoriais em curso apontam para uma nova 

territorialidade, diga-se de passagem, que está sendo construída em meio a tensões e 

disputas, tanto dentro da própria comunidade quanto entre esta com outros atores sociais.  
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Capítulo 2: TERRITORIALIDADE QUILOMBOLA E CONFLITOS 

TERRITORIAIS EM ACAUÃ 

 

 

Neste capítulo pretendemos analisar as formas como as pessoas em Acauã se 

relacionam socialmente entre si e com a natureza, como a comunidade se realiza ao 

produzir/configurar o território, enfim, sua territorialidade, que está em contato, às vezes 

conflitante, com outros sujeitos e outras concepções e usos do território. Essa tensão entre 

as diferentes formas de apropriação do território explica por que em Acauã viveram e se 

vivem conflitos territoriais, fazendo assim a ponte conceitual e empírica entre 

territorialidades e conflitos, que discutiremos no final do capítulo.  

Para entender as relações sociais e de poder, que configuram as territorialidades em 

Acauã, analisamos as atividades concretas do dia a dia dos moradores, as formas como 

configuram e reconfiguram o território com seus corpos e mentes. Isso implica considerar 

não só as relações mantidas entre eles e elas, mas também com outros atores sociais, que 

podem ser tanto antagonistas quanto parceiros (fazendeiros, outras comunidades, órgãos do 

Estado, ONGs, etc.). São essas relações sociais que produzem e reproduzem um território 

próprio, materializado numa diversidade de elementos geográficos visíveis e tangíveis, 

como casas, quintais, ruas, roçados, trilhas, águas, áreas de pastagem, caatinga etc., onde os 

moradores estabelecem vínculos específicos e realizam suas vidas. No entanto, a 

territorialidade quilombola não se limita à área de estudo, indo além da escala da 

comunidade através de fluxos de pessoas, produtos e informação.  

Procuramos evidenciar o fato de que esse território está experimentando mudanças 

significativas, no que concerne às reivindicações territoriais específicas da comunidade na 

última década. Mas antes, para poder compreender as dinâmicas que atualmente 

configuram esse território, fazemos uma breve reconstrução histórica de alguns eventos que 

o marcaram de forma decisiva, sobretudo a construção da barragem de Poço Branco, na 

década de 1960, que provocou alterações profundas na região como um todo.  
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2.1 Territorialidades em Acauã 

 

Acauã está localizada no município de Poço Branco (Mapa 02), no agreste do Rio 

Grande do Norte, a 63 km de Natal, cujo acesso, desde a capital, se dá por rodovia 

pavimentada (BR 406). 

 

Mapa 02 – Localização do Município de Poço Branco. 

 
Elaborado por Andrés Jiménez Corrales, Luiz Eduardo Virgolino Perônio e Aberto Gutiérrez Arguedas.  

Fonte: IDEMA.    

 

Para entender as dinâmicas territoriais em curso em Acauã é preciso, primeiramente, 

considerar alguns eventos passados. Um evento marcante na história de Poço Branco e das 

comunidades rurais vizinhas foi a construção da barragem Engenheiro José Batista do Rego 

Pereira, conhecida como barragem de Poço Branco, sobre o rio Ceará Mirim, iniciada no 

fim da década de 1950 e inaugurada em 1969 (VALLE, 2010). Apesar de que o projeto da 

barragem já exista há algumas décadas, a grande obra se enquadrou dentro das políticas 

desenvolvimentistas da ditadura militar brasileira, período em que inúmeras barragens 

foram construídas em todo o Nordeste.  
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O interesse das elites locais por barrar o rio Ceará Mirim remonta-se a finais do 

século XIX, onde os senhores de engenhos, muitos dos quais exerciam cargos políticos, 

tentaram revitalizar a produção açucareira afetada pelas periódicas enchentes do rio nos 

vales úmidos, no que é hoje o município de Ceará Mirim, tendo sofrido assim com 

sucessivas crises econômicas e grandes dívidas (SOUZA, 1999). Depois de várias 

tentativas, foi na década de 1960 que a barragem se materializou, construída pelo 

Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS) (VALLE, 2010). 

Outra das motivações principais para a construção da barragem foi o interesse em 

valorizar as terras nessa região, o que estimulou a chegada de novos proprietários. As terras 

ocupadas por várias gerações de moradores (sem registro escrito), tanto em Acauã quanto 

em outras comunidades, foram usurpadas com a chegada de fazendeiros, protegidos pelo 

Direito e pelo dinheiro. Essa ruptura é fundamental para compreender as dinâmicas 

territoriais em curso em Acauã, pois hoje a comunidade se mobiliza em busca do 

reconhecimento territorial daquelas áreas que perderam com a construção da barragem e a 

consequente consolidação da propriedade privada.   

A barragem provocou transformações profundas no mapa social de Poço Branco e 

de Acauã, diga-se de passagem, transformações que implicaram benefícios para alguns e 

prejuízos para outros. Como bem aponta Souza (2013), nos marcos do capitalismo, não há 

somente quem perde com os impactos negativos das transformações no espaço (caso 

contrário eles não existiriam), mas também quem ganhe, e muito. As configurações 

territoriais não são neutras, como vimos no capítulo anterior.  

Como em muitos outros casos, impôs-se a vontade de uma minoria com poder 

econômico, desconsiderando as profundas implicações que uma obra dessa magnitude tem 

sobre o ambiente e o modo de vida das populações do local, cujas territorialidades estavam 

em relação estreita com as dinâmicas do rio. Ignorou-se o papel das enchentes no aporte de 

nutrientes aos solos, que marcava um ciclo natural ao qual estavam adaptadas as práticas 

agrícolas em várias comunidades rurais na região, como na antiga Acauã. Jair Souza se 

refere ao rio Ceará Mirim como “o rio que trazia o adubo do sertão” (SOUZA, 1999, p. 12). 

Ao refletirmos sobre a história de Acauã, vemos que esse evento representou uma 

verdadeira ruptura na sua configuração territorial, de tal magnitude que implicou a 

reconstrução da comunidade num outro local, daí a distinção entre a „Antiga‟ e a „Nova‟ 
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Acauã. A antiga comunidade de Acauã, conhecida também como a Cunhã Velha, estava 

localizada na margem direita do rio Ceará Mirim. A Acauã Velha foi inundada, assim como 

uma ampla extensão das terras ocupadas por seus habitantes, em ambos os lados do rio, 

provocando assim o deslocamento forçado das famílias.  

Outras localidades e comunidades também foram atingidas, como o caso da antiga 

vila de Poço Branco que, ao ser também inundada, foi reconstruída a 1 km de seu lugar 

original, no que é hoje a sede do município. Quando o nível das águas do açude está baixo, 

durante a época seca, é possível ver algumas velhas estruturas da antiga Poço Branco, com 

o destaque da igreja. A barragem marcou a passagem de vila para cidade, assim como a 

criação do município de Poço Branco, em 1963, que anteriormente pertencia ao município 

de Taipú na divisão político-administrativa (VALLE, 2006). Em termos populacionais, esta 

cidade cresceu muito com a barragem, pois a construção atraiu muitas pessoas de vários 

lugares do Rio Grande do Norte.  

Alguns dos moradores mais velhos de Acauã, que nasceram na Cunhã Velha e 

viveram o drama da expulsão e o deslocamento, relatam que nem sequer foram avisados 

sobre o andamento das obras ou das suas possíveis consequências naquele momento, como 

foi constatado por Valle (2006, p. 166): 

 

Até mesmo [para] o homem que trabalhou na construção, não houve 

efetivamente um contato prévio a fim de advertir do impacto da barragem e 

da eventual remoção das famílias que viviam nas margens do rio. O risco da 

perda do lugar de origem, dos plantios agrícolas e das habitações não era 

esperado. 

 

Conforme as obras avançavam, os engenheiros e as autoridades não ofereceram 

alternativas para os moradores de Acauã. Ou seja, esses homens e mulheres não tinham 

para onde ir. Dos antigos moradores, muitos migraram para outras terras (Poço Branco, 

Contador, Pedro Velho, João Câmara, Natal), mas dezesseis famílias originárias da Cunhã 

Velha adquiriram uma pequena área de terra de 4 hectares na margem esquerda do rio, só 

conseguida através da negociação com o prefeito de Poço Branco e os construtores da 

barragem, na qual o município pagou a metade e a comunidade a outra metade (VALLE, 

2006). Nessa negociação o papel do senhor Marino Catarino, hoje com 73 anos, foi 

fundamental. Seu Marino trabalhou na construção da barragem e tinha contato diário com 
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os engenheiros, o que permitiu que a comunidade fosse escutada através de suas palavras. 

Se não fosse por ele, possivelmente a comunidade houvesse sido desmembrada.  

Em meio as grandes dificuldades, mas com muita luta e firmeza, conseguiram 

permanecer na terra de origem, reinventando assim um território que foi recortado e 

abruptamente reduzido. Afirma Valle que “de 1969 até a década atual, a comunidade teve 

que se confrontar com a falta de terra e de água, fatores essenciais para sua reprodução 

social, o que tem gerado conflitos com os proprietários vizinhos que cercam a pequena área 

onde a comunidade se encontra correntemente” (VALLE, 2010, p. 132). A comunidade 

vive ainda hoje nesse mesmo local, ao qual nos referimos anteriormente como a “nova” 

Acauã. 

A inundação dessas áreas não só destruiu os locais de moradia, trabalho e referência 

social das famílias, mas também provocou uma série de transformações socioeconômicas 

na região como um todo, com graves implicações para a comunidade de Acauã. A posse 

daquelas terras foi muito valorizada por estarem próximas da barragem, estimulando a 

chegada de grileiros e supostos donos de terras e instituindo uma territorialidade (privada) 

incompatível com aquela das famílias de Acauã. Assim, existe forte relação entre a 

construção da barragem e a apropriação particular das terras, o que explica o aparecimento 

repentino das cercas na paisagem de Acauã, um elemento antes ausente que mudou toda 

sua configuração territorial. Segundo Souza, 

 

O início das obras para a construção da barragem nos fins dos anos 50 

coincide com relatos dos moradores sobre a chegada das cercas na zona 

rural de Poço Branco. Hoje [em 1999], às margens do lago formado só 

existem grandes fazendas, a exceção fica numa faixa de aproximadamente 

quatro quilômetros, onde fica a zona urbana de Poço Branco (SOUZA, 

1999, p. 23). 

 

A comunidade ficou “ilhada” em meio de fazendas e os novos proprietários 

inclusive proibiram aos moradores o acesso às águas do açude. De um território “livre” e 

contínuo, onde podiam “trabalhar à vontade”, usando a expressão popular, as famílias 

passaram a viver uma situação realmente dramática, sem poder fazer uso nem viver 

naquelas terras ocupadas ao longo de várias gerações. Foram expulsos do seu próprio 

território. As palavras de Souza (1999, p. 29) expressam o drama vivido em Acauã naquele 

momento:  
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Sem terras, a fome chegou, sem água a sede chegou, sem terras a 

exploração do trabalho nas fazendas vizinhas também chegou, a vida foi 

afogada nas águas do lago e nas cercas ao lado da “Nova Acauã”. Para 

essas pessoas a mudança representou um retrocesso em seu modo de viver.  
 

Indo um pouco mais para trás na história, de acordo com Valle (2006), no século 

XIX intensificou-se como nunca antes a economia da cana-de-açúcar na parte baixa do rio 

Ceará Mirim, atividade orientada à exportação e que usava grandes contingentes de pessoas 

escravizadas no trabalho. Na parte média do rio, onde se localizam hoje os municípios de 

Taipú e Poço Branco, com outras características climáticas e ambientais, as populações 

praticavam outras formas de produção. Essas variações nas estruturas produtivas explicam 

as diferentes configurações sociais e territoriais que se formaram nessa parte média, um 

pouco mais afastadas do litoral. 

Ali, a implantação de sistemas que combinavam pecuária com o cultivo de algodão 

e de culturas de subsistência (feijão, mandioca, milho, dentre outras), tanto para consumo 

próprio como para comercialização local, contribuiu para reorientar social e 

economicamente a muitos agrupamentos, os quais ganharam importante autonomia 

produtiva. O citado autor sugere que a história das famílias de Acauã esteve intimamente 

associada a essas modalidades variadas de ocupação econômica, definidas por uma 

figuração social diversificada, inclusive em termos étnico-raciais (VALLE, 2006). Não 

resta dúvida que a presença de água foi fundamental para definir o lugar de assentamento.   

Há uma imprecisão temporal da origem da comunidade. A expressão 

“antigamente”, frequentemente utilizada e acionada pelos moradores, sobretudo os mais 

velhos, não especifica o momento dessa conformação territorial, assim como o lugar de 

proveniência dos fundadores também não é claramente definido. Como foi mencionado na 

introdução, os primeiros moradores teriam chegado desde a parte baixa do rio Ceará Mirim, 

uma região dedicada ao cultivo da cana de açúcar. Tratava-se de pessoas escravizadas que 

estavam buscando uma vida melhor, se ajudando uns aos outros. A partir daquele momento, 

foi se conformando uma intrincada rede de relações de parentesco e aliança, presente até 

hoje. Nesse sentido a família é chave para a compreensão de uma etnicidade diferenciada 

em Acauã, que a distingue de outros segmentos sociais na região.  
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Na memória dos moradores, trata-se de uma ocupação prolongada e originária, um 

„território tradicional‟. Suas raízes estão nesse lugar específico, os antepassados já eram 

nascidos e criados ali, o que evidencia um vínculo muito forte entre as pessoas e o 

pertencimento coletivo a um espaço comum. Aparentemente quando chegaram os 

fundadores não tinha ninguém na área. 

Segundo Brandão (2010) essa é uma das características distintivas das comunidades 

tradicionais, categoria muito utilizada nas ciências humanas e que apresenta grandes 

dificuldades para quem tenta defini-las
25

. Afirma: “[...] Por oposição a todas as outras, são 

comunidades tradicionais aquelas que „ali estavam‟ quando outros grupos humanos, 

populares ou não, „ali chegaram‟ e ali se estabeleceram” (BRANDÃO, 2010, p. 352). E, 

para além do fato de “ali estarem” quando outros “ali chagaram”, aquilo que faz uma 

comunidade ser tradicional é uma motivação política, é a vontade de dar manutenção e 

reprodução a um modo de vida, de resistir frente às ameaças vindas de fora. 

A comunidade é a forma que pode fazer frente ao capital, ao poder exterior, ao 

mercado, à sociedade de massa e mídia. Porém, isso não quer dizer que sejam estáticas ou 

livres de conflitos. Dentro de qualquer comunidade existem conflitos ou contradições, que 

fazem parte da própria condição humana, como constatamos em Acauã. Seria irresponsável 

se fizéssemos uma análise maniqueísta onde, por um lado, todo o positivo está associado às 

comunidades tradicionais e, por outro, todo o ruim associado aos “agentes externos”.  

O que é inegável é que a comunidade tradicional (ou originária) representa uma 

forma ativa e presente de resistir à quebra de um sistema de relações comunitárias ainda 

mais centradas em pessoas humanas e redes de reciprocidade frente à ameaça de converter 

as relações humanas em trocas de mercadorias. O trabalho e a vida social não estão 

separados, como no caso da sociedade urbano-industrial (BRANDÃO, 2010). Por essa 

razão a categoria de povos e comunidades tradicionais tem um peso político significativo. 

Como afirma Almeida (2008) o tradicional vem sendo deslocado no discurso oficial, 

afastando-se do passado e tornando-se cada vez mais próximo das demandas do presente.  

                                                           
25

C. W. Porto-Gonçalves, por exemplo, prefere utilizar o termo „originário‟ em vez de „tradicional‟, para se 

referir a estes grupos. “A expressão tradicional conclama ao seu par moderno e, assim, se inscreve numa 

hierarquização conduzida pelo eurocentrismo do tradicional ao moderno. Já a expressão originária recusa esse 

par e requer que seja vista por si e pelos seus próprios valores” (PORTO-GONÇALVES, 2011, p. 25).  
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Voltando a nossa área de estudo, a construção da barragem, com todas suas 

implicações sociais e ambientais, provocou em Acauã a sobreposição de diferentes 

territorialidades em condições assimétricas, conformando verdadeiras territorialidades em 

tensão. Não se trata só de relações de poder desiguais entre os grupos sociais que as 

conformam, mas também dos diferentes conteúdos, valores e significados culturais que 

cada grupo atribui ao território. O território, segundo Porto-Goncalves (2011), é constituído 

pelos hábitos e hábitats através dos quais cada grupo cria determinadas formas de estar-

juntos, que os distinguem dos demais e que os fazem sentir diferentes (identidades), num 

processo de construção e reconstrução permanentes.  

Valle (2006) destaca essas diferentes formas de uso e apropriação do território em 

Acauã, inclusive fazendo referência a uma série de categorias territoriais amplamente 

usadas pelos próprios moradores. Assim, nessa ocupação prolongada e originária da 

tradição quilombola, fala-se de uma terra livre, sem dono, solta e comum. No momento da 

chegada dos fundadores, estes se encontraram com uma terra “sem dono”, a qual foi 

apossada, isto é, da qual tomaram posse para a residência e produção econômica autônoma 

das famílias, sendo a agricultura a ocupação central de existência da comunidade.  

A noção de terra livre tem um significado ainda mais profundo. Não era só uma 

terra onde podiam plantar e trabalhar sem constrangimentos, mas também uma terra onde 

não havia um patrão, um espaço liberto, tendo em consideração a história de escravização 

vivida por estas pessoas e seus antepassados (VALLE, 2006). Vale mencionar também que 

os habitantes de Acauã nunca possuíram um registro formal cartorial sobre suas terras, 

mantendo assim uma relação de posse e não de propriedade.  

A chegada dos supostos proprietários, associada ao período de construção da 

barragem como já explicamos, transformou as terras livres em terras aforadas
26

, registradas 

em cartório e delimitadas por cercas. A territorialidade tradicional quilombola, constituída 

numa ocupação de várias gerações, se viu invadida pela territorialidade da propriedade 

privada, onde as terras são tituladas e adquiridas mediante compra e venda. A propriedade, 

lembremos, é uma invenção do direito, da lei, e nela a pessoa não precisa ter uma relação 

                                                           
26

A noção jurídica de aforamento refere-se ao ato de concessão de privilégios e deveres sobre uma 

propriedade para exploração ou usufruto ao seu ocupante, nesse caso, proprietários capitalistas. 
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de fato com a terra, como na posse; basta um papel para provar que a pessoa é dona do 

imóvel (COMBATE RACISMO AMBIENTAL, 2011).  

Conforme Leite (2013), a invisibilidade social é uma marca característica das 

comunidades negras rurais do Brasil. Segundo o antropólogo do INCRA, na pesquisa 

cartorial feita por essa instituição no processo de regularização do quilombo em Acauã, não 

há qualquer menção a uma comunidade negra ou rural no local onde os quilombolas 

moravam, às margens do rio Ceará Mirim.      

Como já vimos, as territorialidades se conformam através de relações sociais e de 

poder, e assim o “aforamento” das terras em Acauã implicou toda uma reconfiguração das 

dinâmicas sociais e econômicas no território. Como afirma Leite (2013, p. 1): “[Com a 

construção da barragem] foram forçados a se espremer num pequeno retângulo, sem terras 

boas para plantar, sendo obrigados a arrendar terras de fazendeiros vizinhos, numa situação 

que ecoa o status quo da escravocracia”. Aqueles que ficaram no local tiveram que criar 

estratégias de sobrevivência e monetarização. Muitas pessoas se mantiveram trabalhando 

na agricultura, mas se viram obrigados a usar as terras dos outros, assim como também se 

inserir em trabalhos remunerados. Em alguns casos as novas atividades se assemelhavam às 

tradicionais, em outros não. 

Foi muito comum o trabalho como meeiro, onde se produz em terras arrendadas e 

parte dessa produção (usualmente a metade, daí a palavra) corresponde ao proprietário, 

como forma de pago, por permitir que os agricultores usem as terras que estão registras em 

seu nome, diga-se de passagem, terras que inicialmente pertenciam à comunidade 

quilombola. As famílias também usaram os quintais das casas para plantar e criar animais, 

um espaço evidentemente insuficiente para sua reprodução.  

No caso dos trabalhos remunerados, são tanto no campo quanto na cidade. Muitos 

homens laboraram no passado como diaristas no corte de cana, durante os meses da safra, 

entre julho e dezembro, deslocando-se periodicamente aos municípios de Taipú e Ceará 

Mirim. Vê-se todo um processo de proletarização do trabalho rural, inserindo-se assim em 

relações econômicas com uma desigualdade mais marcada, geralmente sob um sistema de 

exploração (VALLE, 2006). Alguns deles inclusive se deslocaram até outros estados, 

distantes, como Mato Grosso do Sul e Goiás, para realizar essa mesma função, “de carteira 

assinada”, chamados pelas mesmas empresas que operavam na região. Usualmente eram 
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temporadas de trabalho de alguns meses, durante os quais se afastavam das suas famílias. 

Segundo informam, há vários anos que isso não acontece.  

Muitas pessoas também aproveitam para “arranjar serviço”, ou seja, em labores 

mais pontuais pelas quais recebem dinheiro: pedreiro, pintor, servente, na limpeza de 

terrenos, construir cerca etc. (VALLE, 2006). Para conseguir trabalho, os moradores de 

Acauã se movimentam tanto dentro do próprio município quanto a lugares mais distantes e 

de outras características socioeconômicas, como Natal. Atualmente muitas pessoas, 

sobretudo homens, vivem nesse movimento cíclico, alternando entre Natal durante a 

semana de trabalho e Acauã nos finais de semana, configurando uma territorialidade 

“móvel” que não corresponde unicamente com o substrato espacial material. Acauã, através 

de suas dinâmicas territoriais, está também presente em outros espaços geográficos.    

Para muitos o trabalho na construção civil não é pontual, mas é um ofício, ao qual 

se dedicam regularmente. O ofício de pedreiro virou um dos mais importantes em Acauã, 

tanto como trabalho remunerado quanto para as próprias construções na comunidade. Um 

aspecto interessante a ser ressaltado é que em Acauã as casas foram construídas pelos 

próprios moradores, o que reforça a autonomia, pautada em conhecimentos práticos para 

viver, no saber fazer, reproduzidos no interior da comunidade. Muitas pessoas se dedicam a 

vários ofícios, construção e agricultura (homens) ou trabalho em casa e agricultura 

(mulheres), por exemplo. Hoje as casas são em sua maioria de cimento, mas ainda existem 

algumas de taipa e barro, como era comum em períodos anteriores.  

Existe a divisão do trabalho por gênero, a qual se manifesta também 

territorialmente. O trabalho das mulheres se concentra no espaço doméstico, na organização 

e manutenção do lar, cozinha, lavagem de roupa e cuidado com as crianças. No entanto, as 

mulheres trabalham também fora de casa. Foi importante sua participação como raspadeiras 

nas casas de farinha (VALLE, 2006), assim como nas atividades agrícolas e às vezes em 

trabalhos remunerados fora da comunidade. Através da divisão do trabalho cada família 

cria suas próprias estratégias de subsistência e monetarização, com o objetivo de conseguir 

sua reprodução. 

Muitas vezes esse trabalho dentro de casa é relegado a um segundo plano, 

considerando que vivemos numa sociedade que privilegia os trabalhos nos quais circula o 

dinheiro. Esse trabalho doméstico realizado pelas mulheres de Acauã é, como mínimo, tão 
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intenso e desgastante quanto aquele que acontece fora, sendo que as mulheres assumem 

muitas vezes o cuidado da casa, das crianças e também o trabalho no roçado. Um aspecto 

que merece destaque é o fato que no dia a dia as mulheres estão mais presentes na 

comunidade do que os homens, sobretudo durante a semana. Devido à falta de 

oportunidades, muitas famílias se vêm na necessidade de separar-se durante a semana, 

quando muitos homens vão trabalhar na capital, e as mulheres e os filhos ficam na 

comunidade. Por isso os finais de semana são momentos especiais de reunião.     

Não podemos deixar de mencionar a importância que adquiriram na última década 

alguns programas sociais do governo para as famílias em Acauã, principalmente Bolsa 

Família. São políticas sociais de subsídio e transferência de recursos para os setores de 

menor renda. Para a maioria das famílias em Acauã tais programas representam hoje uma 

parte importante de sua renda, sem a qual a situação estaria muito mais difícil do que já é. 

Para estas pessoas cem reais fazem uma grande diferença.  

A comunidade, localizada na “porta” do semiárido potiguar, também teve por 

muitos anos problemas de acesso a água, apesar da proximidade com a barragem. Depois 

da intrusão dos fazendeiros, as famílias ficaram confinadas numa área de 4 hectares, sem 

acesso direto às águas do açude. Durante 34 anos, desde 1963 até 1997, os moradores não 

tiveram acesso à água encanada e nesse período foram necessários grandes esforços e 

sacrifícios para trazê-la desde lugares distantes, em baldes, um trabalho realizado 

principalmente pelas mulheres. Em 1997, a comunidade em parceria com a ONG Amigos 

de Poço Branco construiu, num trabalho em mutirão, uma rede de canos que os ligou com a 

rede de abastecimento d´água local, até o distrito de Contador, a alguns quilômetros de 

distância (SOUZA, 1999). 

Alguns anos mais tarde, em 2005, foram construídas 26 cisternas em alguns quintais 

domésticos, que captam água de chuva para beber, projeto que foi possível mediante a 

articulação da comunidade com programas institucionais e ONGs
27

, e reorganizando-a 

politicamente ao redor de um tema essencial como o acesso à água (VALLE, 2006). Nos 

                                                           
27

Dentre as organizações que participaram nesses projetos estão: Amigos de Poço Branco, o NEB (Núcleo de 

Estudos Brasileiros), AACC (Associação de Apoio às Comunidades do Campo do RN) e o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Poço Branco. Também houve participação do Ministério de Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome através do Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o 

Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais (VALLE, 2006). 
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anos subsequentes foram construídas mais cisternas, sendo que hoje quase todas as casas 

contam com uma no seu quintal. 

A construção de cisternas e da rede de abastecimento de água representam uma 

conquista importante em termos de autonomia, pois rompe-se, pelo menos parcialmente, 

com a dependência que a comunidade mantinha com as elites locais, que utilizam o tema da 

água para manipular política e eleitoralmente. Essa situação, presente em muitas 

comunidades rurais do semiárido brasileiro, já foi pertinentemente caracterizada como 

indústria da seca (PORTO-GONÇALVES, 2011). Esses projetos estão inscritos numa nova 

etapa de organização político-comunitária em Acauã, que é fundamental para 

compreendermos as dinâmicas territoriais em curso.  

Antes de entrar no próximo tópico, façamos um breve parêntese metodológico. 

Lembremos que a geografia busca a compreensão de: (1) como o espaço é e (2) por que é 

da forma que é. Ou seja, se preocupa tanto pela materialidade do espaço quanto pelas 

relações sociais que o constroem permanentemente, e que são condicionadas por ele 

(SOUZA, 2007). Afirma Marcelo Lopes de Souza que 

 

Para se compreender e elucidar o espaço, é preciso interessar-se, 

profundamente, e não somente epidermicamente, também pelas relações 

sociais. É necessário interessar-se pela sociedade concreta, em que relações 

sociais e espaço são inseparáveis, mesmo que não se confundam (SOUZA, 

2013, p. 16). 

 

Por sua parte, Gomes (1997, p. 37) nos esclarece sobre o objeto da ciência 

geográfica: “Para que determinadas ações se produzam, é necessário que um certo arranjo 

físico-espacial seja concomitantemente produzido”. Essa lógica do arranjo espacial, que 

segundo Gomes é a questão geográfica por excelência, é conformada através de uma 

verdadeira “rede” de significados e práticas espaciais, constantemente (re)construída.  

Assim, para compreender as dinâmicas territoriais em curso em Acauã é necessário 

um olhar sobre essas atividades concretas do dia a dia, sobre os detalhes do cotidiano, na 

qual homens e mulheres “de carne e osso” produzem uma geografia com suas mãos e 

ideias, em relação permanente uns com outros, conformando assim seu território. O breve 

relato histórico apresentado serve como antecedente para entender o estado atual do 

território e as relações que o configuram, assim como para entender seus movimentos no 

presente. 
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2.2 A configuração do território em Acauã  

 

Começamos o presente tópico com a tradicional descrição geográfica – 

indispensável, mas não suficiente em nossa disciplina –.  Vemos que a sede da comunidade 

localiza-se nesse espaço de 4 hectares, aquele mesmo onde há mais de 40 anos foram 

forçados a viver. Ali é onde se concentra a vida e o movimento cotidiano das pessoas, a 

troca, a conversa, a confraternização e também o conflito interno. Há um total de 57 casas, 

a maioria de cimento e umas poucas de taipa, assim como também a sede da Associação 

dos Moradores do Quilombo de Acauã (AMQA), uma Escola Municipal, um bar e uma 

casa de farinha, organizadas espacialmente em três ruas de terra. Do lado há um campo de 

futebol. A Figura 01 nos mostra essa área onde está assentada a comunidade, que 

chamamos “Vila” de Acauã. Para fins de contextualizar a área de estudo, mostramos 

também outra imagem de satélite que capta um espaço de maior abrangência, onde é 

possível distinguir a cidade de Poço Branco, o açude e a Vila de Acauã (Figura 02).   

 

Figura 01 - Vila de Acauã 

 

Fonte: Google Earth, 30/06/2014.  
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Figura 02 - Poço Branco, Vila de Acauã e arredores 

 

 
Obs.: Os 4 hectares da Vila de Acauã estão destacados com a cor verde.  

Fonte: Google Earth, 30/06/2014.  

 

Atualmente todas as pessoas moram nesse pequeno espaço, no entanto essa situação 

está próxima a mudar, pois há um projeto para construir 50 casas, dentro do programa do 

governo federal Minha Casa Minha Vida. As casas estão sendo construídas nos terrenos ao 

lado, diga-se de passagem, nas terras que foram recuperadas nos últimos anos. No momento 

em que este texto está sendo escrito as construções estão em andamento. E junto com as 

casas, há outro projeto em curso, onde estão sendo construídas mais 16 cisternas, só que a 

diferença das que já existem – que são para uso doméstico –, as novas serão destinadas para 

irrigação e criação de animais.  

Em Acauã há mais unidades familiares do que unidades domésticas, isto é, em 

muitas casas mora mais de uma família. A limitação físico-geográfica das moradias é um 

problema social importante, muitas pessoas dentro do mesmo espaço doméstico. As casas 

estão bem próximas umas das outras, fazendo contato através dos seus quintais, cujo limite 

usualmente é marcado com uma cerca, ou às vezes inclusive sem um limite físico (Figuras 

03 e 04). Muitos dos quintais têm pés de manga, caju, coco, goiaba, umbu, pinha, dentre 
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outros, que dão frutas e sombra, assim como alguns animais, sobretudo galinhas, mas 

também porcos, bois, bodes, assim como cachorros e gatos. 

 

Figura 03 – Acauã: uma das três ruas principais no quilombo. 

 
    Foto: A. Gutiérrez, 2013.  

 

Figura 04 – Aspecto de uma casa típica da comunidade. 

 
   Foto: A. Gutiérrez, 2013.  
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   Figura 05 – Aspecto do quintal de uma das casas. 

 
    Foto: A. Gutiérrez, 2013.  

 
 

Em 2006, segundo o relatório antropológico, Acauã estava composta por 56 

famílias, com um total de 224 pessoas (VALLE, 2006). Esse número aumentou 

consideravelmente, oito anos depois, sobretudo tratando-se de uma comunidade onde a 

maioria são jovens e crianças. Hoje, segundo estimativas dos moradores, já são mais de 300 

pessoas.  

Dois quilômetros ao leste de Acauã está a localizada a cidade de Poço Branco. Uma 

estrada de terra comunica o quilombo com a sede do município. A estimativa populacional 

para 2014 do município é de 14.994 habitantes, segundo o IBGE. Se for de moto ou carro, 

o trajeto toma uns dez minutos; se for andando (“de pés” como se fala em Acauã), toma 

entre meia hora e quarenta minutos. Na outra direção, também à beira do açude, localiza-se 

um povoado que tem entorno de mil habitantes, chamado Contador. Ambos lugares são 

frequentados cotidianamente pelos moradores do quilombo. As ruas têm condições para o 

trânsito de carros, mas os principais meios de transporte são a moto e a bicicleta. A 

comunidade não conta com nenhum sistema de transporte público. 

Apesar de que a vida e o movimento estão concentrados principalmente na “vila”, 

onde estão as casas e ruas, a territorialidade quilombola não se limita a esse espaço em 

particular. Há outros lugares que são frequentados e utilizados no dia a dia de outras 

formas, com significados e funções próprias, e que cumprem um papel importante nessa 

territorialidade que busca a reprodução da vida. Com cada um e em cada um desses lugares 
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estabelecem-se um conjunto de relações específicas, que marcam uma territorialidade 

própria. 

As casas e demais construções (como barracas ou cisternas), as ruas e caminhos, as 

trilhas, áreas de roçado, áreas de pastagem, as matas (caatingas), as águas do açude de Poço 

Branco e de outras lagoas menores (lagoa do Carapina), a cidade de Poço Branco, e 

inclusive lugares mais distantes frequentados pelos moradores (como Natal)... As relações 

mantidas em/com todas essas unidades geográficas configuram a totalidade do território 

quilombola, um território em movimento, um território para viver, no qual as pessoas 

buscam se reproduzir e manter um modo de vida e que, como vemos, não se limita 

espacialmente à sua localidade.  

Chamamos a atenção para o fato de que estabelecem-se diferentes níveis de 

territorialidade (ou escalas), sendo que em cada um desses níveis a intensidade do 

envolvimento varia amplamente. Essa “intimidade” está constituída tanto pelas relações de 

poder que se exercem num determinado espaço, assim como por relações de afetividade e 

intersubjetividade. No caso do espaço doméstico, não resta dúvidas que os moradores são 

os principais sujeitos que exercem poder neles, na sua organização e manutenção, os 

protagonistas desses espaços. Diminuindo o grau de envolvimento, há outros espaços mais 

distantes, onde também participam na sua construção, só que numa intensidade menor, já 

com a presença mais direta de outros atores sociais. Um exemplo pode ser a feira de Poço 

Branco, que acontece os domingos de manhã, onde vários dos moradores do quilombo 

vendem seus produtos, revendem o que compram de outros produtores e também onde 

fazem sua feira.  

Trata-se de um território em transformação, configurado por uma multiplicidade de 

práticas e significados no espaço. Para compreender as dinâmicas sociopolíticas e 

territoriais em curso em Acauã é importante nos debruçarmos sobre os elementos étnicos 

que o compõem, sendo que o território vai muito além de uma simples “terra de trabalho”, 

tendo uma carga simbólica muito forte. Como afirma Ratts (2006, p. 39), “o vínculo com a 

terra informa sobre o grupo, compõe sua identidade e traduz sua trajetória assinalada por 

marcos, limites, percursos dos antepassados, divergências internas [e] relações com os 

outros”.   
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Antes de continuar, é pertinente fazer um esclarecimento conceitual. Para não 

incorrer no erro de usar indistintamente alguns dos conceitos chaves da Geografia (e assim 

perder rigor), lembremos que ao falar de lugares estamos falando de espaços vividos e 

percebidos, dotados de sentido e significado, onde a dimensão mais imediatamente 

perceptível é a cultural-simbólica. De igual maneira, ao falar de territórios estamos falando 

de espaços nos quais se projetam relações de poder, onde a dimensão mais imediatamente 

perceptível é a político-estratégica. Porém, isso não significa que os lugares só tenham um 

conteúdo cultural-simbólico e os territórios só tenham uma carga política: muitas vezes 

(não sempre) um lugar, espaço vivido, coincide com um território, espaço apropriado 

(SOUZA, 2013). 

Nas palavras de Souza (2013, p. 121-122) “isso tem a ver com o fato de que às 

identidades sócio-espaciais se associam, sempre, relações de poder espacializadas, em que 

se nota a finalidade de defender as identidades e um modo de vida”. No caso das 

comunidades quilombolas, das quais Acauã é um exemplo singular, esse vínculo entre 

identidade e território (cultura e política) é cristalino. Por isso, muitos desses espaços  dos 

quais falamos (roçados, caminhos, trilhas, casas, área de pastagem, área de mata, águas das 

lagoas e do açude) são, ao mesmo tempo, território e lugar. 

A partir desse raciocínio podemos compreender melhor de que se tratam as 

dinâmicas territoriais em curso de que falamos neste trabalho, no que concerne ao processo 

de reconhecimento de Acauã como comunidade quilombola e suas reivindicações 

territoriais específicas. Alguns anos atrás, muitos desses lugares não faziam parte do 

domínio territorial quilombola como fazem hoje, isto é, apesar de frequentá-los e utilizá-los 

no dia a dia, os moradores não exerciam um poder sobre eles (ou, se exerciam, era de forma 

indireta). Os que “mandavam”, os que ditavam as regras e exerciam o poder de forma mais 

intensa nesses espaços, eram outras pessoas, principalmente os fazendeiros, não raro 

associados com o poder municipal.  

Na última década, por motivo de uma origem étnica diferenciada que a comunidade 

se auto-atribuiu (quilombola), os moradores organizados através de sua Associação 

reivindicaram direitos sobre o território tradicionalmente ocupado. Fruto das lutas e 

mobilizações eles e elas têm recuperado parte desse território, isto é, são eles e elas que 
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hoje exercem o poder de forma mais intensa, marcando uma passagem de lugar a território, 

sem o primeiro deixar de existir.  

Atualmente a comunidade está com processo aberto no INCRA para a 

regularização fundiária do quilombo. Depois de que são definidos os limites do território 

quilombola, o INCRA procede à desapropriação daqueles imóveis que estão dentro, através 

de um Decreto de Interesse Social. Foi dessa forma que vários dos proprietários cujos 

imóveis estavam dentro da área delimitada já foram desapropriados e indenizados por essa 

instituição, que depois repassa a posse da terra para a comunidade quilombola. Uma 

extensão de terras considerável já foi transferida e incorporada formalmente ao território do 

quilombo
28

. Nesse sentido, observamos verdadeiras territorialidades em movimento, pois o 

que até poucos anos eram fazendas, propriedade privada de outras pessoas, estão sendo 

recuperados pelas famílias do quilombo, tanto num sentido jurídico-formal quanto prático. 

(Figura 06). Usamos a palavra recuperar porque são terras que pertenciam aos quilombolas 

e foram usurpadas.  

Uma característica distintiva é que são áreas de uso comum, às quais todos os 

moradores da comunidade têm livre acesso e podem usufruir dos seus recursos naturais 

(Figura 07). Porto-Goncalves (2011) lembra-nos que historicamente a combinação de terras 

dedicadas à agricultura com áreas de uso comum foi, e em alguns lugares ainda é, a prática 

mais difundida em todos os continentes, tal como se vive em Acauã.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

A discussão sobre a política de regularização de territórios quilombolas e sua aplicação em Acauã será 

aprofundada no Capítulo 4. O motivo pelo qual o mencionamos brevemente aqui é para contextualizar e 

compreender um pouco melhor algumas das dinâmicas territoriais em curso. 
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Figura 06 – Área de antigas fazendas que foram anexadas ao 

território da comunidade quilombola 

 
    Foto: A. Gutiérrez, 2013. 

 

Figura 07 – Matas, roçados e as águas do açude: áreas de 

uso comum.  

 
    Foto: A. Gutiérrez, 2013.  

 

 

Estudando as dinâmicas territoriais em curso em Acauã podemos ver claramente 

que substrato espacial material e território não são sinónimos. Em palavras de Souza: “[...] 

Na qualidade de projeção espacial de relações de poder, os recortes territoriais, as fronteiras 

e os limites podem todos mudar, sem que necessariamente o substrato espacial material que 

serve de suporte e referencia [...] mude” (SOUZA, 2013, p. 90). Isto é, apesar de o substrato 
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material em Acauã não apresente mudanças significativas na sua estrutura, as relações de 

poder projetadas nele são outras, o que configura outro território. Outra ideia do mesmo 

autor capta, em termos genéricos, aquilo que estamos observando concretamente em 

Acauã: um processo de reestruturação territorial: 

 

Alterações políticas que levem a uma reestruturação da malha territorial 

estão, igualmente, condicionando uma reestruturação espacial – ou, mais 

especificamente, territorial – a qual, por sua vez, condicionará a dinâmica 

social subsequente (SOUZA, 2013, p. 107).  

 

Colocamos um exemplo, aparentemente sutil, mas que é consistente para 

demonstrar que as relações de poder em Acauã estão mudando, através de outras normas e 

acordos coletivos com respeito ao uso desse espaço. Como afirma dona Bernadete Catarino 

da Silva, hoje o acesso ao açude é livre, tanto para os moradores de Acauã, quanto para os 

das comunidades vizinhas – sempre que haja um respeito e um cuidado mínimos, ressalta 

ela –, contrário à situação vivida no passado, onde o acesso às propriedades nas suas 

margens era proibido. 

 

Eu gosto muito quando eu vejo as pessoas que estão vindo agora, que estão 

tendo acesso ao nosso açude, é uma maravilha. Antigamente, não podiam 

entrar. Tem pessoas aqui nossos vizinhos aqui do município, que eles falam 

que tem uma riqueza neste açude, antigamente saiam para outros 

municípios pra ter um dia de lazer com a família, pra tomar um banho de 

lagoa, um banho de praia, porque isso ai é a nossa “prainha”... 

Isso pra gente é muito bom porque, por exemplo, agora já tem várias 

pessoas que estão procurando a gente para saber se podem passar o carnaval 

aqui no açude, com a gente.  Isso é muito bom porque antigamente não iam 

tantas pessoas, mas depois que a terra passou a ser da gente, ter o 

reconhecimento de quilombola, então até nossa vizinhança, aqui dos 

municípios vizinhos, estão vindo pra cá, estão se achegando pra gente [...] 

Agora mesmo nessa semana teve várias pessoas que procuraram saber se 

podia vir pedir permissão pra Diretoria da Associação, ou se tinha que 

pagar alguma coisa pra entrar... Não, o açude é nosso, o açude é pra todo 

mundo, é livre, a natureza está ali para a gente usufruir dela, para todo 

mundo! [...] Pode ir, sim, venha ser feliz junto com a gente! (Entrevista com 

Bernadete Catarino da Silva, 22/02/2014, em Acauã).  

 

Apesar das mudanças ao longo das últimas décadas, muitas pessoas continuam 

vivendo da terra, da agricultura. Algumas das áreas “liberadas” já estão sendo ocupadas e 

usadas por algumas famílias, que “botaram roçado” neles, usando a expressão popular dos 

moradores (Figura 08). No entanto, nem todas as áreas recuperadas estão sendo ocupadas. 
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Há ainda uma extensão significativa na qual os fazendeiros já se retiraram, mas que as 

famílias ainda não se fizeram presentes de forma consistente. Em outras, os fazendeiros 

estão resistentes a retirar-se, situação que vem gerando conflitos por terra e inclusive 

agressões, como veremos.  

 

Figura 08 – Plantio de mandioca em áreas das antigas fazendas. 

 
              Foto: A. Gutiérrez, 2013 

 

Os principais cultivos em Acauã são o da mandioca, feijão, milho e macaxeira. As 

áreas onde se praticam estas culturas são denominadas de roçados. A comunidade conta 

com uma casa de farinha, onde produzem farinha de mandioca e goma, tanto para o próprio 

consumo como para comercializar (Figura 09). Em menor medida, se cultivam também 

batata doce, cana, jerimum, melão, melancia, hortaliças e também há presença de árvores 

frutíferas como as que já mencionamos. Conversando com vários agricultores, observamos 

que usam a cova como unidade para medir o espaço. A cova é literalmente um buraco onde 

cresce uma planta, e assim a área é medida em função do número de plantas que um roçado 

pode ter. Uma área de 3000 covas equivale aproximadamente com um hectare de terra 

plantada, sendo que essa é a extensão média que as pessoas costumam cultivar em Acauã, a 

área que conseguem dar manter com os recursos e força de trabalho que dispõem. Alguns 

anos atrás, quando não tinham terra própria, dificilmente conseguiam plantar mais de 500 

covas.   
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Figura 09 - Casa de farinha de Acauã 

 

Foto: A. Gutiérrez, 2014.  

 

As áreas de plantios, na sua maioria, localizam-se nos arredores, próximas à sede da 

comunidade. As áreas de “mata” estão um pouco mais longe, próximas aos limites da área 

que foi delimitada como território de quilombo, áreas essas menos frequentadas pelos 

moradores. Na verdade muitas dessas áreas de mata eram fazendas dedicadas à pastagem 

que, no contexto da regularização do território quilombola, estão recuperando sua 

vegetação natural. 

 A territorialização não se dá de um dia para outro, é um processo complexo que 

implica uma reorganização das relações sociais e de poder que configuram um território. 

Apesar de que o trabalho como meeiro é cada vez mais raro, agora que tem terra própria, 

muitas pessoas ainda trabalham fora da comunidade, em fazendas vizinhas ou na cidade. 

Inclusive para os que têm roçado próprio, é necessário complementar a renda familiar com 

um trabalho remunerado, pois precisam do dinheiro para fazer a feira. Infelizmente não 

existem as condições para que os agricultores familiares possam se dedicar ao seu roçado 

por completo. Há diferenças culturais significativas entre as distintas gerações, sendo que o 

trabalho na terra é uma ocupação usualmente associada a pessoas de idade relativamente 

avançada, ao tempo que muitos jovens, sobretudo homens, buscam oportunidades laborais 

fora da comunidade.    
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O “êxodo” de muitas famílias logo depois da construção da barragem, assim como 

migrações mais recentes em busca de fontes de trabalho, obrigam-nos a reelaborar a noção 

de território e a realizar uma análise mais versátil das dinâmicas territoriais em Acauã, pois 

estas não se limitam exclusivamente àquele perímetro demarcado num sentido formal. Os 

que migraram naquela época e os que saem a cada semana para trabalhar mantêm vínculos 

com os que ficaram e ficam em Acauã, e assim o “território quilombola” vai além desse 

espaço físico em particular, conformando verdadeiras territorialidades móveis ou “lugares 

de mobilidade”, expressão usada por Ratts (2006).       

Surgem perguntas muito interessantes, como por exemplo: aquelas pessoas que 

foram compulsoriamente deslocadas há mais de 40 anos e que ainda hoje mantêm vínculos 

afetivos com seus parentes em Acauã, será que fazem parte da comunidade? Será que têm o 

mesmo direito que “aqueles que ficaram”, ao território quilombola e às políticas voltadas 

para a comunidade (moradia, por exemplo)? Será que nesse novo contexto podem 

regressar? Muitas pessoas na comunidade consideram que sim, pois ainda são da “família”. 

Dona Maria Bernadete Catarino, uma das moradoras com que mais tivemos 

oportunidade de conversar durante o trabalho afirma que, sendo originária de Acauã, se viu 

na necessidade de morar muitos anos de sua vida em Poço Branco, devido às dificuldades 

enfrentadas na comunidade. Hoje vive alguns dias da semana em Poço Branco e outros dias 

em Acauã, numa casa recém-construída. Sua vontade é de voltar definitivamente à sua terra 

de origem e só pelo fato de ter vivido fora não deixa de ser parte da comunidade. Nesse 

caso, observamos que o sentimento de pertencimento é forte, decisivo para ela na decisão 

de voltar, mas também, só se torna possível graças às melhoras na qualidade de vida e ao 

maior acesso a serviços básicos que hoje se têm na comunidade.        

Como observou Ratts (2006), no caso de comunidades negras no Ceará, as relações 

familiares usualmente se estendem para além dos limites do terreno habitado, sendo o 

parentesco elemento definidor da inclusão de membros no grupo. Conformam-se espaços 

étnicos antigos e novos, permanentes e transitórios, num complexo processo de 

territorialização que não se efetua sem perdas (seja a perda das terras ou o afastamento dos 

parentes). Essas fronteiras sociais móveis muitas vezes coexistem, como é o caso de Acauã, 

com demandas territoriais específicas, conformando-se assim territórios étnicos 

descontínuos, lugares que se vinculam pelo parentesco e a memória, podendo incorporar 
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também um lócus de atuação política. O conceito de território étnico descontínuo nos 

parece apropriado para caracterizar o quilombo de Acauã.  

Como uma forma de compreender melhor a territorialidade quilombola em Acauã e 

de atingir resultados mais concretos e específicos, vamos apresentar alguns exemplos, que 

denominamos de trajetos cotidianos. Neles detalhamos os movimentos cotidianos de 

algumas pessoas da comunidade, suas atividades, trabalho e costumes, procurando 

compreender assim a geograficidade de seus movimentos, onde seus pés pisam e o que 

suas mãos tocam, indagando mais a fundo sobre essas particularidades que configuram o 

território. Segundo Souza (2013) os “mundos da vida”, cotidiano de grupos e indivíduos, 

são também territórios, campos de força do poder espacializado, sendo que é essa 

resistência cotidiana a ação, por excelência, de muitos grupos oprimidos.  

 

2.2.1 Trajetos Cotidianos 

 

a) A. A. usualmente começa o dia indo pescar no açude, às 5 horas da manhã. Saindo 

da sua casa, percorre um trajeto que lhe toma 15 minutos andando até chegar ao 

principal corpo d´água que a comunidade dispõe, a través de uma trilha que passa 

em meio da caatinga. Utiliza um pequeno barco a remo. Essa atividade é realizada 

até as 8 ou 9 horas da manhã. Segundo ele, nos últimos anos a pesca está cada vez 

mais difícil e escassa, “está muito fraco”, e não sabe explicar o porquê. Após a 

atividade pesqueira, vai para seu roçado, localizada perto da „Vila‟, realizar as 

atividades laborais usuais do trabalho na roça: limpar mato, plantar, colher. A.A. é 

uma das poucas pessoas da comunidade que tem sua própria terra particular, perto 

dos limites do território do quilombo, em direção à comunidade de Contador. Às 

vezes vai trabalhar também nesse seu roçado particular.  

Volta para casa para o almoço, descansa um pouco e depois retoma ao trabalho na 

roça, até o final da tarde. A noite gosta de sentar na frente da sua casa e conversar 

com os vizinhos. Nos finais de semana também acostuma ficar em casa com sua 

família e as outras pessoas. Nas ocasiões em que sai de Acauã é por motivo de 

algum passeio ou também quando “arruma” um trabalho fora, principalmente em 
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Poço Branco ou em Natal, na construção civil. No entanto, trabalhar fora é cada vez 

menos usual para ele.  

 

b) J.B. também começa o dia às 5 horas. Assim como o senhor A.A., também é 

pescador e agricultor. Diz que gosta muito de pescar. J.B. trabalha diariamente nas 

terras do outro lado do açude, comumente chamadas de “Amarelona”, ou as “terras 

do Antônio Soares”, em função da antiga fazenda que levava esse nome e do seu 

ex-proprietário. O deslocamento diário para “o outro lado” representa um esforço 

significativo por parte dele, pois o trajeto é feito de barco a remo e o percurso 

demora meia hora. Lá ele planta milho, feijão, pepino, melão, jerimum, dentre 

outros cultivos. Também extrai a lenha necessária para abastecer sua casa, a qual 

será usada para fazer o fogo e cozinhar. Só volta para a casa para almoçar, ao redor 

do meio-dia. De tarde acostuma ficar na comunidade. 

 

c) S.O., ao referir-se ao seu trabalho e suas atividades diárias, respondeu: “Tem tanta 

coisa para fazer que às vezes é difícil dar conta”. Dedica-se tanto aos afazeres da 

casa quanto ao trabalho na roça. Já raspou muita mandioca nas casas de farinha. 

Quando vai à roça, usualmente é de manhã, quando o sol ainda não está muito 

forte. Tem que estar em casa para “cuidar do almoço”, limpar a casa, lavar roupas e 

mais tarde “cuidar do jantar”. Outra função que exerce com frequência é a de 

retirar a lenha do “mato” e levar para casa, pois na casa dela só cozinha no fogão a 

lenha. Afirma realmente gostar de todas essas atividades, tanto no lar quanto na 

roça.  

Numa estendida conversa, S.O. falou algumas coisas sobre o trabalho na 

agricultura. Disse que o mais demandante é, sem dúvidas, “limpar mato”, ou seja, 

retirar as ervas daninhas que podem atrapalhar o crescimento do cultivo. O plantio 

da mandioca, que é o mais comum em Acauã, dá mais trabalho para limpar, pois é 

um cultivo que tarda entorno de um ano. O feijão, por exemplo, só precisa de umas 

três “limpas”, sendo que está pronto para colher em uns três meses. Alguns dos 

instrumentos de trabalho utilizados para a agricultura são a enxada, a foice e a 

chibanca (Figura 10). Não existe um sistema de irrigação, assim a única água 
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disponível para a agricultura é a das chuvas, por isso o momento para plantar é no 

início da época das chuvas.  

 

Figura 10 -Instrumentos de trabalho usados na agricultura familiar  

 

Foto: A. Gutiérrez, 2014.  

 

Como em muitas outras comunidades rurais do semiárido brasileiro, o culto a São 

José, (dia 19 de março), representa a gratidão pela chuva, graças à qual podem 

plantar, colher e comer. O símbolo da colheita é São João (dia 23 de junho), 

também cultuado e celebrado intensamente na comunidade. Com respeito às 

sementes, disse que provêm das próprias colheitas deles.     

S.O. também lembrou e nos comentou daquela época em que não tinham acesso à 

água encanada, nem do açude. “Era muito difícil, muito sofrido”. A água era 

trazida de longe, em baldes, em potes de barro. Implicava acordar às 3:30 ou 4 

horas da manhã, ir longe e carregar os baldes com água na cabeça. Atualmente, 

com a instalação dos canos e das cisternas, a água encanada é usada para tomar 

banho, lavar roupas, cozinhar e outros afazeres domésticos, e a das cisternas é 

usada para beber.  

 

d) Z.P. é o companheiro de S.O. Trabalha na roça, tanto em terra própria quanto para 

outras pessoas, “nas fazendas”. Seu roçado se localiza a uns 20 minutos andando 
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desde sua casa. O motivo para ele ainda trabalhar nas fazendas vizinhas é simples: 

precisam de dinheiro para fazer a feira, e o rendimento obtido com a venda das suas 

colheitas é insuficiente. Costumam vender milho e farinha, mas não diretamente 

para os consumidores, mas a atravessadores que vendem os produtos na feira de 

Poço Branco, nos domingos. Apesar dessas dificuldades, reconhecem que a 

situação é muito melhor do que antes, agora pelo menos tem terra para plantar, 

antes precisavam trabalhar para os outros de segunda a sábado. Para esta família, 

assim como para muitas outras na comunidade, uma fonte de ingresso importante, 

praticamente indispensável, é o auxílio da Bolsa Família. Eles mesmos dizem que 

não tem emprego, no sentido de um emprego formal, com carteira assinada. “Eu 

nunca tive emprego”, disse S.O.  

 

e) Apesar de R.C. fica mais em casa, nos afazeres domésticos, também trabalha no 

roçado de sua família. Tivemos a oportunidade de acompanhá-la num dia de 

domingo, quando a mesma executou a tarefa de aguar as plantas e a “apanhar” 

(colher) feijão verde (Figura 11). Ela costuma levar seus filhos para a escola, os 

quais vão no turno da tarde (Escola Municipal Maria Francisca Catarina da Silva, 

em Acauã). Passa a maior parte do tempo na comunidade. Nos finais de semana, 

gosta assistir algum jogo de futebol, no campo que fica do lado da Vila. Há alguns 

anos atrás fazia bolo e vendia na feira ou diretamente nas casas, mas devido à falta 

de tempo não foi possível continuar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Figura 11 – Colheita de feijão verde  

 
    Foto: A. Gutiérrez, 2014.  

 

 

f) A.S. trabalha e estuda em Poço Branco. Todos os dias vai de manhã para o 

trabalho, na construção civil, de moto. Volta ao meio-dia para almoçar, e à tarde 

continua a jornada. De noite se dedica a estudar, com o objetivo de terminar o 

ensino médio e assim ter melhores oportunidades de emprego.  

 

g) T.P. trabalha tanto em casa quanto na roça. Afirma que não gosta de ficar o 

tempo todo em casa, disfruta muito o “campo”, inclusive disse que quando se sente 

meio “doente”, vai para a roça e os problemas e as dores se acabam. Em casa, 

dedica-se às atividades laborais que já mencionamos: lavar roupas, “cuidar do 

almoço”, limpeza da casa, dentre outras. No campo, “limpar mato”, plantar quando 

chove, etc. T.P. e seu companheiro M.G. também são pequenos comerciantes. 

Vendem picolé e „din-din‟
29

, uma sobremesa apreciada, sobretudo pelas crianças. 

Também vendem salgadinhos. Compram as mercadorias na cidade de João Câmara, 

ou em Poço Branco, uma vez por semana.  

 

                                                           
29

 O din-din é uma espécie de sorvete, que vem congelado dentro de uma pequena sacola plástica. Fazem de 

diversos sabores: chocolate, amendoim, cajá, coco, goiaba, tapioca, dentre outros.  
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h) A.C. trabalha de segunda a sexta em Natal, na Zona Norte. Desempenha a função 

de auxiliar de pintor. Ele se referiu a um aspecto geográfico interessante: os 

moradores de Acauã que trabalham em Natal dificilmente se vêm durante a semana, 

alguns trabalham juntos, mas usualmente vão para lugares diferentes, “se espalham”, 

disse. No caso da construção onde ele está, não tem mais ninguém da comunidade. 

Aqueles que trabalham fora, a grande maioria é em “firma” (expressão muito utilizada 

em Acauã para se referir a uma empresa que lhes contrata), sendo que há firmas 

maiores, onde é mais organizado, “tudo regularizado” as quais, por exemplo, 

oferecem alimentação para as pessoas empregadas. Em outros casos é um vínculo 

irregular, através de um contrato informal, usualmente de palavra, como no caso do 

trabalho atual de A.C. Nesse caso, se organizam entre várias pessoas para alugar um 

espaço onde dormir durante a semana e usualmente pagam a outra pessoa para que 

lhes cozinhe. Diz que nesses ambientes laborais entram em contato pessoas 

provenientes de lugares diferentes, inclusive distantes, urbanos e rurais, o qual 

representa todo um desafio de adaptação e socialização.  

 

i) S.C. há vários anos trabalha fora da comunidade, como pedreiro. Como é 

costumeiro, viaja para a capital na segunda-feira, bem cedo no primeiro ônibus (4:30 

horas), e nas sextas-feiras a noite volta para casa. Nos finais de semana também vai à 

roça, mas sua principal fonte de ingresso é a que obtém na construção civil. S.C. tem 

quatro filhos. Já participou na construção de várias casas na comunidade e também é 

usual conseguir trabalhos em Poço Branco. Agora está trabalhando numa construção 

em Nova Parnamirim, muito grande pelo que falou, na qual também estão alguns 

irmãos dele. Afirma que nos últimos anos o negócio da construção está muito forte, e 

que para eles não falta trabalho nesse setor. Quando acaba um projeto, são chamados 

para outro sem esperar muito tempo. 

Apesar de que não trabalhar tempo integral no roçado e de passar a semana fora da 

comunidade, S.C. considera que é de uma importância e um valor inestimáveis a 

conquista que representa ter recuperado as terras usadas por seus antepassados. Para 

ele, o futuro está ali mesmo, para trabalhar a terra, em coletivo, ajudando uns aos 
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outros. Uma das atividades mais significativas e importantes para este homem é a 

igreja (evangélica), à qual vai com sua família todos os domingos, em Poço Branco.    

 

A tentativa de reconstruir os trajetos cotidianos das crianças usando a mesma 

metodologia que a dos adultos resultou ser ineficaz. Ainda assim, é justo e sobretudo 

necessário mencionar e visibilizar o papel das crianças na construção dessa geografia em 

Acauã. As crianças e jovens representam um segmento importante dentro da comunidade e 

estão sempre presentes, correndo, brincando, gritando, conversando, cantando, chorando... 

Ao perguntar a vários deles por seu dia a dia, suas atividades, seus movimentos, é possível 

perceber que eles e elas não estruturam seu pensamento e suas ações da mesma forma que 

os adultos. Não vivem o espaço da mesma maneira. Não é possível traçar uma linha que 

capte seus movimentos, pois são movimentos mais imprevisíveis, menos padronizados e 

estruturados, menos lineares.  

Quase todos eles e elas vão à escola, alguns ali mesmo em Acauã e outros em Poço 

Branco. Alguns vão no horário da manha (às 8 horas) e outros no horário da tarde (12:30 

horas). Se não tivermos suficiente sensibilidade, os movimentos poderiam se resumir ao 

seguinte: de casa para a escola e da escola para a casa. Mas é muito mais do que isso. 

Vários deles disseram que não tem só um lugar para brincar, senão um espaço “muito 

grande”. Às vezes jogam futebol no campo, às vezes brincam na rua e nas casas, também 

gostam de ir ao açude (sobretudo os finais de semana), e inclusive às vezes fazem trilhas 

dentro da mata. Dificilmente estão num lugar só. 

Como podemos perceber com essas descrições dos trajetos de alguns membros da 

comunidade, o território se constrói na prática, na sutileza do cotidiano, onde as pessoas 

estabelecem vínculos entre si e com/num determinado espaço. Podemos ver que são os 

homens, mulheres, jovens e crianças de Acauã os que escrevem sua própria geografia a 

qual, como vimos, não se circunscreve necessariamente à localidade, mas se estende 

também a outros espaços.   

 

2.2.2 Um território em transformação  

 

Retomando a linha argumentativa, e para fins de contextualizar um pouco as 

dinâmicas territoriais em curso, especificamos algumas questões relativas à política de 
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regularização de territórios quilombolas. Para cada um dos imóveis a serem desapropriadas 

é um processo independente, sendo que o título definitivo do território quilombola só é 

emitido quando forem resolvidos todos os processos. No entanto, depois de que os 

proprietários são indenizados pelo INCRA, a instituição se imite na posse
30

 do imóvel, 

repassando em seguida a posse para as comunidades. Isto outorga às famílias quilombolas 

pleno direito de uso dessas terras, regularizando e legalizando a ocupação da área, enquanto 

o processo não seja resolvido em definitivo. Essa é a atual situação em Acauã.   

Dentro da área delimitada como território quilombola, há seis propriedades privadas 

e uma em situação de posse. A comunidade já tem direito de posse em cinco dessas 

propriedades, uma conquista legal e política que ninguém pode tirar deles. O total de área 

demarcada é de 540,51 hectares, das quais 311,12 (mais da metade, 57%) já pertencem 

formalmente ao quilombo. Como vimos, algumas das terras estão sendo utilizadas, 

principalmente para a agricultura, mas também há uma área considerável que não está 

sendo aproveitada. No Capítulo 4 vamos analisar mais em detalhe os acontecimentos 

relativos ao processo jurídico-formal da regularização do território em Acauã.  

O território demarcado, que busca a recuperação das áreas tradicionalmente 

ocupadas, se divide em duas partes: uma ao norte do açude (na margem esquerda, onde se 

localiza a comunidade) e outra ao sul, na margem direita. No Mapa 03 podemos observar a 

delimitação do Território Quilombola, representado na cor marrom. Agora a comunidade 

tem pleno acesso às águas do açude (Figura 12) e outros recursos importantes que este 

prove, assim como às águas da lagoa da Carapina, que enche no período das chuvas. As 

terras nas margens desses corpos hídricos são férteis, adequadas para a prática da 

agricultura. Também, a pesca é uma atividade importante no dia a dia, usualmente para 

consumo interno, que contribui para a segurança alimentar e a autonomia das famílias. 

Algumas pessoas possuem pequenos barcos a remo para essas tarefas. Suas águas também 

são importantes para o lazer e a recreação, onde crianças, jovens e também os adultos 

desfrutam para tomar banho, usualmente nos finais de semana. 

 

 

 

 

                                                           
30

 A ação de imissão de posse é o momento em que o INCRA se coloca como proprietário do imóvel, 

implicando na desocupação imediata de quem ali se encontrar.  
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Mapa 03 – Território Quilombola de Acauã.  

 
Elaborado por Andrés Jiménez Corrales, Luiz Eduardo Virgolino 

Perônio e Alberto Gutiérrez Arguedas. 

Fonte: IDEMA.  
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Figura 12 – Vista do açude de Poço Branco 

 
O acesso às águas do açude é de grande importância para as famílias. 

Foto: A. Gutiérrez, 2013. 

 

Comparado com os 4 hectares que tem habitado nas últimas décadas, a recuperação 

de uma área maior, que corresponde ao território dos seus antepassados, é de um valor 

inestimável. Na margem direita do açude não há moradores; é uma área principalmente 

coberta de caatinga nativa (Figura 13), mais precisamente uma área em processo de 

recuperação da caatinga porque, segundo informam, quando era propriedade dos 

fazendeiros, era usada para a pastagem de gado e estava muito degradada. É uma área 

extensa (380,97 hectares), inclusive maior que a parte onde se localiza a comunidade 

(159,54 hectares), como pode se apreciar no Mapa 03. Algumas pessoas praticam a 

agricultura numa pequena área próxima do açude, mas as dificuldades de acesso (uns 40 

minutos remando de canoa) fazem com que muitas pessoas nem sequer conheçam esse 

“outro lado”, como é chamado correntemente. Um aspecto interessante é que nessas terras 

do outro lado do açude, o território quilombola é atravessado por um gasoduto da Petrobras, 

que vai de Guamaré até Natal.  
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Figura 13 – Área de caatinga em recomposição na 

margem direita do açude 

 
   Foto: A. Gutiérrez, 2013. 

 

O senhor Sebastião Catarino da Silva (“Tota”) nos fala de algumas dessas mudanças 

que a comunidade está vivendo, mudanças que têm a ver com o acesso às terras e à água, 

conformando uma nova territorialidade. Em parte de uma entrevista que realizamos, o 

mesmo afirma: 

Aconteceu muita mudança aqui. [Antes] não tinha onde trabalhar, 

praticamente era só esse quadrado aqui onde a gente mora. Teve um 

tempo que a gente não podia nem ir no açude, que não podia passar pela 

terra dos homens ali, e para lá era dos outros também, ele tomou conta 

dessa terra ali todinha, do açude até o final acolá, a gente não podia passar 

por nenhum flanco porque era tudo fechado, tem uma estrada ali mas pra 

onde a gente queria passar não podia. A gente ficou praticamente ilhada,  

só podia passar pra lá [Contador] ou para Poço Branco, não tinha como ir 

pra outro canto.  

Agora melhorou muito, depois desses 10, 12 anos, 15 anos pra cá tem 

melhorado muito. A gente ganhou essas terras, a lagoa ali, tem uma terra 

que a lagoa quando chove junta água, pessoal planta horta, planta batata, 

tudo o que plantar ali colhe, cebola. Minha mãe ali planta coentro, vende 

na feira, vende aqui mesmo. Sei que melhorou muito, cada vez mais está 

melhorando mais. Tem ali o açude, quem quiser plantar nas margens ali 

pode plantar, não é como antigamente que ninguém podia nem chegar 

perto, onde quiser agora tem acesso. (Entrevista com Sebastiao Catarino 

da Silva, 10/11/2013, em Acauã; grifos meus). 

 

Percebe-se também um otimismo com respeito à vida e o futuro nas palavras de 

Tota. O acesso à terra e aos recursos naturais é um direito humano básico, indispensável 

para viver, que por muito tempo foi violado em Acauã, mas que aos poucos está sendo 



96 
 

recuperado. Nesse caso foi possível mediante a organização que a comunidade teve para 

aceder a uma política pública voltada para comunidades quilombolas.  

Observamos que uma reconfiguração territorial é, por definição, uma 

reconfiguração nas relações de poder. Atualmente os moradores, ao ter acesso e direito de 

usar certos lugares aos quais antes não tinham, exercem um poder que antes não exerciam, 

um poder que possibilita uma melhor qualidade de vida.    

Numa conversa com o agricultor e pescador Antônio Apolinário, ele nos explica as 

formas como a comunidade se organiza para trabalhar a terra, assim como as estratégias 

produtivas e de subsistência. 

Alberto: E aqui na comunidade cada família tem seu pedaço de terra? 

Antônio: Tem, pra trabalho; pra trabalhar tem, agora para dizer assim sou 

o dono mesmo, não tem não.  

Alberto: Mas então cada família tem seu pedaço ou é mais como um 

espaço que todo mundo usa, como é que funciona?  

Antônio: Pronto, aqui funciona assim. A comunidade é só aqui mesmo. 

Então essa aqui é de um proprietário, essa ali é de outro. Agora através do 

INCRA essa fica liberada, a gente está trabalhando aqui, mas não que a 

gente seja dono da terra, só trabalhando, certo, aproveitando para seu 

sustento, mas que nós não somos donos da terra não. O dono mesmo é 

aquele que tem a escritura. Agora [os moradores] não estão pagando 

renda, agora que estão trabalhando aqui. Mas antigamente a gente pagava 

20% da produção, se fizesse 100, 20 é do proprietário.  

Alberto: É o meeiro ne?  

Antônio: O meeiro, isso.  

Alberto: E ainda trabalham dessa forma?  

Antônio: Muito pouco, por lá algum, não é todos não, porque agora a 

maioria estão trabalhando aqui nessa área onde o INCRA liberou. 

Alberto: E essa área que liberou, para vocês é uma área que pertence a 

todos?  

Antônio: É a todos, é, a todos. É comum.  

Alberto: E da produção que vocês fazem ali, como se organizam para 

distribuir?  

Antônio: Pronto, a produção. Cada um que se responsabiliza pelo seu, 

entendeu. Eu tenho meu roçado lá, ai o que eu fizesse lá, eu que me 

responsabilizo, para meu consumo, para meu gasto. O outro vizinho ali, é 

do mesmo jeito. O movimento aqui é assim. Se trabalha assim, cada um 

que faça o seu trabalho e sua parte, certo.  

Alberto: E costumam fazer troca?  

Antônio: Não, não. É difícil, porque quase todos é uma produção só [os 

mesmos produtos]. (Entrevista com Antônio Apolinário, dia 08/09/2013, 

em Acauã).  

 

Desse trecho da entrevista podemos destacar dois elementos interessantes 

mencionados por Antônio. Primeiro, que se trata de uma terra de trabalho, não uma terra no 
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sentido de ser proprietário, uma terra que as famílias usufruem, mas que não se consideram 

donos. E, segundo, o fato de que cada pessoa ou família se responsabiliza pelo seu. Ao 

mesmo tempo em que é uma área comum, há uma divisão interna por grupos familiares.  

As formas de organizar esse espaço agora estão mais diretamente nas mãos dos 

próprios moradores. Apesar de que ainda se estabelece um tipo de relação socio-laboral 

marcado pela subordinação aos proprietários das fazendas vizinhas, em Acauã a prática de 

trabalhar para outros está sendo aos poucos substituída em produção autônoma em terras 

próprias. São práticas, aliás, que se refletem no território. “Quem planta, colhe. Tudo dá, 

fraquinho, mas dá”, disse Antônio, quem também mencionou que parte da produção é para 

vender, sobretudo na feira de Poço Branco, que acontece aos domingos pela manhã e na 

qual os moradores de Acauã também costumam comprar os alimentos para a semana. Diga-

se de passagem, a feira de Poço Branco é possivelmente o momento e lugar (espaço-tempo) 

que mais concentra pessoas em todo o município, bastante movimentado, com presença não 

só dos moradores de Poço Branco e Acauã como de várias outras comunidades, trocando 

uma grande variedade de produtos e informação, aliás, um espaço rico de socialização e 

encontro.    

No que concerne à noção de terras de uso comum, destacamos que tal categoria 

requer de uma análise mais cuidadosa. São, sim, áreas onde todos os membros de um grupo 

têm livre acesso e nas quais podem fazer uso dos seus recursos naturais. Mas se nos 

conformarmos com essa definição estaríamos deixando de fora alguns elementos 

importantes. Primeiramente, é uso comum para os membros de um determinado grupo, que 

estabelece fronteiras sociais e étnicas que o diferencia de outros. Mais do que existir num 

território “pronto” e “achado”, os territórios tradicionalmente ocupados se conformam 

historicamente através de um trabalho coletivo de socialização da natureza (BRANDÃO, 

2010). Cada grupo cria formas singulares de estar-junto e de construir território. Cada 

grupo define suas próprias regras e acordos coletivos sobre o uso do espaço, ao mesmo 

tempo em que define, mediante disputas e negociações, acordos com outros grupos e atores 

sociais, definindo assim os limites de seu território (que, sabemos, não são fixos).  

Martínez Alier (2004) distingue entre terras (ou espaços) de acesso aberto e terras 

comunitárias. Segundo ele, as primeiras referem-se a espaços nos quais não existe nenhum 

tipo de controle ou acordo sobre o uso dos recursos ali presentes, colocando como exemplo 
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a caça de baleias em alto-mar devido à ausência de uma regulamentação internacional. Na 

propriedade comunitária das terras, todos os proprietários (os moradores de uma 

comunidade tradicional, por exemplo) têm o direito de usar o recurso natural (nem sempre 

em partes iguais) e os que não são proprietários são excluídos do seu uso (pessoas externas 

à comunidade, seguindo com o mesmo exemplo). Pode acontecer que em situações de 

propriedade comunitária se abuse dos recursos se as regras não forem respeitadas. 

Nesse sentido observamos em Acauã o seguinte: as famílias conformam uma 

unidade social com limites bastante definidos (quem é e quem não é do grupo), uma 

comunidade, que vive e se reproduz num território específico, além de reivindicar seu 

direito à posse sobre ele. Isto é, ao se diferenciar de outros grupos, a comunidade configura 

um território próprio, um território em comum, o quilombo de Acauã, cuja delimitação 

formal é aquela definida pelo INCRA, mas que sabemos na prática não se limita nem 

corresponde necessariamente com essa área.  

No entanto, se mudarmos a escala de análise e olharmos para dentro da comunidade, 

vemos que esse território não é algo homogêneo ou igualitário: no interior do grupo se 

estabelecem relações sociais e de poder que marcam diferenças importantes no papel que 

cada um exerce na construção desse território. A posição e função social exercida por cada 

um dos moradores não é a mesma, varia em função de uma série de fatores como idade, 

gênero, o tronco familiar ao qual pertence, nível de escolaridade, grau de participação na 

política comunitária (Associação
31

), dentre outros. 

Aqui retomamos a reflexão de Martínez Alier (2004), quando afirma que na 

propriedade comunitária todos os membros do grupo têm direito de usufruir dos recursos, 

mas não necessariamente em partes iguais. E, para além disso, inclusive se uma 

comunidade fosse a mais igualitária e horizontal possível, propriedade comunitária ou áreas 

de uso comum não significa que tudo é de todos.  

Dentro desse território comum/coletivo também se definem limites (outro tipo de 

limite, é claro), há uma diferenciação na qual cada família e/ou indivíduo possui espaço 

próprio, isto é, que são deles e não de outra família ou pessoa. Isso pode se aplicar tanto ao 

espaço de uma casa como ao de um roçado, daí a expressão correntemente utilizada “o 

roçado da minha família” ou “meu roçado”. Tampouco se trata de propriedade privada, pois 
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Associação dos Moradores do Quilombo de Acauã (AMQA).  
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esses limites são definidos mediante acordos informais entre as pessoas, usualmente 

verbais, não existindo escritura ou registro para comprovar que “aquela área” é “daquela 

pessoa”; é algo que simplesmente se sabe e se respeita. Se alguém quiser usar uma área que 

sabe que é de outra pessoa, ou fazer algo que indiretamente pode lhe afetar, deve primeiro 

conversar com ela. E, quando os acordos não são respeitados podem acontecem conflitos 

entre os vizinhos.  

Essa diferenciação entre indivíduos e famílias é facilmente perceptível naquelas 

áreas dedicadas à agricultura. Cada família ou cada pessoa têm seu próprio roçado, por ele 

se responsabiliza e dele têm direito de usufruir, como disse Antônio. Se alguém tiver 

interesse em “botar roçado” em algum lugar específico, comunica para a Diretoria da 

Associação e é (ou não) autorizado para trabalhar nela
32

. Não acontece a mesma coisa com 

as zonas cobertas de mata, com as águas do açude ou com as trilhas e caminhos, que são 

mantidas como de livre acesso sob formas de cooperação simples e reciprocidade. O 

antropólogo Alfredo Wagner resume no seguinte trecho essa característica fundamental 

presente em muitos territórios quilombolas no Brasil: 

Os recursos hídricos, por exemplo, não são privatizados, não são 

individualizados; tampouco são individualizados os recursos de caça, pesca 

e extrativismo. São mantidos como de livre acesso. Caminhos, trilhas e 

poços são mantidos sob formas de cooperação simples. De outra parte, as 

chamadas roças ou tratos agrícolas, que estão dispostas no cerne de uma 

certa maneira de existir socialmente, são sempre individualizadas num 

plano de famílias, pois as unidades familiares não dividem o produto da 

colheita de forma coletiva ou comunitariamente [...] O fato de esses 

diferentes planos sociais – público e privado, de uso comum e de uso 

individual – coexistirem evidencia a noção de uso da terra teria que ser 

examinada exaustivamente, compreendida em pormenor, e não reduzida a 

uma situação que nós já imaginamos qual é (ALMEIDA, 2002, p. 68).  

 

Como vemos, não é simplesmente um “território coletivo”. Trata-se de uma 

territorialidade complexa e singular, a qual sem dúvidas representa um exemplo de “outro 

tipo de territorialidade”, para além da propriedade privada, que permite avaliar a 

pertinência de experimentar outras formas de fazer uso do território, outros princípios, 

outras regras. E, como adverte Porto-Gonçalves (2006a), mais do que reificar qualquer 

conformação territorial a priori, devemos verificar quais as relações que a conformam. 

Apesar de representar uma conquista social inestimável, a titulação do território não é um 
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 Quais os mecanismos e critérios existentes para decidir se as pessoas são ou não autorizadas para usar um 

determinado espaço? Eis um assunto que poderia ser pesquisado mais a profundidade. 
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ponto final nem é uma panaceia para as pessoas em Acauã. É um ponto que marca um fim e 

um novo começo, com novos desafios e dificuldades. 

 

2.3 Conflitos territoriais 

 

Como já vimos, os territórios se configuram através de relações sociais e de poder, 

das relações que homens e mulheres estabelecem entre socialmente entre si e com a 

natureza. Distintos atores sociais interagem nos territórios de diferentes formas e assim nos 

defrontamos com múltiplas territorialidades, as quais estão sempre em movimento e em 

relação umas com outras. Os conflitos territoriais são resultado da superposição de 

territorialidades diferentes e incompatíveis. Quando dois ou mais grupos ocupam um 

mesmo espaço e seus projetos e interesses interferem nos projetos e interesses do outro, 

estamos frente a uma situação de conflito territorial, que é a manifestação geográfica dos 

conflitos sociais. A configuração dos territórios apresenta-se como uma tensão permanente 

entre distintos interesses e poderes que neles buscam se afirmar (MONTOYA ARANGO, 

2007).   

Não podemos pensar em algum país do mundo ou em algum período da história 

humana sem conflitos territoriais, por isso a importância de um estudo sério e sistemático 

desse tipo de situação amplamente presente no mundo, um aporte que a sociedade como um 

todo e especialmente aqueles envolvidos em conflitos precisam da Geografia e das demais 

ciências humanas. E para atingir essa compreensão devemos estar sempre dialogando e 

escutando àqueles que os protagonizam.  

Podemos visualizar frações do espaço onde se travam conflitos territoriais como 

espaços verdadeiramente estratégicos. Nelas a história (e a geografia!) se escrevem numa 

intensidade maior, pois muitas vezes definem os destinos não só de si mesmos e dos 

sujeitos que agem nelas, como também de processos de maior abrangência territorial. São 

frações do espaço onde uma ordem social instituída é colocada em questão, onde um 

determinado sistema entra em crise, onde há uma voz dissonante. A forma em como é 

resolvido (ou não) cada conflito vai marcar destinos muito diferentes para a sociedade.     

A geógrafa Odile Hoffman lança uma série de perguntas para a compreensão dos 

conflitos territoriais: Que tipo de atores intervém? Com quais interesses? Seguindo quais 
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estratégias? Com que recursos? O que significa para cada um o território? (HOFFMAN, 

2001, p. 6). A autora ressalta a importância de elaborar instrumentos teóricos e 

metodológicos adequados à medida de cada tipo de situação e conflito.  

Não devemos abordar ou estudar conflitos territoriais como simples disputas entre 

interesses diferentes. Para além dos interesses estão os direitos, aquilo mais profundo da 

dignidade humana, aquilo que é insubstituível. Os conflitos territoriais não são “jogos 

limpos”, com um árbitro que se responsabiliza pelo cumprimento das regras. Muitas vezes 

o “árbitro” faz parte do jogo.  

Assim, é importante esclarecer que diferença não é o mesmo que desigualdade. A 

maioria das vezes os conflitos territoriais envolvem atores e sujeitos entre os quais existem 

abissais desigualdades de poder, representatividade política, acesso à informação e proteção 

jurídica. Segundo a Rede de Geografia Crítica de Raiz Latinoamericana (GEORAIZAL, 

s.d.), uma coisa é apropriação e uso do território e outra bem diferente a dominação e o 

controle. Buscar a reprodução da vida através de suas territorialidades, não implica buscar a 

acumulação de capital, são coisas diferentes. Os conflitos se agudizam quando se nega a 

complexidade intrínseca a eles e se pretende impor uma concepção territorial sobre as 

outras, como usualmente acontece (HOFFMAN, 2001). 

Porto-Gonçalves (2011) nos lembra que as diversas formas de apropriação 

comunitária e coletiva das terras e recursos naturais em realidade eram muito mais 

difundidas pelo mundo do que a propriedade privada mutuamente excludente, que se 

constituiu como uma verdadeira imposição. Ao privar à maior parte da população do 

acesso aos recursos naturais, torna-os assim bens escassos, provocando tensões e conflitos 

territoriais permanentemente.  

Devemos partir do princípio de que os atores sociais envolvidos não estão em 

igualdade de condições. Não podemos operar com uma lógica economicista de custo-

benefício para avaliar os conflitos territoriais no processo de tomada de decisões. Nada 

mais distante da realidade afirmar que um determinado espaço em conflito ou disputa tem o 

mesmo significado para os diferentes atores envolvidos.  

No caso dos conflitos entre as famílias quilombolas e fazendeiros em Acauã, para os 

primeiros trata-se do cotidiano, das amizades, da família, da subsistência; sua comida e 

abrigo, ou seja, o mais básico depende desse território específico, além de ser o lugar de 
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origem de seus antepassados, carregado de um forte valor simbólico e identitário. Para os 

segundos trata-se de um “imóvel rural”, praticamente reduzido à sua dimensão econômica; 

não há muita diferença entre esse espaço e qualquer outro que tenha um valor monetário 

equivalente, além de que sua própria condição econômica lhes permite comprar outro 

imóvel.  

Como constatamos nos trabalhos de campo, esses fazendeiros dificilmente se fazem 

presentes no cotidiano desses lugares, alguns deles nem moram em Poço Branco. As 

pessoas em Acauã expressam que eles quase nunca aparecem nessas terras que estavam 

registradas em seus nomes.  

Zhouri e Oliveira (2010, p. 445) se expressam com lucidez sobre isso, afirmando 

que  

Muitos processos de territorialização hoje em curso são processos de luta 

pelo significado e pela apropriação do meio ambiente (quilombolas, 

indígenas, vazanteiros, geraizeiros etc.) contra a apropriação global pelo 

capital, que transforma territórios sociais (Little, 2002) em espaços 

abstratos, ou seja, [transforma] lugares em espaços que contêm recursos 

naturais para a exploração capitalista. Entretanto, os grupos sociais 

sujeitados à desterritorialização não são vítimas passivas e expressam 

outras formas de existência nos lugares. Reivindicam direito à memória e 

a sua reprodução social.  

 

E continuam, fazendo uma crítica à visão dominante do “território como recurso”, 

segundo o qual 

[...] reduz a complexidade e diversidade de formas locais de imaginação 

do território a um conjunto homogêneo de “propriedades” ou “imóveis” a 

serem removidos. Não há população, não há trabalhadores ou moradores, 

há apenas proprietários. E, nestes termos, o deslocamento da população se 

resume e se resolve através de uma infinidade de ações individualizadas 

de compra-venda (VAINER e ARAUJO, 1990 apud ZHOURI e 

OLIVEIRA, 2010, p. 449).  

 

Segundo Souza (2013), uma estratégia comumente utilizada por grupos dominantes 

para expropriar outras coletividades de seus territórios é o que chama de deslugarizar. Essa 

palavra, que pode soar estranha, significa tirar alguém do seu lugar, no sentido stricto do 

termo, ou seja, esvaziar o significado que um lugar tem para um grupo, desqualificar suas 

memórias e experiências em determinado espaço (usando diferentes justificativas e 

linguagens: lugar “degradado”, “deteriorado”, “improdutivo”, etc., que assim precisa e 

merece ser “revitalizado”, “produzir”). A deslugarização legitima a desterritorialização.  
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As desigualdades entre os atores envolvidos nos conflitos territoriais e ambientais 

tendem a ser naturalizadas. Isso faz com que seja praticamente impossível uma negociação 

justa entre eles, negociação que usualmente é pautada na linguagem técnico-jurídica dos 

dominantes, excluindo ipso facto os conhecimentos tradicionais dos quais seus sujeitos são 

portadores. Muitas vezes os conflitos territoriais são colocados como se se tratasse de um 

simples enfrentamento de interesses particulares contrapostos e, assim, se obscurece a 

questão de fundo: que se trata de disputas que envolvem direitos humanos (SVAMPA, 

2008).  

Martínez Alier propõe uma tipologia de conflitos ambientais e fala de invasores 

ecológicos versus gente dos ecossistemas. Fica em evidência o contraste entre aqueles que 

vivem dos seus próprios recursos e aqueles que vivem dos recursos de outros territórios e 

povos (MARTÍNEZ ALIER, 2004). Alguns processos de territorialização desterritorializam 

e expropriam, outros não. Nesse sentido, Brandão (2010) afirma que uma das 

características distintivas das comunidades tradicionais é o de terem histórias usualmente 

marcadas por situações de luta, confronto, expropriação e resistência. “Boa parte do que 

configura o que culturalmente chamamos de modo de vida, realizam-se também 

politicamente como um trabalho comunitário de resistência local” (BRANDÃO, 2010, p. 

360).  

Em Acauã, o território quilombola de hoje não é o mesmo que o de antes, está sendo 

novamente apropriado, reconstruído, com outros atores, outros processos, outras 

materialidades e outras normatividades. E para compreender o processo de reconhecimento 

do território devemos vê-lo à luz da história e das desigualdades entre os atores sociais 

envolvidos. Nas lutas atuais pelo território os quilombolas não estão “tomando” nada de 

ninguém, simplesmente estão recuperando o que um dia foi invadido, que lhes pertence e 

ao qual pertencem. Os conflitos territoriais do passado (construção da barragem e a 

consequente invasão e usurpação das terras quilombolas) causaram muitas das situações de 

conflito social vividas no presente, sobretudo aquelas que envolvem as famílias 

quilombolas e os proprietários vizinhos, em disputa pelo acesso à terra. Citamos um trecho 

da conversa com a jovem quilombola Maria Lidiane Apolinário, que se refere a essa 

relação intima entre território e poder, muitas vezes em meio de conflitos:   

Alberto: Que papel tem a terra na luta por uma vida mais justa no Brasil? 



104 
 

Lidiane: Como falou um senhor num documentário de quilombos da 

Bahia. Ele falou que a terra não tinha dono, Deus deixou as terras pra todo 

mundo trabalhar, então não tinha dono, era para trabalhar coletivo. E daí, 

quem ia tendo maior poder ia pegando essas terras e iam fazendo seus 

papéis [documentos], que o cartório é um aliado desse povo ruralista, de 

fazendeiros, latifundiários, e os pobres que iam embora; ou embora, ou 

tinham que ficar trabalhando para os donos, entre aspas, os que se diziam 

os donos mas não eram donos.  

Qual é o papel fundamental [da terra]: se foram tirados de nós, se a gente 

já trabalhava essas terras, então é muito importante que a gente tenha 

primeiro justamente para subsistência, e hoje a gente sabe que é muito 

importante, tanto é que eles [fazendeiros] são capazes de ir a um 

enfrentamento, um atrito, um conflito mesmo, e de usar das suas forças, 

seus capangas para tomar a terra. Hoje um grande poder é terra, quem tem 

terra tem poder, então é uma das coisas que [a terra] vai nos dar é o 

poder.  

Ora, uma comunidade de negro, “aqueles negro têm terra agora”, coisa 

que a grande parte nem acreditava, “os negros da Cunhã não vai ter terra”, 

“ah, ganharam as terras e tal, ah”. Nunca pensavam, sabiam das 

informações, mas nem acreditavam que isso iria realmente acontecer, e de 

repente a gente tem um poder de estar trabalhando nas nossas terras, para 

subsistência, e a gente pode usar, no coletivo, um ajudar o outro 

(Entrevista com Maria Lidiane Apolinário, 06/10/2013, em Acauã; 

destaques do autor). 

 

Foi inesperado para muitos em Poço Branco o fato de a comunidade de Acauã, os 

“negros da Cunhã”, historicamente discriminados e estigmatizados no contexto local racista 

(VALLE, 2006), ter hoje direito à posse sobre seu próprio território tradicional e deter o 

poder de decisão sobre o mesmo. E, além de ter seu próprio território, é um território que, 

pelo menos na sua aplicação jurídico-formal, funciona com outra lógica (propriedade 

coletiva). Trata-se de um movimento que contraria as formas historicamente consolidadas 

de organização do poder, que não está acontecendo sem a resposta e mal-estar daqueles que 

estão acostumados a mandar, os fazendeiros e a classe política dominante local, no caso.  

Não é raro que os territórios reivindicados por comunidades quilombolas no Brasil 

estejam em áreas de conflito e disputa. Muitas vezes, de forma acrítica, se acusa aos 

quilombolas como responsáveis de criar situações de conflito territorial, quando na 

realidade trata-se da visibilização de conflitos já existentes, inclusive há muito tempo, que 

estavam silenciados pelo medo. Como foi discutido no primeiro capítulo, a mercantilização 

da terra no Brasil, principalmente a partir da Lei de Terras de 1850, instalou uma situação 

de tensão social quase permanente no campo, implicando em graves processos de grilagem 
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de terras e expropriação de muitos grupos. No caso de Acauã, é evidente que os 

quilombolas não são os responsáveis pelas situações que causaram os conflitos.   

Em 2007, depois que foi publicado o Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação do Território de Acauã, que continha a proposta de delimitação de área e que 

recomendava a desintrusão dos imóveis rurais, iniciou-se o processo aberto de contestação 

da proposta. A ordem de desapropriação dos imóveis que estão dentro da área demarcada 

veio aumentar consideravelmente a tensão social local, tal como afirma Valle (2010, p. 

136): “Alguns dos proprietários vizinhos passaram a impedir que as famílias de Acauã 

continuassem arrendando as áreas de terras em que vinham mantendo seus cultivos, 

tornando a situação bastante dramática”. 

Inclusive alguns dos conflitos se manifestaram de forma violenta, como um 

atentado ocorrido em dezembro de 2007, quando três homens incendiaram áreas de cultivo 

e várias cabanas de palha que as famílias quilombolas usavam para trabalhar (Figura 14).  

 

Figura 14 – Acauã: Violento ataque contra a comunidade 

quilombola, em dezembro de 2007 

 
Foto cedida por Jair Ferreira de Souza. 

 

 

Os moradores também receberam ameaças contra sua integridade física e moral, 

inclusive crianças, por parte de pessoas armadas com arma de fogo. O fato aconteceu na 

antiga fazenda Gamellare
33

, de Heriberto Turra, a primeira área que foi ocupada e 

                                                           
33

 Alguns documentos falam de „Fazenda Gamellare‟ e outros de „Fazenda Gameleira‟.  
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formalmente incorporada ao território quilombola. O crime foi denunciado na Polícia de 

Poço Branco e divulgado em jornais e na internet
34

. 

Nazaré Barbosa relata esse episódio, enquanto líder da organização comunitária: 

 

Quando a gente ocupou aqui a terra, primeiramente foi feito umas 

barracas, e essas barracas a gente pretendia ficar lá, uma maneira de 

pressionar e ocupar a terra, porque também surgiu boatos que havia um 

pessoal do MST para ficar nessa terra. Nós sabemos que é muita pouca 

terra para o pessoal do MST, são essas (terras) aqui do Heriberto Turra, 

mas, que a gente acreditou. Ai, o que foi, a gente se reuniu e foi feito 

essas barracas, todo mundo concordou.  

Ai, que aconteceu, ele [fazendeiro] foi informado, ele veio com umas 

pessoas, segundo outras pessoas que viram eles estavam armados, e além 

disso trouxeram gasolina, jogaram gasolina, que as barracas eram de 

palha, de coqueiro, e daí, tocaram fogo. A gente fez foto, temos foto de 

tudo dessa vez, desse dia, que foi mais um dia que ficou registrado. Ai, eu 

fiquei com uma pressão muito grande encima de mim, porque ele me viu 

como se eu fosse a peça principal, incentivadora daquilo tudo, e ele veio 

aqui e, assim, indiretamente eu senti que tivesse sido uma ameaça para 

mim (...) (Entrevista com Nazaré Barbosa em 08/09/2013, em Acauã). 

 

As reflexões de Valle (2010) nos ajudam a compreender a intensificação e 

visibilização de alguns conflitos territoriais vividos em Acauã na última década, no 

contexto da luta organizada pelo reconhecimento do território quilombola e a reação e 

atitude defensiva dos proprietários. O antropólogo também chama a atenção para a injustiça 

que se faz presente nesse tipo de situações: 

 

Conflito social tornou-se assim, mais visível e evidenciado localmente na 

medida em que as demandas territoriais e os direitos específicos dos 

quilombolas passaram a se confrontar ou polarizar com os projetos e 

interesses de proprietários e posseiros que tinham ocupado ou registrado as 

terras tradicionalmente ocupadas pela comunidade de Acauã. Neste sentido, 

Acauã constitui um caso de extrema gravidade de injustiça social (VALLE, 

2010, p. 137).  

 

Na verdade, o conflito que culminou violentamente na queima das barracas teve 

suas origens alguns anos antes, em 2003. Houve um projeto de carcinicultura na margem do 

açude, nas terras de Heriberto Turra, isto é, de criação de camarão em tanques artificiais. 

Esse tipo de empreendimento estava em franco crescimento naqueles anos no Rio Grande 

                                                           
34

O historiador e cientista social Jair Ferreira de Souza registrou naquele momento o depoimento de duas 

crianças de Acauã, Milton (Neto) e Pedro, que estiveram presentes durante o ataque e que também foram 

agredidos e ameaçados.  

O vídeo está disponível no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SrTDLhsEadc. 

https://www.youtube.com/watch?v=SrTDLhsEadc
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do Norte. Inclusive foram feitas as escavações, onde seriam construídos os tanques, que 

estão visíveis ainda hoje. Durante os trabalhos de construção, as famílias quilombolas 

tiveram o acesso ao açude proibido, através de violência e ameaças de “seguranças” 

privados. Além disso, houve graves danos ambientais, como o corte de vários cajueiros 

centenários, muito significativos para a comunidade. 

Os moradores denunciaram os fatos com ajuda do NEB (Núcleo de Estudos 

Brasileiros), uma ONG que assessorava e trabalhava junto com a comunidade. A partir da 

denúncia, o Ministério Público do Meio Ambiente realizou uma visita e constatou os graves 

danos ambientais, ordenando a paralisação imediata das obras, em setembro de 2003. 

Depois que o projeto foi abandonado circulou um rumor, segundo o qual o pessoal do MST 

ia ocupar a área, o que estimulou ao povo de Acauã a se mobilizar e reivindicar essas terras. 

O acesso ao açude foi novamente aberto e as famílias começaram a exercer a posse da área, 

para o qual construíram as barracas que depois foram destruídas. Podemos considerar essa 

mobilização na antiga fazenda Gamellare como a primeira que a comunidade teve em busca 

da titulação territorial, que inaugurou o processo que se vive atualmente.    

Apesar dos direitos que os quilombolas têm como posseiros, há muitos obstáculos a 

serem enfrentados constantemente. Inclusive naquelas áreas que já foram formalmente 

reconhecidas como quilombolas (direito de posse) estão tendo diversos conflitos com os ex-

proprietários, como constatamos nos trabalhos em campo. Vimos como na antiga fazenda 

Boa Esperança e na antiga fazenda Amarelona, áreas que já estão sendo ocupadas e usadas 

pelas famílias quilombolas para a agricultura, os ex-proprietários colocaram gado dentro e 

destruíram as lavouras (Figura 15). Inclusive impediram o acesso durante vários dias, 

fechando os portões com cadeados. Na linguagem local, os moradores fazem referência a 

esses lugares não pelo nome da fazenda, mas pelo nome de quem era o proprietário, nesse 

caso „a terra de Noel Freitas‟ (Boa Esperança) e „do Antônio Soares‟ (Amarelona).  

Muitas vezes os moradores sofrem este tipo de situações, mas não se sentem à 

vontade para protestar ou denunciar. Não nos surpreende, pois historicamente a região foi 

conformada através de relações de poder hierarquizadas e rígidas, com gente que manda e 

gente que trabalha para quem manda. Tampouco nos surpreende a reação de um desses 

fazendeiros quando lhe entregamos um ofício por parte da AMQA solicitando a retirada do 

gado, no mês de outubro de 2013. Negou-se a assinar e insistiu que essa terra era sua. Para 
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ele é inacreditável que nesse caso a justiça seja favorável à comunidade quilombola. 

Devido à sua negativa de cooperar, foi necessária a visita de um funcionário do INCRA 

para a elaboração de um relatório, no qual solicitou a retirada do gado, caso contrário 

poderia acionar a força policial. 

 

Figura 15 – O gado após destruir as lavouras das famílias 

quilombolas. 

 
Foto: M. L. Apolinário, 2013. 

Obs.: A fotografia foi usada como evidência no registro elaborado pelo 

INCRA no mês de outubro de 2013.  

 

Vemos que o Estado não é um vazio a ser preenchido, e que seu papel pode variar 

amplamente em função de cada situação, das relações de poder que nele se inscrevem. Isto 

é, assim como foi favorável à comunidade quilombola neste caso, em muitos outros casos o 

Estado é acionado de forma tal que termina prejudicando e agredindo gravemente as 

comunidades tradicionais e seus territórios. Ou, dito de outra forma, se a pressão do capital 

for muito grande, se houver grandes interesses numa área determinada, as possibilidades de 

que o Estado se posicione em favor dos direitos dos grupos com menor força política e 

econômica são muito reduzidas. Do outro lado, a pressão dos movimentos sociais, a luta 

dos „de baixo‟, também participa desse “jogo” de forças politico, num constante ir e vir, em 

tensão, em disputa, um “jogo” não sempre justo, no qual os atores não estão em igualdade 

de condições.                 
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Capítulo 3: EMERGÊNCIA ÉTNICA QUILOMBOLA: RECONSTRUÇÃO DE 

IDENTIDADES E REORGANIZAÇÃO POLÍTICA  

 

 
No presente capítulo apresentamos uma discussão sobre os processos de emergência 

étnica das comunidades quilombolas no Brasil, tendo como recorte temporal os 

acontecimentos a partir da década de 1980. O surgimento de identidades étnicas novas ou 

renovadas, antes irreconhecíveis, como é o caso de muitas comunidades que se auto-

recoheceram como quilombolas nesse período, assinala um processo de reorganização 

politica e luta por cidadania, assim como uma reestruturação territorial. A suas identidades 

étnicas os quilombolas se afirmam como sujeitos sociais e políticos emergentes, isto é, 

como pessoas e grupos com voz, que escrevem sua própria história e que são portadores de 

direitos. Um desses direitos, tema central do trabalho, é a posse sobre os territórios 

tradicionalmente ocupados.  

Depois dessa reflexão mais geral, veremos de que forma essa emergência étnica 

aconteceu e atualmente está acontecendo em Acauã. Nesse movimento, vemos como a 

organização político-comunitária traça novos caminhos e usa novas linguagens, tanto 

internamente quanto nas suas relações e articulações com outras comunidades e outros 

setores do movimento social. A formalização de sua organização através da Associação dos 

Moradores do Quilombo de Acauã (AMQA), instituída em 2004, é evidência dessa 

reorganização. Dentro da análise de identidade étnica em Acauã, analisamos o importante 

papel que desempenha a família como elemento de identificação, através do qual as pessoas 

se relacionam entre si.    

 

3.1 Quilombolas: identidades e relações de poder  

 

 Como indica o título deste tópico, partimos de uma concepção de identidade e de 

cultura que vai além de uma dimensão puramente simbólica ou discursiva. Desde nossa 

perspectiva, há uma inseparabilidade, uma relação intima entre identidade e relações de 

poder, cultura e política. De acordo com Cruz (2006) a identidade não é uma essência, e 

sim algo estratégico e posicional, produto e produtora de conflitos e lutas sociais. Não nos 

deveria surpreender o fato de que as identidades - e mais especificamente as identidades 



110 
 

étnicas - usualmente são invocadas em situações de conflito, onde um grupo toma 

consciência de suas especificidades e as expressa exigindo seu reconhecimento (SOUZA, 

2005).  

As identidades envolvem uma dimensão material e também simbólica e, assim, 

articulam-se com estratégias orientadas para a ação, tanto num sentido organizativo mais 

formal quanto na própria reprodução da vida no dia a dia. No caso das comunidades 

quilombolas no Brasil, nas últimas duas décadas, esse vínculo entre a auto-atribuição de 

uma identidade étnica diferenciada e a mobilização em torno de objetivos comuns é muito 

forte.       

 Segundo O´Dwyer (2010) etnicidade seria aquilo que faz de cada agrupamento 

humano ser o que é e, por conseguinte, aquilo que o diferencia de outros. A questão é tão 

básica quanto complexa: o que define o “nós” e o “eles (as)”, “os de dentro” e “os de fora”? 

Onde está a “fronteira”? Como é definida e percebida? O primeiro elemento que fazemos 

destaque é que a etnicidade se define na diferença, no contato com os outros, e não no 

isolamento. Oliveira (1999) afirma que as categorias étnicas são veículos para a 

organização social das diferenças, ocorrendo num contexto de interação social. É nas 

fronteiras da interação que cada grupo se define, enfatizando a auto-atribuição da 

identidade como uma característica fundamental (FREIRE, 2012).   

Definimos aquilo que somos à luz daquilo que não somos, porém não devemos vê-

lo em termos absolutos, pois os membros de um grupo podem compartilhar um conjunto de 

valores ou práticas com outros grupos, sem deixar de ser diferentes. Aliás, trata-se de um 

conglomerado de mecanismos de diferenciação e identificação, que podem ser acionados – 

ou não - de acordo com os interesses dos indivíduos e grupos em questão, assim como pelo 

momento histórico no qual estão inseridos (SOUZA, 2005).  

Bartolomé (2006) destaca o dinamismo inerente aos agrupamentos étnicos, sua 

“plasticidade” e capacidade adaptativa. Esse dinamismo é fundamental para compreender 

os processos de emergência étnica quilombola, no sentido de que aquilo considerado 

„tradicional‟ está o tempo todo sendo recriado e ressignificado, nunca estático. De acordo 

com Scmhitt, Turatti e Carvalho (2002), considerando o caráter relacional e transitório das 

identidades, é mais apropriado falar de identificações em curso. O tradicional, hoje, é 

acionado como uma forma de fortalecer os laços comunitários e manter um modo de vida 
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num determinado território, em contraposição consciente a um projeto cultural e discursivo 

colonizador (CRUZ, 2006).  

Muitas vezes a noção de tradicional está associada a uma suposta condição dos 

grupos como unidades fechadas, igualitárias e coesas, visão essa folclorizada, muito 

restritiva e limitante, onde a elaboração teórica parte de um pressuposto que não é 

verdadeiro (comunidades tradicionais como expressões de “pureza”) e o extrapola para uma 

realidade social que não lhe corresponde. Esperamos não incorrer nesse grave equívoco.  

 As identidades étnicas não se constituem na abstração, mas em situações de vida 

bem concretas e específicas, localizadas histórica e geograficamente. Não se trata de meros 

componentes acessórios das culturas, representados por determinados símbolos, e sim de 

uma auto-definição complexa e dinâmica que brota da realidade vivida, com todas as suas 

contradições, através da qual os sujeitos elaboram um marco de referência e uma visão de 

mundo. E, sobretudo, uma auto-definição através da qual os sujeitos acionam suas práticas 

e representações, seus projetos e estratégias de ação. Através das identidades, cada grupo 

define – implícita e explicitamente – as formas de se relacionar e se posicionar frente aos 

outros, sejam parceiros ou antagonistas, configurando uma relação tanto cultural quanto 

política, e reinventando-se em função das demandas e necessidades do momento presente.  

 Nesse sentido o trabalho de Bartolomé (2006) é de grande auxilio para a 

compreensão dessas complexas dinâmicas etno-políticas nas sociedades contemporâneas, 

dinâmicas que deixam claro por que os grupos e comunidades denominados tradicionais 

são parte integrante da sociedade moderna: trata-se de velhos atores assumindo novos 

papéis no cenário cultural e político, como expressa o título do texto. O conceito chave 

usado por esse autor é o de etnogêneses, que podemos interpretar como o surgimento 

recente de grupos considerados originários. As etnogêneses referem-se também ao processo 

básico de configuração e estruturação da diversidade cultural humana, ou seja, aos 

processos através dos quais os grupos étnicos se conformam.  

 No entanto, o autor citado insiste que a conformação dessa diversidade étnica não 

acontece numa sociedade igualitária ou neutra, e sim em meio de relações sociais e de 

poder marcadas por profundas assimetrias e pela exploração e opressão de uns sobre os 

outros, relações sociais que expressam a afirmação de uns sobre a negação de outros. Os 

diferentes agrupamentos étnicos se conformaram historicamente, e continuam se 
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conformando no presente, em meio de tensões e disputas. Assim, as etnogêneses apontam 

de forma mais específica para processos de emergência social e política de grupos 

tradicionalmente submetidos a relações de dominação. Como observou o sociólogo 

Boaventura S. Santos, citado por Scmitt, Turatti e Carvalho (2002), ao se relacionar 

identidade e questões de poder, aqueles que se veem obrigados a reivindicar uma identidade 

encontram-se numa posição de carência e subordinação. As identidades negras, tanto no 

Brasil quanto em outros países, são colocadas como uma relação de diferença calcada na 

subalternidade e na diferença de classes.     

 A etnicidade pode ser modificada, recriada e inclusive construída e reconstruída de 

acordo com as necessidades dos atores sociais. Vemos o surgimento de novas identidades e 

a reconstrução de etnias já conhecidas, produzindo novos sujeitos coletivos, previamente 

inexistentes como tais. Vemos, também, a emergência política de identidades étnicas antes 

irreconhecíveis, das quais os quilombolas são exemplos bastante ilustrativos. Esses novos 

tipos de sujeitos políticos se orientam a enfatizar sua alteridade para serem reconhecidos 

como tais, e assumem a identidade como um novo tipo de cidadania, isto é, como sujeitos 

com direitos a serem respeitados. É a história sendo reescrita desde outros lugares, 

alternativas à visão hegemônica.   

 A emergência sociopolítica desses grupos associa-se a processos de 

desestigmatizacão e novas legislações, nos quais ao assumir uma identidade podem esperar-

se potenciais benefícios coletivos, aspirando aos direitos assegurados às coletividades 

étnicas
35

. No entanto, assumir uma nova identidade por parte destes grupos é muito mais do 

que buscar potenciais benefícios assegurados em leis e dispositivos formais. A construção 

de uma autoimagem positiva, a recuperação da coletividade étnica de pertencimento e o 

fortalecimento dos vínculos comunitários são algumas das motivações dessa 

autodeterminação. A seguinte frase de Bartolomé (2006, p. 57) é lapidar: “Recupera-se um 

passado próprio, ou assumido como próprio, a fim de construir um pertencimento 

comunitário que permita um acesso mais digno ao presente”. Segundo Almeida (2008) é 

justamente nessa passagem de unidade afetiva a unidade política de mobilização que se 

conforma uma comunidade tradicional, cujas territorialidades específicas são produto 

dessas reivindicações e lutas.  

                                                           
35

 A Convenção 169 da OIT é um marco importante em escala internacional.  



113 
 

 A expressão comunidades quilombolas é hoje muito familiar no Brasil, sobretudo na 

academia e nos movimentos sociais. No entanto, 30 anos atrás era praticamente 

desconhecida. Obviamente, não se trata de comunidades e grupos que surgiram “do nada”, 

mas de comunidades e grupos que fizeram uma nova interpretação da sua própria história, 

que assumem uma identidade renovada no presente (usando outro nome) e que reivindicam 

uma série de direitos fundamentais em busca de melhores condições de vida, dos quais o 

direito ao território é o mais invocado. Renovando e redefinindo suas próprias identidades, 

os quilombolas renovam e redefinem seu papel e seu lugar na sociedade brasileira.  

Assim, mais do que reconhecer o que já existe, também devemos ver como são 

demarcadas novas fronteiras étnicas. Tais fronteiras, diga-se de passagem, se movimentam, 

são porosas e admitem intercâmbios e relações em múltiplas direções. A diferenciação é 

estratégica e se apresenta como uma oportunidade para transformar a situação dos atores 

sociais de forma dinâmica, sendo que o “ser quilombola” marca o salto de uma condição 

subalterna e indesejável a ser uma fonte de orgulho e identificação construtiva 

(RAIMBERT, 2012).   

Milhares de comunidades
36

 que antes eram chamadas de comunidades negras 

rurais
37

 hoje se auto-definem e se auto-identificam como comunidades quilombolas. Um 

deslocamento identitário que assinala um processo de reorganização política (tanto em 

escala nacional como em cada localidade), de luta por reconhecimento, cidadania e respeito 

da diversidade cultural. A auto-definição implica que os sujeitos sociais manifestem 

consciência de sua própria condição. Segundo a antropóloga Leite (2000) o quilombo seria 

uma forma de organização, usando novos mecanismos políticos e estratégias de 

reconhecimento, em busca da recuperação de uma autoimagem positiva e uma vida digna, 

isto é, a dimensão política de uma formação social diversa.  

Assim como outros grupos sociais no Brasil contemporâneo cujas reivindicações 

perpassam questões identitárias e também territoriais (indígenas, ribeirinhos, seringueiros, 

quebradeiras de coco babaçu, pescadores artesanais etc.) os quilombolas 

                                                           
36

 Entre 2004 e 2014, um total de 2394 comunidades foram certificadas como comunidades remanescentes de 

quilombo pela Fundação Cultural Palmares (http://www.palmares.gov.br/quilombola/), no entanto, a 

Coordenação Nacional de Quilombos (CONAQ) estima em mais de 5.000 o total de quilombos no Brasil, 

com uma população de entorno 2,5 milhões de pessoas.    
37

 A expressão „comunidades negras rurais‟ é a mais correntemente utilizada, porém é preciso reconhecer que 

muitas comunidades negras, hoje quilombolas, se conformaram em centros urbanos (Rio de Janeiro, Salvador, 

São Luis, por exemplo).  

http://www.palmares.gov.br/quilombola/
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[...] Percebem que há “condições de possibilidade” para encaminhar suas 

reivindicações básicas, para reconhecer suas identidades coletivas e 

mobilizar forças em torno delas e ainda para tornar seus saberes práticos um 

vigoroso instrumento jurídico-formal (ALMEIDA, 2008, p. 17). 

       

Na verdade, o quilombo não é algo novo na história do Brasil: constitui uma questão 

relevante desde os primeiros focos de a resistência ao escravismo colonial, reaparece com a 

Frente Negra Brasileira, nas décadas de 1930 e 1940, e retorna à cena política nas lutas pela 

democratização do país, sobretudo a partir da década de 1980. Trata-se de uma questão 

persistente, porém com especificidades no período histórico que vivemos, constituindo-se 

na atualidade como uma importante dimensão da luta dos afro-brasileiros. “Falar dos 

quilombos e dos quilombolas no cenário político atual é, portanto, falar de uma luta política 

e, também, uma reflexão científica em processo de construção” (LEITE, 2000, p. 333). 

Quilombola, como vemos, é um termo carregado ideológica e politicamente. 

 A Constituição Federal de 1988 representa um marco histórico na luta da população 

afro-brasileira por seus direitos. O Artigo 68 do ADCT é o dispositivo jurídico-formal que 

trata do direito das comunidades remanescentes de quilombos
38

 à posse definitiva sobre os 

territórios tradicionalmente ocupados. Outros dispositivos importantes dessa Constituição, 

que expressam a luta abrangente desses grupos são o Artigo 05, que determina que o 

racismo seja crime; o Artigo 215, que garante o exercício dos direitos culturais e incentiva a 

valorização e difusão das manifestações culturais (dentre elas as afro-brasileiras); e o 

Artigo 216, que define como patrimônio cultural brasileiro os bens, materiais e imateriais, 

portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos que 

conformam a sociedade brasileira.  

É difícil estabelecer uma relação de causalidade entre a instituição de novas 

legislações (pluri-étnicas) e a reconstrução das identidades quilombolas. Na nossa 

concepção, não foi que um processo gerou outro, mas que ambos ocorrem 

concomitantemente. Se, por um lado, as identidades quilombolas foram induzidas por uma 

questão normativa, no caso o Artigo 68 do ADCT, por outro lado não podemos esquecer 

                                                           
38

  A expressão “comunidades remanescentes de quilombos” já recebeu importantes críticas, sobretudo porque 

caracteriza este tipo de comunidades como um resquício do passado, como aquilo que sobrou, quando é tudo 

o contrário: trata-se de aquilo que logrou uma reprodução e se manteve preservado. O fato de que esse seja o 

termo oficialmente empregado no Artigo 68 do ADCT deixa muita margem para as interpretações, o que 

motiva grandes controvérsias, como é discutido por Almeida (2002).    
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que o próprio Artigo foi instituído pela pressão dos movimentos sociais negros. Como 

afirma Alfredo Wagner (2008), a carta magna é ela mesma resultante de intensas 

mobilizações, acirrados conflitos e lutas sociais que, no caso específico das comunidades 

quilombolas, consolidaram de certo modo suas diferentes modalidades de territorialização.   

 

Neste sentido a Constituição consiste mais no resultado de um processo de 

conquistas de direitos e é sob este prisma que se pode asseverar que a 

Constituição de 1988 estabelece uma clivagem na história dos movimentos 

sociais, sobretudo daqueles baseados em fatores étnicos (ALMEIDA, 2008, 

p.44).    

    

 Intenso tem sido o debate, desde a década de 1990, ao redor da questão dos 

quilombos e as comunidades quilombolas. Uma referência importante nesse debate foi a 

publicação, em 1994, de um documento elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre Terras de 

Quilombo, da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) a qual, desde então, já 

contribuiu muito na tentativa de uma melhor compreensão das formações sociais 

quilombolas (FREIRE, 2012). Esse documento enfatiza o fato de que o termo quilombo 

vem assumindo novos significados na literatura especializada e também para os grupos, 

indivíduos e organizações: 

 

Ainda que tenha um conteúdo histórico, o mesmo vem sendo 

„ressemantizado‟ para designar a situação presente dos segmentos negros 

em diferentes regiões e contextos do Brasil [...] 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 (ABA, 1994 apud FREIRE, 2012, p. 52).     
 

 Dois elementos presentes nessa (re)definição merecem destaque: a referência à 

situação presente dos segmentos negros no Brasil e o fato de serem grupos que 

conseguiram manter e reproduzir seus modos de vida característicos, consolidando assim 

um território próprio. Nesse processo de ressemantização, onde „quilombo‟ adquire uma 

significação atualizada, vários autores insistem em abandonar a ideia do quilombo como 

algo do passado e começar a vê-lo como parte integrante da sociedade contemporânea, 

como algo vivo e pulsante, como indivíduos e grupos sociais organizados em conformidade 
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com sua situação atual (ALMEIDA, 2002). Essa interpretação do quilombo como uma 

suposta realidade fixada no passado não é uma interpretação “inocente”: trata-se de uma 

construção ideológica que busca deslegitimar as lutas desses grupos, que infelizmente está 

muito difundida e aceitada de forma acrítica na opinião pública.  

 A desconfiança com que os setores dominantes olham para os quilombolas e suas 

demandas explica por que o processo de regulamentação em curso é dificultado por 

diversas estratégias e artimanhas. A „folclorização‟ da cultura e da identidade negras é um 

sutil mecanismo de negação: exige-se por parte destes grupos uma “autenticidade”, uma 

“alma popular”, exige-se que “atestem” com evidências “objetivas” por que são 

quilombolas (LEITE, 2000). Baseado em imagens caricaturadas e distantes do cotidiano 

das populações, espera-se que uma comunidade quilombola possua uma série de 

características, que nos dias atuais praticamente não existem mais, uma delas, de viver no 

isolamento. Os juristas aguardam por critérios universais para a definição dos quilombos, 

esperando que os cientistas sociais definam com precisão uma linha que separa quem é e 

quem não é quilombola (LEITE, 2000). Ignora-se que os critérios de identificação para um 

grupo étnico são diferentes para outro, que cada um se conforma numa especificidade 

histórica e geográfica e, sobretudo, que é cada grupo que define se é ou não quilombola 

(princípio da auto-determinação).  

 Estamos frente a uma discriminação disfarçada de objetividade científica, pois para 

ser reconhecido em termos legais, “o outro” tem que ser positivamente avaliado pelos 

organismos do poder oficial. Não é raro escutar que as identidades quilombolas não são 

“genuínas” ou “verdadeiras”, porque foram recentemente incorporadas, ligadas a processos 

de reivindicação e luta por direitos. Muitas vezes são acusados de assumir uma identidade 

de forma instrumental, porque através dela podem ter acesso à terra e outros direitos 

específicos. Podemos ver o caráter conservador dessas acusações pois, ao negar a 

identidade que esses grupos afirmam, se está aceitando e naturalizando sua condição 

subalterna, onde seus direitos são violados.  

 Na verdade, os quilombolas não precisam demonstrar nada para ninguém. 

Simplesmente estão exigindo que seus direitos fundamentais sejam respeitados (à 

educação, à cultura, à saúde, à alimentação saudável, à terra, à moradia, à segurança, à 

água, à vida), e o caminho por eles e elas trilhado, que exige o reconhecimento da 
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diversidade étnica, tem trazido resultados importantes. O fato de estarem ocupando suas 

terras no presente é a melhor evidência de sua existência (O´DWYER, 2007). 

 Segundo Almeida (2002) qualquer invocação ao passado deve corresponder com 

uma forma atual de existência. O mesmo autor insiste na necessidade de libertarmos da 

“definição arqueológica” do quilombo, aquela definição “frigorificada”, segundo a qual 

para existir deve ter evidências de sua existência no passado. “Se deveria trabalhar com o 

conceito de quilombo considerando o que ele é no presente. Não é discutir o que foi, e sim 

o que é e como essa autonomia foi sendo construída historicamente” (ALMEIDA, 2002, p. 

53). Segundo o antropólogo, dentre os quilombolas são reproduzidos elencos de práticas 

cotidianas que asseguram vínculos solidários mais fortes e duradouros do que a alusão a 

uma determinada ancestralidade, construindo assim um repertório de ações coletivas e de 

representações face a outros grupos. Os quilombolas expressam outras maneiras de se 

colocar frente aos aparatos de poder e estão vivendo um momento de profunda 

reorganização de sua representatividade no âmbito da sociedade civil e perante seus 

antagonistas históricos. Isso é o que define os “quilombos do presente”.     

 Segundo Schmitt, Turatti e Carvalho (2002) a identidade quilombola foi constituída 

ao longo dos últimos 25 anos a partir da necessidade de lutar pela permanência nas suas 

terras de origem. Afirmam: “A identidade quilombola, até então um corpo estranho para 

estas comunidades negras rurais, passa a significar uma complexa arma nesta batalha 

desigual pela sobrevivência material e simbólica” (SCHMITT, TURATTI e CARVALHO, 

2002, p. 5). Estamos num processo de construção de direitos territoriais quilombolas, onde 

as comunidades se mobilizam, sobretudo, para a aplicação do Artigo 68 (O´DWYER, 

2010).     

As reivindicações étnico-territoriais buscam o reconhecimento formal das diversas 

modalidades de apropriação e uso dos territórios por parte destes grupos, muitas vezes 

baseado em formas de uso comum da terra e dos recursos naturais, como vimos. Essas 

territorialidades específicas foram historicamente excluídas de um marco jurídico muito 

restrito, estruturado a partir da ideia de propriedade privada. Assim, os processos de 

territorialização são resultantes de uma conjunção de fatores, que envolvem a capacidade 

mobilizadora dos grupos em torno de uma política de identidade. Sobre esse assunto 

citamos, mais uma vez, a Almeida (2008, p. 30), que afirma que 
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[...] Foi exatamente este fator identitário e todos os outros fatores a ele 

subjacentes, que levam as pessoas a se agruparem sob uma mesma 

expressão coletiva, a declararem seu pertencimento a um povo ou grupo, a 

afirmarem uma territorialidade específica e a encaminharem 

organizadamente demandas face ao Estado, exigindo o reconhecimento de 

suas formas intrínsecas de acesso à terra [...] (grifo meu).   

 

Assim, segundo Ratts (2006), a emergência étnica não se restringe a uma questão de 

visibilidade: a dimensão espacial desse fenômeno é inquestionável, daí a importância de 

aborda-lo na perspectiva da geografia. É à luz dessa espacialidade que podemos ver a 

emergência étnica como “o novo sob a forma do diferente”, isto é, como o reconhecimento 

de uma diferença que requalifica os lugares, atribuindo-lhes novos significados e 

mobilizando novos poderes. Novas fronteiras étnicas são traçadas e, junto com elas, novas 

territorialidades.   

 

3.2 De “negros da Cunhã” a “comunidade quilombola de Acauã” 

  

Para quem chega pela primeira vez em Acauã, um dos elementos da paisagem que 

dificilmente vai passar despercebido é uma placa grande (já um pouco deteriorada) na 

entrada da comunidade que diz: “Bem-vindos à comunidade do Quilombo Acauã”. Essa 

frase, além de expressar hospitalidade e afetuosidade com os visitantes, demonstra que o 

“ser quilombola” é uma característica distintiva da comunidade, uma diferenciação que os 

próprios moradores buscam dar destaque. Isso é muito significativo, sobretudo se levarmos 

em consideração que 15 anos atrás a comunidade não se atribuía essa identidade.  

Por trás dessa placa há todo um processo de emergência étnica e uma reorganização 

política complexa, tanto no interior da comunidade quanto nas novas articulações que esta 

estabeleceu com outros setores do movimento social, sobretudo o movimento quilombola, 

assim como com algumas ONGs. Essas importantes mudanças são fundamentais para 

compreender as dinâmicas territoriais em curso em Acauã, especificamente a reivindicação 

da comunidade sobre o território ocupado.  

Acauã é uma comunidade rural em Poço Branco, possuindo uma série de 

características em comum com outros municípios da região. Poderíamos destacar, como 

exemplo, a ocupação principal da população no setor primário (agricultura, pesca, criação 
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de animais), uma densidade populacional relativamente baixa (se comparado com 

municípios mais populosos), pouca presença de serviços e dificuldade de acesso aos 

mesmos, uma relação próxima com a natureza e a terra (onde a extração de recursos como 

madeira, frutas e plantas para diversos usos é importante no dia a dia), dentre outras.  

Ao ver a paisagem rural „acauense‟, as casas, os roçados, os caminhos, as matas, 

etc. assim como a vestimenta, alimentação e costumes das pessoas, é possível que não 

percebamos muita diferença entre esta comunidade e outras na região. Inclusive, por muito 

tempo essa foi uma visão predominante nas ciências humanas, uma visão que colocava o 

foco na classe social, que os via como camponeses, em termos genéricos.  

A questão étnica (identidades) se manifesta com mais força nas últimas décadas, 

incorporando um vetor que se tornaria decisivo nas lutas sociais no período atual. Diga-se 

de passagem, as dimensões de classe e de etnia não se excluem, muito pelo contrário, estão 

inter-relacionadas de forma complexa. Atualmente vemos como muitos grupos reivindicam 

diferenças, num deslocamento marcadamente político e com demandas territoriais quase 

sempre presentes. Acauã, por exemplo, é uma comunidade que se auto-identifica como 

quilombola, que se reivindica como etnicamente diferenciada.  

Conforme a discussão anterior sobre as etnogêneses, das quais Acauã é um caso 

singular, lembremos que se dá uma conjunção entre uma série de processos, os quais não 

podemos analisar de forma independente ou fragmentada: um agrupamento com uma 

origem e uma trajetória em comum (com profundos e intrincados vínculos familiares) se 

associa sob uma mesma expressão coletiva, declara seu pertencimento a um povo ou grupo, 

afirma uma territorialidade específica e encaminha suas demandas face ao Estado, em 

busca do reconhecimento de suas formas de acesso à terra (ALMEIDA, 2008).  

Isto é, trata-se, por um lado, de uma comunidade com uma formação diferenciada, 

mas não só isso, trata-se também de uma comunidade que na conjuntura atual reivindica e 

busca acentuar essas diferenças, como parte de uma estratégia política. É necessário superar 

aquela ideia que associa etnicidade unicamente com alguma manifestação cultural 

“tradicional” (uma dança, um tipo de música, alguma vestimenta distintiva, por exemplo). 

Claro que esses são elementos que fortalecem e constituem determinados agrupamentos 

étnicos, mas se analisarmos essas práticas fora das relações de poder e dos antagonismos 

sociais, sem dúvidas estaremos fazendo uma análise muito limitada. Acentuar suas 
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diferenças é uma estratégia política, onde os sujeitos buscam enfatizar aqueles elementos 

que os distinguem, em busca do reconhecimento de seus direitos como coletividades 

étnicas.   

Carlos Guilherme do Valle (2006) destaca no Relatório Antropológico que em 

Acauã coexistem diversos elementos, uns informais e outros mais formalizados, que 

definem modos diferenciados de estruturação interna das relações de poder e de autoridade. 

Por um lado existe o reconhecimento de uma autoridade em termos tradicionais, definido 

principalmente pela idade e o parentesco, elementos esses conferidos por meio da história e 

da trajetória particular que cada pessoa tem na comunidade. Trata-se de lideranças 

respeitadas pelo conhecimento que possuem sobre o passado ou por sua posição social na 

estruturação genealógica e histórica do grupo. Lembremos que naqueles grupos onde a 

história e a memória são transmitidas pela oralidade o papel dos mais velhos, sua função 

social, é fundamental, pois é neles e nelas e não nos livros ou arquivos que vive o passado. 

Os mais velhos são “alicerces de uma casa em construção” (SILVA, BURGOS e 

MARIANO, 2011).  

Por outro lado, nos últimos 15 anos vêm se consolidando outro tipo de liderança, em 

função dos novos papéis que a comunidade exerce no cenário cultural e político local, 

estadual e inclusive nacional. São lideranças que atuam como intermediários com os 

agentes, autoridades e agências governamentais, ONGs e instituições de ensino superior 

(VALLE, 2006). O que se vive, tanto em Acauã quanto em outras comunidades 

quilombolas, é uma formalização da vida política, introduzindo no seu cotidiano novas 

linguagens e mecanismos. Como é de esperar, essa coexistência de diferentes formas de 

estruturar as relações de poder não está livre de contradições e dificuldades, sendo que esse 

“universo” da linguagem escrita, das instituições, documentos, ofícios, cartórios, CNPJ etc., 

é alheio, estranho e pouco familiar no dia a dia da maioria desses homens e mulheres. 

Na atual conjuntura as comunidades e suas organizações praticamente se veem na 

obrigação de formalizar-se e institucionalizar-se, pois, como vimos, a ação desses sujeitos 

políticos emergentes perpassa reivindicações formais perante o Estado. Estabelecem-se 

mecanismos de negociação e diálogo com o poder público, nos quais os atores demandam 

legitimidade, reconhecimento e respeito aos seus direitos fundamentais. Porém, para essas 

demandas serem atendidas, o Estado coloca uma série de exigências e formalidades que 
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para uma organização popular é muito difícil de cumprir. No caso das comunidades 

quilombolas a figura político-institucional que as representa formalmente são as 

Associações Quilombolas. Para uma associação funcionar regularmente e estar legalizada 

tem que ter muitos documentos e investir uma quantidade significativa de dinheiro, muitas 

vezes não acessível para uma comunidade com escassos recursos econômicos. Essas 

exigências terminam criando mecanismos que atrapalham e obstaculizam os processos 

reivindicatórios das organizações.   

Na política de regularização fundiária, por exemplo, um requisito solicitado às 

comunidades interessadas para abrir um processo dessa natureza é que estejam organizadas 

através de uma associação (legalizada, inscrita em cartório, etc.), já que no final, quando o 

título de terra for emitido, este será feito em nome dessa associação, que representa 

formalmente a comunidade. 

 Nesse sentido podemos ver o quadro político quilombola atual desde duas 

perspectivas diferentes, não excludentes: por um lado, as comunidades organizadas e 

mobilizadas conseguiram nos últimos 20 anos um reconhecimento e uma visibilidade muito 

significativos, afirmando-se como sujeitos políticos emergentes e colocando em xeque 

interesses de grupos hegemônicos. Por outro lado, as dificuldades e frustrações que as 

comunidades e suas organizações têm que enfrentar são grandes e persistentes, começando 

pelo fato de que, para serem escutados, precisam se adaptar a linguagens e mecanismos 

institucionais distantes de sua realidade cotidiana. Precisam se adaptar às regras do jogo dos 

antagonistas históricos. Lílian Gomes se refere a esse paradoxo vivido pelos quilombolas: 

 

[...] Isso traz como consequência o fato da luta quilombola ter uma relação 

ambivalente com o Estado-Nação: de um lado o movimento quilombola e 

parceiros negociam com o Estado a garantia e efetivação desse direito e, por 

outro lado, implica denunciar junto à comunidade nacional e internacional 

esse mesmo Estado que lhes concedeu um lugar subalterno e que os leva a 

buscar alianças transnacionais que respaldem suas iniciativas (GOMES 

2010, p. 193).      

 

As contradições e dificuldades apontadas não negam o fato de que muitas vitórias já 

foram conquistadas, se apropriando desses mecanismos jurídico-formais, e que inclusive a 

pressão dos movimentos sociais tem propiciado uma reestruturação do Estado. Como 

constatamos nos trabalhos de campo, conversando com os moradores do quilombo de 
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Acauã, existe um sentimento bastante generalizado de que a vida tem melhorado de forma 

significativa nos últimos 15 ou 20 anos.   

Em Acauã podemos identificar o início de uma nova etapa político-organizativa no 

ano de 1996, quando chegaram à comunidade um grupo de estudantes da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL, no Paraná), através do Projeto Universidade Solidária 

(PUSOL). Um desses estudantes era Jair Ferreira de Souza que um ano depois, em 1997, 

transferiu seu curso e se mudou para o Rio Grande do Norte. Jair terminaria sendo nos anos 

seguintes uma peça chave que ajudou a materializar muitos projetos e conquistas, que 

transformaram a comunidade. Os estudantes do PUSOL, muitos deles do curso de História, 

chegaram inicialmente em Poço Branco, onde escutaram falar dos “negros da Cunhã”, de 

uma comunidade de aparente descendência de escravos no município. Eles foram conhecer, 

e observaram que Acauã tinha as características de uma comunidade “remanescente” de 

quilombo, e foi naquela época que isso começou a ser discutido com os moradores.  

Segundo Souza (em comunicação pessoal), um dos moradores mais velhos de 

Acauã naquele momento, o senhor João Catarino, hoje já falecido, foi fundamental nesse 

processo. Graças a ele foi possível reconstruir muitos elementos da história da comunidade, 

que antes estavam dispersos. Os relatos confirmaram que de fato os moradores eram 

descendentes de um antigo quilombo, evidenciado principalmente por uma rede intricada 

de relações de parentesco e aliança; um povo com uma trajetória em comum. Souza se 

refere a seu João Catarino como um “homem sábio”, cuja abertura e visão permitiram 

alianças e parcerias que foram muito importantes para Acauã nos anos seguintes, aliás, uma 

pessoa muito querida e respeitada na comunidade, uma liderança.  

As atividades de extensão dentro do PUSOL inicialmente estavam focadas na 

cidade de Poço Branco, sendo que depois os estudantes foram conhecendo e se associando 

com as pessoas em Acauã. O objetivo do projeto era de promover contatos mais estreitos 

entre a sociedade e a universidade, buscando promover a melhoria na qualidade de vida 

através do desenvolvimento comunitário, auto-gestionário e auto-sustentável (VALLE, 

2006). Em 1997 algumas das pessoas que participaram nessa primeira experiência criaram 

uma ONG chamada Amigos de Poço Branco, que permitiu a continuidade dos objetivos 

iniciais do PUSOL. A ONG estava sediada na cidade de Londrina (Paraná), e criou uma 

sub-sede em Poço Branco, em junho de 1997.                  
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Em setembro desse mesmo ano essa estrutura terminou sendo transferida para Natal 

e se transformou no Núcleo de Estudos Brasileiros (NEB), existente ainda hoje. Durante 

vários períodos nesses anos o NEB promoveu ações de caráter comunitário e organizativo 

em todo o município, dentre os quais se destacaram atividades envolvendo mutirões. Um 

desses mutirões, ainda hoje lembrado e comentado em Acauã, foi a construção de uma rede 

de água que ligou a comunidade à rede de abastecimento de água local, como mencionamos 

no capítulo anterior. Foi a primeira vez em Acauã que as pessoas tiveram acesso a água da 

torneira. Outros projetos gestados pelo NEB na época envolveram educação popular de 

jovens e adultos, alfabetização solidária, geração de renda e agricultura familiar, sendo que 

desde o início a organização se propôs priorizar ações em Acauã (SOUZA, 1999).  

Um dos objetivos mais importantes do NEB era fomentar e articular parcerias entre 

grupos e organizações, princípio esse que é fundamental para compreender as práticas 

associativas que se configuraram entre Acauã, entes governamentais e ONGs nos anos 

subsequentes (VALLE, 2006). A comunidade pediu apoio e assessoria ao NEB na intenção 

de conformar uma associação, que culminou na criação da Associação dos Moradores de 

Acauã (AMA), fundada no dia 03 de janeiro de 1998, diga-se de passagem, depois de várias 

tentativas que não tiveram sucesso. A monografia de graduação do historiador paranaense 

relata esses acontecimentos, “a história de uma luta contra a exclusão social”, como 

expressa o título do trabalho (SOUZA, 1999).             

Segundo Souza, no Brasil qualquer projeto coletivo que busca a autogestão se 

enfrenta com uma grave limitante que é o assistencialismo. Conformou-se historicamente 

uma cultura política de dependência com as elites e oligarquias locais e regionais, um 

“eterno esperar de fora”, com poucas iniciativas internas e autônomas. As referências que 

as pessoas em Acauã tinham (e ainda têm) de uma associação ou uma organização política 

estavam fortemente marcadas pelo clientelismo, pela lógica do favor (que suprime a lógica 

do direito), controladas por algum político, vereador ou prefeito de Poço Branco. Daí o 

enorme valor desses esforços organizativos que, indo contra a corrente, conseguiu 

transformar aos poucos sua própria realidade.  

Os princípios ético-políticos sobre os quais foi criada a AMA tentaram romper com 

esses vícios. Para eles e elas associação era uma reunião de pessoas com um fim comum, 

através da qual os membros se organizam, se cuidam e se fortalecem mutuamente. Alguns 
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dos objetivos perseguidos pela Associação, como especificado no Artigo 01 do Estatuto, 

são:  

a) Recuperar a História e a Cultura de nosso Povo; (b) buscar soluções para 

os problemas que afetam à comunidade; (c) estimular o desenvolvimento da 

cidadania e reconhecimento dos direitos dos moradores; (d) colaborar no 

desenvolvimento socioeconômico, comunitário, auto-gestionário e auto-

sustentado da comunidade rural de Acauã e do município de Poço Branco, 

no Estado do Rio Grande do Norte; (e) representar os moradores da 

comunidade em suas reivindicações junto aos poderes constituídos e à 

sociedade. (SOUZA, 1999, p. 43).    

 

O Artigo 03 desse mesmo documento faz referência ao trabalho em cooperação com 

entidades governamentais e ONGs, “difundindo seus princípios e métodos de trabalho, em 

espírito solidário, promovendo medidas pertinentes para o desenvolvimento de ações 

conjuntas, tais como a celebração de acordos, contratos, convênios, etc.” (SOUZA, 1999, p. 

43-44). Nesse contexto articularam-se ações que se materializaram em projetos, tais como o 

projeto de Alfabetização Solidária e a reabertura da Creche Comunitária.  

Como parte dessas reivindicações surgiu, em 1998, a ideia do Programa Vida 

Melhor em Acauã, visando uma melhoria na qualidade de vida das pessoas e abarcando 

uma série de aspectos diversos: água, moradia, segurança alimentar, educação, geração de 

renda, novas tecnologias, gestão comunitária e terra. Naquele momento a comunidade 

começou a elaborar de forma mais consistente a reivindicação territorial que, hoje, é a mais 

importante dentre as políticas comunitárias.   

É interessante observar a reorganização política que se começava a gestar, formando 

uma associação, estabelecendo parcerias e buscando captar recursos para novos projetos na 

comunidade. Novos canais políticos estavam sendo criados, numa conjuntura onde “o que 

mais determina as possibilidades de parceria não é o fato de estar dentro ou fora do Estado; 

é o projeto em causa”, como afirma Silvio Caccia, citado por Souza (1999, p. 49). Aos 

poucos a comunidade de Acauã foi fazendo parcerias, se fazendo visível, formando novas 

lideranças, aprendendo das novas experiências e afirmando-se como um grupo capaz de 

pensar, elaborar um plano e conceber um projeto, uma tarefa desafiadora.   

Foi nesse contexto que começou a ser discutida dentro da comunidade a questão do 

ser quilombola. A nova identidade atribuída pelo grupo se articulou com uma luta 

abrangente por direitos e cidadania. Um aspecto de grande importância em todo esse 

processo foi a reconstrução da própria história da comunidade, sendo que muitas pessoas, 
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sobretudo os mais jovens, desconheciam muitos elementos desse passado, os quais foram 

trazidos pelos mais velhos, ligando assim partes aparentemente desconexas dessa história e 

criando uma nova visão de si mesmos e de suas relações com os outros. Nesse sentido o 

papel do senhor João Catarino, considerado como um “cacique” 
39

 em Acauã, foi de um 

valor inestimável. O ser quilombola representa essa emergência dos moradores de Acauã 

como sujeitos sociais e políticos, os quais “apareceram” no mapa depois de muito tempo 

invisibilidade.       

O ano de 2004 inaugura uma nova etapa em Acauã, coincidindo por sua vez com 

uma mudança na conjuntura política em escala nacional, com a entrada do governo do 

Partido dos Trabalhadores em 2003. Foi em 2004 que a comunidade se auto-declarou 

quilombola, solicitando à Fundação Cultural Palmares o reconhecimento oficial como tal. 

Enviaram a solicitação para Brasília e em questão de um mês receberam o certificado, o 

qual foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 10 de dezembro desse ano. Acauã foi 

a segunda comunidade no Rio Grande do Norte reconhecida como quilombola, depois de 

Boa Vista dos Negros (município Parelhas). Entre 2004 e 2006 dez comunidades se auto-

identificaram e foram certificadas pela FCP
40

, questionando a história oficial do estado, que 

segundo os livros didáticos de história não tinha negros. A história estava sendo reescrita e, 

como veremos, a geografia também. 

Dona Nazaré Barbosa, moradora da comunidade, conta um pouco como foi esse 

processo no qual a Acauã se identificou como uma comunidade quilombola, onde pode se 

perceber o importante papel que tiveram no processo aqueles que vieram “de fora” para 

trabalhar junto com a comunidade, no caso a ONG Amigos de Poço Branco e o NEB. 

Como destaca Valle (2006), apesar da comunidade e as ONGs partirem de referenciais 

culturais e históricos diferentes, a convergência de interesses possibilitou a implantação de 

projetos específicos que pudessem garantir o fortalecimento comunitário. O trecho 

transcrito da entrevista com dona Nazaré revela isso:  

 

Alberto: Em que momento foi que a comunidade se auto-reconheceu como 

quilombola? Houve discussões? Como foi? 

                                                           
39

 Foi o próprio filho de João Catarino, o senhor Juvino Catarino, morador de Acauã, que se referiu ao seu pai 

como um cacique.   
40

 Trata-se das comunidades Boa Vista dos Negros, Acauã, Sibaúma, Macambira, Sítio Moita Verde, Negros 

do Riacho, Jatobá, Aroeira, Sítio Pavilhão e Sítio Grossos (FCP, 2014).  
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Nazaré: Sim, é o seguinte. Não foi nem pessoas da comunidade que 

despertou isso, foram pessoas de fora, que viram parentesco muito perto, no 

caso pessoas do Sul, que começou a admirar as pessoas aqui de uma certa 

maneira porque tinha uma intimidade muito grande, todo mundo era 

compadre um do outro, todo mundo tinha o mesmo sobrenome. Então 

começaram perceber que isso vinha de uma descendência de remanescente 

de quilombos. Aí então foi quando despertou [...]  

Foi numa assembleia [...] Houve uma assembleia, na qual veio outras 

autoridades de Natal, e pessoas representantes da Fundação Palmares, que 

deu auto-reconhecimento à comunidade, isso sim, com o aceite de todos 

eles que moravam aqui na comunidade, que moravam e ainda moram. Uma 

assembleia grande, que houve a participação de todos, além de outras 

pessoas que se encontravam (Entrevista com Nazaré Barbosa, 23/02/2014, 

em Acauã).       

  

Em Acauã houve diferentes reações frente à discussão, mas o consenso sobre o ser 

quilombola foi bastante generalizado. No entanto, não podemos esquecer que assumir uma 

nova identidade e uma nova dignidade é um processo muito difícil e inclusive dolorido, 

pois implica enfrentar verdadeiros traumas, toda uma história de discriminação e 

preconceito, e tentar mudá-la. Segundo Jair Souza, gestor do NEB, quem acompanhou de 

perto o processo, no início havia muita vergonha em se assumir quilombolas, situação que 

aos poucos foi mudando. Relata uma experiência muito interessante quando, em 2003, o 

jovem quilombola José Alessandro Apolinário (“Sandro”) participou de um encontro de 

comunidades quilombolas em Recife (Pernambuco): 

 

Teve um rapaz da comunidade, que é o Sandro, ele foi participar de um 

encontro em Recife, de comunidades quilombolas lá. Foi até a primeira vez 

que ele saiu do Rio Grande do Norte [...] A gente se virou para bancar a 

viagem dele. Então ai ele foi para Recife e voltou completamente mudado, 

ele já voltou assumido como quilombola. Então isso foi muito importante, 

como ele era uma liderança dos mais jovens. Já veio com um colar típico, 

veio com camiseta... Ele veio com a cabeça completamente modificada 

mesmo, e realmente sem preconceito. Isso ajudou a que muitas pessoas não 

tinham mais problema em se assumir quilombola.   

[...] Já não tinham mais problema em se assumir quilombolas. Daí eles 

passaram também a lutar pelos seus direitos, então assim, por exemplo, 

muitas vezes eles eram discriminados dentro do ônibus escolar, dentro das 

escolas em Poço Branco. Então eles passaram a enfrentar e a superar esses 

preconceitos, inclusive sabendo claramente que preconceito étnico era um 

crime, eles foram bem informados sobre isso e eles passaram então a 

responder às pessoas que discriminavam eles, alguns até chegaram a 

registrar queixa na delegacia. Isso foi importante porque Poço Branco 

acabou por diminuir o preconceito (Entrevista com Jair Ferreira de Souza, 

01/06/2014, na Vila de Ponta Negra).    
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Mostramos também um trecho da conversa com a moradora dona Bernadete 

Catarino da Silva, quem fala das profundas transformações que a comunidade 

experimentou nessa passagem de “negros da Cunha” a “comunidade quilombola de 

Acauã”, passagem na qual se instituem como sujeitos emergentes, configurando também 

novas territorialidades. Passaram de grupo estigmatizado e humilhado a sujeitos cujos 

direitos merecem respeito, além de ter amadurecido num sentido político. Deixaram de 

sentir vergonha e passaram a sentir orgulho de sua condição, de sua origem. Num 

depoimento bastante profundo e comovente, Bernadete afirma que “a luta de nossas 

famílias, da gente, de nossos antepassados (...) não foram em vão”:  

 

Alberto: O que significa para você ser quilombola? 

Bernadete: Para mim hoje é uma gratificação muito grande, uma realização 

muito grande. Há um tempo atrás, quando falavam em quilombola, logo no 

início, 10 anos, 11 anos atrás, para a gente era uma vergonha na época, que 

a gente não tinha um conhecimento, devido ao preconceito: “os negros” 

como a gente era tratado, os “negros de Acauã”. Então a gente foi criado 

assim, como esse preconceito, até humilhações, hoje é chamado de 

“bullying”, mas antigamente a gente sofria uma humilhação terrível na 

escola.  

Então, mais ou menos de 10 anos para cá, a gente foi se conscientizando e 

pra a gente foi se tornando um orgulho. A cada dia a gente foi se adaptando, 

buscando conhecer melhor nossa própria história, porque até então a gente 

não tinha tanto conhecimento assim, e hoje eu posso dizer, para mim é um 

orgulho. Por todas as batalhas, todas as lutas que a gente teve para mim é 

um orgulho ser quilombola.       

Alberto: Então ser quilombola está muito relacionado com uma questão de 

luta, de organização da comunidade?  

Bernadete: Exatamente, de se organizar. Nossa comunidade depois de tanto 

ser humilhada, se juntou para lutar em busca de alcançar o respeito, a 

dignidade, nossos direitos como quilombola, e o reconhecimento, de não 

mais viver só com aquela vergonha, aquela humilhação passada, mas hoje a 

gente saber que a gente se orgulha de uma história. A gente tem uma 

história que é muito rica em detalhes, e que a luta de nossas famílias, da 

gente, de nossos antepassados, as lutas não foram em vão. A gente já está 

começando a colher os frutos, e isso para a gente é uma vitória, e nos 

orgulha porque a gente lutou muito para chegar até aqui (Entrevista com 

Maria Bernadete Catarino da Silva, 22/02/2014, em Acauã).    

 

Em função dessa “nova” identidade auto-atribuída pela comunidade, em meados de 

2004 a AMA se transformou na Associação dos Moradores do Quilombo de Acauã 

(AMQA), ao redor da qual vem se consolidando a formalização política da comunidade na 

última década (Figura 16). A nova associação foi plenamente regularizada em 20 de março 

de 2005 (VALLE, 2006). Segundo a própria Ata de Fundação, a AMQA “é uma pessoa 
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jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, com duração de tempo 

indeterminado, com sede no Quilombo de Acauã” (Art.1º). A organização está composta 

pelos associados, que têm voz e voto nas Assembleias Gerais e também uma série de 

deveres, como pagamento da mensalidade, participação nas assembleias e o acatamento das 

decisões tomadas nesse espaço deliberativo. Qualquer associado pode solicitar a 

convocação de uma assembleia, se considerar necessário e pertinente (Art.7º). A 

Associação está representada formalmente pela Diretoria, que está composta pela 

Presidência, Secretaria Geral, Tesouraria e três suplentes (Art.15º). Os objetivos propostos 

por esta Associação estão explicitados no Artigo 2º do Estatuto:  

 

1- Apoiar e integrar as atividades da comunidade. 

2- Buscar soluções para os problemas que afetam a comunidade.  

3- Colaborar no desenvolvimento sustentável do Quilombo de Acauã. 

4- Estimular o desenvolvimento da cidadania e reconhecimento dos direitos dos 

moradores. 

5- Lutar pela recuperação das terras ancestrais. 

6- Promover a assistência educacional e social. 

7- Promover a educação ambiental, popular e para a saúde. 

8- Promover a inclusão digital e social. 

9- Recuperar a história e a cultura quilombola de Acauã.  

10- Representar os moradores da comunidade em suas reivindicações junto aos 

poderes e a Sociedade.  
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Figura 16 - Lema da AMQA: “Conhecer, reconhecer e compreender”.  

 
Foto: A. Gutiérrez, 2013.  

 

Possivelmente a demanda mais importante da comunidade nessa última década é a 

que tem a ver com o reconhecimento do território tradicionalmente ocupado. Ou seja, os 

processos de reorganização política e emergência étnica vividos nos últimos anos estão 

profundamente ligados com a questão do território quilombola, daí que aqueles se 

constituem como centrais na compreensão das dinâmicas territoriais em curso em Acauã. 

Há um amplo consenso político dentro da comunidade, através da AMQA, em favor de 

demandas territoriais específicas, as quais começam, depois de uma década, a dar 

resultados concretos. Segundo Valle (2006, p. 103), “a criação da AMQA coincide com 

uma nova etapa de organização político-comunitária de Acauã, articulando-se à 

legitimação por parte das autoridades governamentais de sua situação como comunidade 

quilombola” (grifo meu).    
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Figura 17- Elementos simbólicos que fortalecem a identidade 

quilombola, na sede da AMQA.  

 
 Fotos: A. Gutiérrez, 2013.  

 

Na última década a AMQA consolidou parcerias com diferentes organizações e 

grupos. Uma dessas parcerias, muito significativa para a comunidade, foi com a Incubadora 

de Cooperativas e Empreendimentos Populares do RN (INCOPE-RN), vinculada ao NEB. 

Naquela época o NEB, através da INCOPE, tinha aprovado um projeto para incubar cinco 

grupos em estado de exclusão social, dentre eles a comunidade de Acauã. A incubação é 

um assessoramento multidisciplinar que auxilia os grupos na sua tentativa de conformar 

uma organização. O processo começa com um diagnóstico participativo, onde se busca 

identificar tanto os principais problemas e fraquezas do grupo assim como suas 

potencialidades e fortalezas. Em Acauã identificaram a necessidade de se regularizar 

juridicamente, e em vista de que a AMA tinha várias irregularidades, se conformou assim a 

AMQA (Luciano Falcão, comunicação pessoal).  

Outra pessoa que teve uma participação importante em Acauã foi o advogado 

Luciano Falcão. Ele chegou em Acauã através do NEB, inicialmente como bolsista na área 

de assessoria jurídica, em 2004, e desde então acompanhou à comunidade como advogado, 

inclusive representando-a em instâncias judiciais.  

A partir da criação da AMQA se vivenciaram transformações importantes. Acauã, 

pioneira no RN no processo de auto-reconhecimento como quilombola, adquiriu um perfil 
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diferenciado e se fez visível em todo o estado. As pessoas envolvidas nos trabalhos 

compreenderam que elaborar projetos e tentar captar recursos era uma estratégia viável para 

“fazerem as coisas acontecerem”. Assim, vários deles tiveram formação e adquiriram 

experiência como gestores de projetos, apreendendo a elaborar, coordenar e executar um 

projeto, assim como fazer prestação de contas.  

Mas não só aqueles “de fora” tiveram a oportunidade de receber formação e 

capacitação na gestão de projetos. As pessoas da comunidade, sobretudo os jovens, se 

envolveram nos projetos e apreenderam também essa nova “linguagem”. Vários deles 

participaram como bolsistas. Na última década foram executados quatro grandes projetos, 

todos eles buscando melhorias na qualidade de vida da comunidade, e cada um partindo de 

um enfoque diferente: „Direito para Todos‟ (submetido ao edital pelo NEB), „Cultura para a 

Cidadania Quilombola‟, „Cunhã das Antigas: Reconquistando o Território Quilombola‟ e 

„O Direito no Quilombo de Zé Cunhã‟ (os três submetidos ao edital pela AMQA). Os 

órgãos financiadores desses projetos foram a Brazil Foundation e o Fundo Brasil dos 

Direitos Humanos. Diversas ações foram contempladas: desde o resgate de tradições 

culturais (boi de reis, pastoril, capoeira
41

), até oficinas de educação ambiental, passando por 

assessoria jurídica, agricultura, mutirões, trabalho em hortas, reformas do espaço físico, 

dentre outros.    

No decorrer da história muitas coisas aconteceram, infelizmente não todas elas boas. 

O segundo projeto („Cultura para a Cidadania Quilombola‟) marcou a ruptura e o 

afastamento entre NEB e a comunidade, em 2008. Houve posicionamentos diferentes com 

respeito a algumas questões e as diferenças terminaram por afastar as pessoas.  

O último desses projetos („O Direito no Quilombo de Zé Cunhã‟), que finalizou em 

2013, representou também uma evolução na participação dos membros da comunidade, 
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 As três manifestações mencionadas fazem parte da cultura popular brasileira. No caso das duas primeiras, 

trata-se de tradições de origem português, uma espécie de teatro popular, com atos relativos a celebrações da 

religião católica como o Natal, o Dia de Reis e a Páscoa. Porém tais manifestações não se restringem a esse 

caráter religioso, tendo seu sentido ampliado para a vida cotidiana e “mundana” dos participantes. Tais 

manifestações culturais adquirem um caráter de festa e celebração, havendo assim musicalidade, danças, 

teatralidade e outros elementos (VIEIRA, 2012). Já a capoeira é uma prática de origem afro-brasileira. Trata-

se de uma prática e uma manifestação cultural desenvolvida pelos negros escravizados, que envolve ao 

mesmo tempo dança, luta e jogo, com um significado de resistência negra muito forte. Caracteriza-se pela 

multidimensionalidade, riqueza e complexidade, com um vasto repertório de movimentos, golpes, músicas, 

cantos e também como uma forma de contar histórias e mantê-las vivas com o passar do tempo. Em Acauã 

por volta de 2009 houve participação do grupo Egbé de Capoeira Angola, de Natal.    
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pois foi uma jovem quilombola que o coordenou: Maria Lidiane Apolinário, hoje com 25 

anos, estudante de direito e estagiária no Escritório de Advocacia Popular Falcão também 

na Procuradoria do INCRA. O papel desta jovem como mediadora e “tradutora” entre a 

linguagem técnica dos advogados e a linguagem popular de sua comunidade tem sido muito 

importante, especialmente no contexto atual de regularização e titulação do território 

quilombola.  

Os recursos captados pelos projetos foram também uma importante fonte de renda 

para os moradores. No projeto „Cunhã das Antigas‟, por exemplo, várias pessoas foram 

empregadas para os trabalhos de construção. Foram feitas reformas na sede da Associação 

(construção de um escritório e uma cozinha), assim como num galpão que funcionava como 

sede do time de futebol Ponte Preta, que também é o espaço onde se desenvolveu um 

projeto muito significativo e lembrado em Acauã: a Rádio Melancia. (Figura 18).  

 

Figura 18- Rádio Melancia: um meio de comunicação comunitário em Acauã.  

 
Foto: A. Gutiérrez, 2014.  

 

 A Rádio Melancia (frequência 98.3 FM) foi uma experiência muito importante para 

a comunidade. Utilizava-se um equipamento bastante simples, que foi comprado com 

recursos do projeto. Várias pessoas aprenderam a fazer uso desses equipamentos e 

participavam das transmissões, sobretudo os jovens, conversando e comunicando sobre 

assuntos da comunidade. A comunidade entrou com processo para concessão de frequência 

em 2009, no entanto a rádio já estava em funcionamento há cerca de três anos. 

Aproximadamente 35 comunidades escutavam a Rádio Melancia (LACERDA et al, 2012). 
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O projeto da rádio comunitária foi interrompido de forma abrupta e bastante polêmica em 

maio de 2011, pois um dia chegaram uns homens, supostamente funcionários da empresa 

Telemar, os quais confiscaram o transmissor, argumentando que a comunidade não tinha 

autorização para fazer as transmissões. Segundo informam os moradores esses homens 

estavam sem documentos nem identificação da empresa. Tal fato, porém, não foi 

denunciado formalmente.                    

Depois de tomar conhecimento do fechamento da Rádio Melancia, o „Projeto 

Convergência‟, um projeto de extensão vinculado ao curso de Comunicação Social da 

UFRN, realizou ações na comunidade com o objetivo de proporcionar-lhes uma forma de 

continuarem a exercer sua comunicação. Foram realizadas oficinas nas áreas de texto, 

fotografia e vídeo, buscando fazer-se ouvir “a voz de Acauã” (LACERDA, et al, 2012). As 

ações, a pesar de valiosas, foram pontuais, sendo que esses conhecimentos na área da 

Comunicação ainda não foram plenamente aproveitados nem aplicados na comunidade.  

Falar da Rádio Melancia nos remete ao trabalho de duas mulheres cuja presença foi 

importante em Acauã. As agentes penitenciárias Jeane Ferreira e Osaneide Dantas, depois 

de comprar um terreno ao lado da comunidade, foram se aproximando das pessoas e 

construíram vários projetos em conjunto com elas, como foi o caso da rádio comunitária. 

Através delas se formou em Acauã um grupo de Teatro do Oprimido chamado „Os Filhos 

da Terra‟. Como sabemos a proposta de Teatro do Oprimido consiste em interpretar alguma 

situação ou problema vivido no dia a dia (violência doméstica, exploração laboral, dano 

ambiental, ou qualquer que seja) e o público decide qual é o final, estimulando uma 

reflexão através da arte. Os membros do grupo inclusive fizeram apresentações em Natal e 

fora do estado, em Campina Grande, Paraíba, de acordo com informações concedidas por 

Maria Lidiane Apolinário.  

Outra experiência interessante foi a articulação de mulheres através das atividades 

de costura, que culminou na criação de um ateliê de roupas chamado „Nega Tula‟. O ateliê, 

além de ser um espaço de encontro de mulheres, foi também fonte de renda para elas e suas 

famílias. Num contexto social muito machista a criação de alternativas econômicas para as 

mulheres é muito significativa. Infelizmente o grupo de teatro e a Nega Tula não tiveram 

continuidade, sendo a falta de recursos o principal motivo. A história de Acauã nos mostra 

que já aconteceram muitos projetos e iniciativas interessantes e valiosas, mas que não 
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conseguiram dar manutenção ou continuidade. O porquê dessas grandes dificuldades é um 

assunto que merece uma reflexão mais aprofundada.  

. Apesar das dificuldades há um consenso bastante generalizado de que a vida 

“melhorou” em Acauã. Vamos ver o depoimento de dona Francisca Catarino da Silva, que 

foi presidenta da AMQA no triênio de 2011 a 2013, e nos fala sobre a importância da 

Associação para a comunidade:  

Cada dia a gente vai subindo um degrau. Já temos 300 hectares com 

emissão de posse, sabendo que são da gente mesmo, e falta pouco para nós 

chegar com nossa terra [...] Tem um significado grande nossa associação, se 

não fosse ela a coisa estaria mais difícil. Em termos da gente conhecer de lá 

fora, ter algum conhecimento, ter alguma experiência, foi  tudo a través da 

associação, antes da associação a gente não conhecia nada, era praticamente 

leigo. Agora nós já sabe, conhece algumas coisas, desenvolveu às pessoas, 

vai para evento, vai para seminário, lá troca ideia, lá nós aprende, lá nós 

ensina. Eu mesma, foi depois de adulta que eu vi um mundo mais mundo, 

porque a gente tinha medo do racismo [...] (Entrevista com Francisca 

Catarino da Silva, 09/09/2013, em Acauã).  

 

Dona Francisca se refere a um aspecto importante para compreender a 

reorganização política quilombola, que são os encontros. Segundo Freire (2012), a 

visibilidade, reconhecimento e descoberta enquanto comunidades quilombolas se deu, 

sobretudo, através da circulação de determinados indivíduos no cenário de construção 

quilombola, tanto regional quanto nacionalmente. Ao debruçar sobre o assunto, Almeida 

(2008) aponta que o termo “encontro” ganhou força a partir de 1985, quando se manifestam 

os primeiros indícios de uma crise na mediação exercida pelo movimento sindical. 

“Encontro”, no léxico dos movimentos sociais, “corresponde a um mecanismo de decisão, 

equivalente a uma assembleia, a uma reunião deliberativa ou a uma consulta realizada pela 

coordenação junto àqueles que são por ela representados” (ALMEIDA, 2008, p. 23). A 

participação nos encontros mostra-se mais flexível, adotando novas formas e mecanismos 

políticos, onde a participação não era mais exclusiva dos membros ou sócios de uma 

organização, além de amplia-la e diversifica-la a outras escalas territoriais.  

As Figuras 19 e 20 retratam um desses eventos nos quais os moradores 

participaram, no caso as fotografias correspondem ao Seminário Estadual de Quilombos 

sobre Regularização Fundiária, realizado no dia 09 de novembro de 2007 na Assembleia 

Legislativa, em Natal. Na primeira fotografia vemos uma mesa conformada pela liderança 

Nazaré Barbosa (com microfone na mão), assim como o antropólogo Carlos Guilherme do 
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Valle (primeiro da esquerda para a direita), dentre outros. Na segunda fotografia vemos, no 

público, a Nazaré Barbosa, Francisca Catarino, Maria Lidiane Apolinário, Fátima Catarino, 

Andralice Santana e Jair Ferreira de Souza.  

 

Figuras 19 e 20. Participação dos moradores no Seminário Estadual de 

Quilombos sobre Regularizacao Fundiária, Natal, novembro de 2007.  

 
 

 
      Fotos cedidas por Jair Ferreira de Souza 

 

Alguns membros da comunidade, através da associação, entram em contato com 

outros indivíduos e comunidades quilombolas do estado e do país, seus representantes 

assistem e participam de reuniões, seminários, configurando assim novas articulações, 

novas redes e também novos territórios. É nesse sentido que identificamos hoje uma das 
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principais diferenças de Acauã com respeito às comunidades rurais vizinhas: as relações 

que estabeleceu na última década com outros atores sociais e institucionais (sobretudo com 

o movimento negro urbano e outras comunidades quilombolas, assim como com ONGs 

como o NEB) para além das fronteiras desse “mundo” até então conhecido na escala da 

localidade. Relações pautadas numa nova etnicidade e numa nova política, configurando 

assim novas territorialidades.   

Essas novas territorialidades em Acauã coincidem com as observações de Souza 

(2013), segundo o qual a ação e dinâmica dos movimentos sociais demanda que se levem 

em conta espaços bem maiores do que a simples vizinhança. Isso significa que devemos 

levar em consideração dinâmicas territoriais complexas que acontecem simultaneamente 

em várias escalas:  

O estudo completo dos processos de mobilização e organização das pessoas 

exige atenção para com as relações de poder e as territorializações 

informais exercidas tanto no quotidiano dos locais de moradia quanto nos 

espaços de reuniões formais e informais, em meio de processos de conflito 

e negociação (SOUZA, 2013, p. 159).     
 

Um dos resultados mais interessantes dessa reorganização é a ruptura, pelo menos 

parcial, de uma situação de subordinação com as elites políticas tradicionais. Percebemos 

em Acauã uma indignação e um ressentimento bastante generalizado, no sentido de que a 

comunidade nunca existiu para poder público do município. Muitas pessoas em Poço 

Branco não reconhecem a insurgência e o levante da comunidade, a conquista dos seus 

direitos, pelo contrário, sentem temor e desconfiança.  

 Depois de ter um início bastante intenso de reflexão e ação política, dez anos atrás, 

hoje percebe-se uma movimentação muito menor. No entanto, há um esforço para dar 

continuidade ao trabalho organizado da associação, tentando dar manutenção aos espaços 

de discussão e decisão internos, sobretudo reuniões. Atualmente a AMQA realiza uma 

reunião mensal, aberta, com voz e voto para todas as pessoas associadas
42

, que acontece no 

primeiro sábado de cada mês, no período noturno, na sede da associação. Durante os 

trabalhos de campo tivemos a oportunidade de participar em várias dessas reuniões, uma 

experiência importante para compreender a dinâmica política da comunidade. Nelas se 

                                                           
42

 Não todos os moradores são associados na AMQA. Um dos requisitos é o pagamento de uma mensalidade, 

que é bastante acessível (2 reais por mês). Qualquer associação ou organização popular precisa de um 

ingresso financeiro para se manter, no que se apresenta como uma das principais dificuldades e desafios dos 

movimentos sociais na atual conjuntura.    
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discute sobre diversas questões relativas à realidade da comunidade e também é o espaço 

para a Diretoria da associação informar e atualizar sobre os acontecimentos relativos a 

projetos e outros processos dentro de instâncias formais e institucionais que concernem à 

comunidade, como é o caso da regularização fundiária.  

Nesse caso em específico, sempre que possível os representantes da associação 

participam uma vez por mês (primeira quarta feira do mês) de uma reunião no INCRA, em 

Natal, onde participam também representantes de outras comunidades quilombolas do RN, 

com processos abertos, onde obtêm as informações que depois levam para as reuniões em 

Acauã. É paradoxal, porque o órgão responsável por garantir os direitos das comunidades 

quilombolas (INCRA no caso) está localizado na capital, de difícil acesso para os 

moradores destas comunidades, usualmente em zonas rurais. A própria lógica espacial 

institucional já é uma limitante para o cumprimento dos direitos que busca garantir.      

 No espaço da AMQA é preciso reconhecer algumas limitações, diga-se de 

passagem, limitações que qualquer organização ou associação tem
43

. Observamos que a 

participação da maioria das pessoas nas reuniões (assim como em outras instâncias 

decisórias) é hoje bastante reduzida, aspecto esse que os próprios moradores, tanto os que 

fazem parte da diretoria da associação quanto os que não, reconhecem e se mostram 

preocupados. Muitas vezes a dinâmica de uma reunião, mais do que uma discussão ativa, 

consiste em uns (que exercem mais poder e contam com mais recursos, acesso à 

informação etc.) falando para outros, cujo silêncio, mais do que indiferença para com os 

assuntos da comunidade, é o reflexo em escala comunitária de formas hierárquicas e pouco 

participativas de fazer política, dominantes na sociedade como um todo.   

Somado a isso, existe uma dificuldade a mais. Vive-se atualmente um conflito entre 

algumas pessoas e famílias dentro da comunidade, conflito que tem a ver, entre outras 

coisas, com divergências na forma como a associação é ou deveria ser administrada. A 

associação é um espaço que está em disputa. Como em qualquer conflito, há uma 

combinação de opiniões e posicionamentos diferentes com ressentimentos pessoais, e se 

não há um trabalho intencionado para superar o conflito e chegar a acordos comuns que 
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 Aclaramos que a intenção não é ser um árbitro que julga as ações do movimento político na comunidade, 

até porque não vivemos essa realidade no dia a dia como eles e elas o fazem, não sabemos o que é viver em 

carne própria as dificuldades desse dia a dia.  
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considerem as diferentes partes, a falta de comunicação e a falta de respeito só vão se 

agravar com o passar do tempo, dividindo a comunidade.  

Chegar em Acauã e observar esse conflito entre as famílias foi possivelmente o 

aspecto que mais nos surpreendeu durante o trabalho, que mais modificou aquilo que 

imaginávamos, pois antes tínhamos uma imagem bastante idealizada das comunidades 

quilombolas, como sociedades quase que perfeitas, harmónicas. A constatação de que se 

vive um conflito interno em Acauã fortalece os argumentos que apresentamos na discussão 

sobre emergência étnica, no sentido de que as comunidades quilombolas, assim como 

qualquer outro grupo etnicamente diferenciado, não estão separadas ou isoladas da 

sociedade (com as tensões e contradições que a caracterizam): sua diferenciação foi 

conformada justamente no contato e na interação com os outros. A antropóloga Leite 

(2000), longe de considerar as comunidades quilombolas como livres de conflitos e lutas 

internas, aponta que esses conflitos e lutas são uma parte viva e pulsante da experiência de 

ser e estar no mundo.       

No mês de fevereiro de 2014, especificamente no dia 14, tivemos a oportunidade de 

participar da eleição da nova diretoria da AMQA, cujo estatuto define períodos de três anos 

de duração (Figura 21). Pela primeira vez, em dez anos de existência da associação, a 

eleição contou com dois grupos candidatos (duas chapas), sendo que nas outras ocasiões 

houve somente um grupo e a diretoria foi eleita por aclamação. O surgimento de um grupo 

concorrente reflete esses conflitos internos, muitas vezes marcados por ressentimentos 

“pessoais”.  
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Figura 21- Eleição da nova diretoria da AMQA, 14 de fevereiro de 2014 

 
   Foto: A. Gutiérrez, 2014.  

 

Falamos “outro” grupo porque desde seu surgimento a AMQA tem sido liderada 

praticamente pelas mesmas pessoas, um grupo relativamente restrito que tem concentrado 

as oportunidades, situação que vem gerando mal-estar dentre alguns que se sentem 

excluídos. É uma situação difícil, pois para ser um interlocutor válido no âmbito 

institucional, para fazer qualquer reclamação, solicitação, para captar recursos, montar um 

projeto etc. tudo deve passar pela Associação e, se não há uma relação boa com aqueles que 

são seus representantes, então suas possibilidades de agir politicamente tornam-se muito 

reduzidas.  

 Vimos que nas últimas duas décadas a comunidade entrou em contato com novos 

padrões culturais e novos atores sociais e institucionais, experimentando mudanças 

significativas na sua visão de mundo, seu cotidiano e seu projeto como comunidade. Dentro 

desse conjunto de transformações, a dimensão político-organizativa se apresenta como 

fundamental. E é nessa dimensão política que vemos o contraste, muitas vezes conflitante, 

entre as formas tradicionais de estruturação das relações de poder (pela idade, parentesco 

etc.) com as formas advindas de uma política mais institucionalizada. Algumas pessoas 

expressam, por exemplo, que existem dificuldades para distinguir o que é “da associação” 

com o que é “pessoal”. Muitas vezes uma crítica feita ao trabalho de uma pessoa no seu 

papel de representante formal da comunidade (presidente, secretário etc. da associação) é 

recebida e interpretada como um ataque pessoal, como uma ofensa, pois trata-se 
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usualmente de alguém próximo, de um parente. Nesse sentido vamos discutir brevemente 

algumas questões relativas ao papel da família como estruturadora das relações sociais e 

um dos elementos de identificação mais importantes na comunidade.  

 

3.3 A família como elemento de identificação  

 

 Em meio das mudanças há continuidades, em meio da transformação há 

preservação. Ao mesmo tempo em que a comunidade experimentou as significativas 

mudanças que relatamos, há outros elementos da vida cotidiana que conservam as marcas 

do passado, elementos esses que nos remetem àquilo que poderíamos denominar de 

“tradicional”, ou seja, àquilo que busca ser preservado e é transmitido de geração em 

geração. Diferentes esferas da vida cultural e política, assim como diferentes 

temporalidades, coexistem e se entrecruzam para conformar dinâmicas sociais e territoriais 

singulares. E essa é uma das características marcantes dos processos de etnogêneses (velhos 

atores assumindo novos papéis), onde os quilombolas incorporam esses novos mecanismos 

e linguagens, se reinventam, com o objetivo de manter e dar continuidade a um modo de 

vida e uma identidade coletiva, de conservar aquilo que consideram importante, a família 

em primeiro lugar.     

A auto-identificação como comunidade quilombola não caiu do céu. Trata-se de 

uma comunidade no sentido estrito da palavra, um grupo com uma trajetória comum, raízes 

em comum, vínculos íntimos de parentesco e aliança entre seus membros. Como já 

mencionamos, em Acauã um dos elementos de identificação por excelência é a família. A 

etnicidade, isto é, aquilo que faz de Acauã ser o que é, que a diferencia de outros grupos, 

está profundamente marcada por esses vínculos familiares. Essa característica, típica das 

comunidades tradicionais, é captada por Brandão (2010, p. 359): 

 

[...] O descender e/ou saber-se e sentir-se descendente de uma geração ou 

de uma linhagem de uma pessoa, de algumas pessoas, de uma família 

original ou de um pequeno grupo de parentes ou parceiros fundadores. 

[Reconhece-se], portanto, como uma comunidade presente herdeira de 

nomes, tradições, lugares socializados, direitos de posse e proveito de um 

território ancestral, que pode vir de tempos imemoriais [...] ou de tempos 

mais próximos, como aquele em que cabem a geração fundadora e a de seus 

filhos. 
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 De acordo com a Instrução Normativa No. 57 do INCRA, um dos aspectos que 

devem ser contemplados e elucidados no Relatório Antropológico de uma comunidade 

quilombola é a representação genealógica do grupo. A memória social e a construção da 

identidade dos moradores convergem num processo cognitivo e cultural singular (VALLE, 

2010). No caso de Acauã, a área teria sido descoberta e ocupada por José Acauã, 

acompanhado por antepassados das atuais famílias. Existem alguns nomes na memória 

social que são referenciais da origem das atuais famílias, como antepassados comuns de 

quase todas as pessoas da comunidade: as irmãs Ana, Benedita e Catarina Santana e dois 

homens, Joaquim Gomes e Sebastião Rodrigues. Nas palavras do antropólogo Valle (2010, 

p. 133), 

 

A memória genealógica reporta-se às três irmãs da família Santana (Ana, 

Benedita e Catarina) que casaram com Joaquim Gomes e Sebastião 

Rodrigues, iniciando, assim, uma intrincada rede de relações de parentesco 

e aliança, que subsiste ainda hoje. Um das três irmãs, Catarina Santana, 

teria praticamente nomeado a família que se seguiu e tem se ramificado até 

os nossos dias: a família Catarino [...]  

Os Catarino de Acauã se percebem como uma comunidade mantida por 

vínculos estreitos de parentesco, casamento e consanguinidade a partir de 

um grupo de descendência específico: “Aqui é uma família só, Catarino 

com Catarino”; “Tudo era mesmo uma família... Tudo misturada 

medonha...”; “Quase tudo de uma família só” [...] De fato, os casamentos 

entre primos, tanto paralelos como cruzados, evidenciam-se de forma muito 

comum. Além disso, o apadrinhamento era também recorrente, fortalecendo 

os vínculos internos (grifos meus). 

    

 O valor da união familiar marca a história da comunidade: a ideia de que todos (ou a 

grande maioria) são parentes e compõem uma mesma família está amplamente presente. 

Essa trajetória, aliás, é acessível através dos testemunhos e da memória dos atuais 

moradores, sobretudo dos mais velhos. A família possibilita um modo de construir uma 

identidade, de marcar fronteiras do grupo diante de outras comunidades e agrupamentos 

sociais, não só num sentido objetivo e biológico dos laços familiares que os unem, mas 

também como uma forma culturalmente instituída de entender esses laços. Para uma 

referência mais detalhada dessa trajetória, consultar a genealogia completa das famílias, 

reconstruída por Valle (2010, p. 80), que conseguiu levantar um total de oito gerações de 

pessoas na comunidade.  
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 A família representa uma forma de organização social específica ao redor da qual 

seus membros se reproduzem e buscam realizar projetos em comum. Os casamentos 

“permitem institucionalizar relações e uniões, entre pessoas e grupos, cujo sentido 

duradouro e prático permite a reprodução social de uma unidade familiar e doméstica” 

(VALLE, 2006, p. 77). Podemos identificar também a relação que existe entre essa rede de 

relações de parentesco e demandas territoriais específicas. Sendo que durante várias 

décadas a „questão geográfica‟ foi uma das mais graves limitantes que impediram a 

adequada reprodução das famílias (sem espaço para plantar e inclusive sem espaço para 

construir mais casas), a mobilização em busca do reconhecimento das terras 

tradicionalmente ocupadas é uma necessidade indispensável na busca de garantir sua 

existência como grupo, de garantir a existência da família. Valle (2006) observou que o 

sentido de organização social interna em Acauã está fundamentado na coletividade e no 

patrimônio comum, sendo que a posse e uso das terras estão estruturados nesse mesmo 

princípio, impedindo seu fracionamento.    

O sentimento de pertencimento ultrapassa a consanguinidade. Existem formas de 

incorporação de membros novos, vindos de outros lugares, principalmente através do 

casamento. Alguns dos moradores de Acauã não são nascidos ali, mas por terem casado 

com alguém da comunidade, ter filhos e morar a muitos anos, são considerados da família. 

É interessante, porque usualmente „quilombola‟ é associado quase exclusivamente com 

pessoas fenotipicamente negras, atribuindo à cor da pele o critério principal de definição de 

um grupo étnico. Mas estas pessoas nos mostram que a identidade étnica não é definida por 

características biológicas e sim pelos vínculos concretos e cotidianos estabelecidos entre as 

pessoas, que os fazem sentir diferentes de outros grupos. Também deixa em evidência que 

não existem grupos fechados ou isolados. Em Acauã há pessoas que pela cor da sua pele 

seriam considerados „brancos‟, mas que se identificam quilombolas
44

.       

Outra prática que cumpre um papel importante na manutenção de uma coesão 

interna na vida social da comunidade são as relações de compadrio e apadrinhamento, 

associadas ao ritual católico do batismo. A relação de compadres ou comadres se estabelece 

por meio da escolha e aceitação mútua entre pessoas, na qual uma pessoa apadrinha os 
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 Essa heterogeneidade não é algo novo. Os quilombos, desde o período colonial, agregaram e reuniram todo 

tipo de pessoas excluídas do sistema dominante: cativos fugidos dos campos e das cidades, indígenas, brancos 

pobres, desertores do exército, etc. (FIABANI, 2012).    
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filhos de outra, sendo que podem ou não ser da mesma família. O padrinho e a madrinha 

são figuras importantes na vida da criança e estabelecem laços duradouros entre as famílias, 

sendo que o tema da reciprocidade está presente na escolha. As relações de compadrio e 

apadrinhamento imprimem um sentimento de respeito, confiança e dever que reforça os 

vínculos entre as pessoas (VALLE, 2006).  

 Os vínculos estreitos e cotidianos entre os moradores em Acauã nos faz lembrar que 

não é qualquer agrupamento humano que é uma comunidade. Para muitos de nós, 

moradores das cidades, os vizinhos são pessoas praticamente desconhecidas, e ainda se 

forem conhecidas, dificilmente nos associamos com elas em busca de algum objetivo ou 

reivindicação comum. Assim, os quilombolas de Acauã, ao mesmo tempo em que são 

família, são vizinhos, amigos, parceiros (ou, infelizmente, em alguns casos, praticamente 

inimigos). São pessoas que se veem todos os dias, conversam, discutem, brigam, brincam... 

que compartilham um espaço de vida, um espaço comum.   

A reciprocidade e ajuda mútua estão presentes e fazem parte desses laços, 

instituindo-se historicamente como formas de dar um sentido à existência em coletivo e 

também de garantir a própria sobrevivência das famílias. O mutirão, por exemplo, é uma 

forma de organização do trabalho muito antiga em Acauã, uma forma coletiva na qual as 

pessoas se juntam e se ajudam, seja para construir uma casa, para trabalhar no roçado, 

cozinhar, ou qualquer outra função. Sem essa ajuda e união muitas das dificuldades e 

grandes obstáculos enfrentados pela comunidade não houvessem podido ser superados.    

O trabalho coletivo também é de grande importância a organização das festas. Se 

organizar para comprar alimentos, cozinhar, conseguir os materiais necessários, convocar 

às pessoas, dentre outras funções, é fundamental para realizar este tipo de evento, que faz as 

pessoas se sentirem bem e que fortalece vínculos identitários. Algumas datas usualmente 

comemoradas em Acauã, associadas à religião católica, são o dia de São José (19 de março, 

que simboliza o início do “inverno”), a festa da padroeira (1° de junho), o dia de São João 

(23 de junho, onde as fogueiras “tomam conta” das ruas), o dia de São Pedro (28 de junho), 

o natal, ano novo, dentre outras. Porém, os moradores frequentemente expressam que 

muitas dessas tradições, que fortalecem uma identidade própria, “estão se perdendo”.   

Outro espaço importante de socialização e lazer são os jogos de futebol do time da 

comunidade, o Ponte Preta de Acauã, usualmente os domingos durante a tarde, no qual se 
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enfrentam contra times de outras comunidades da região. Os jogos reúnem uma quantidade 

significativa de pessoas, e movimentam também a economia local, pois alguns aproveitam 

para vender diversos produtos: espetinhos, „din din‟, salgadinhos, refrigerante, cerveja etc.  

Para concluir o presente capítulo, trazemos as palavras do senhor Miguel Gomes, 

quando lhe perguntei „o que é que faz as pessoas em Acauã ficarem juntas?‟. Ele respondeu 

que ficam juntos porque precisam de um canto de chão para morar. Juntos são mais fortes e 

esse canto de chão é aqui. Apesar de que utiliza outra linguagem, a elaboração do Miguel 

coincide com a ideia central deste trabalho: um território para viver, o espaço de vida de 

uma comunidade que reivindica uma etnicidade diferenciada, que decide resistir e (r)existir 

em meio das dificuldades do dia a dia. Um espaço no qual seus sujeitos protagonistas 

projetam relações de poder, diga-se de passagem, relações de poder em plena 

transformação, que estão definindo novos limites, novas territorialidades, novas geo-

grafias.  
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Capítulo 4 - A POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRITÓRIOS 

QUILOMBOLAS E SUA APLICAÇÃO EM ACAUÃ 

 

 
O objetivo desse capítulo é discutir a política de regularização de territórios 

quilombolas, dando ênfase aos aspectos jurídico-formais do processo. Partimos do 

princípio que não é possível compreender o movimento social quilombola e os processos de 

emergência étnica sem considerar ao mesmo tempo as novas legislações e o marco legal e 

normativo no qual tais lutas estão inseridas.  

Uma série de dispositivos e leis compõem o arcabouço jurídico dessa política de 

Estado, dentre os quais se destacam o Artigo 68 do ADCT, Decreto 4.887/2003 e a 

Instrução Normativa 57 do INCRA. Tal política se sustenta também em legislação 

internacional, como a Convenção 169 da OIT. A discussão sobre os aspectos normativos 

deve considerar que as leis expressam uma determinada ordem social, muitas vezes ditada 

“de cima para baixo”, mas expressam também as vozes dissonantes, as lutas de outros 

sujeitos (emergentes) que buscam respeito e dignidade. Por trás das leis muitas vezes há 

disputas, conflitos e negociações, uma multiplicidade de atores e movimentos sociais que 

buscam representatividade, sobretudo nesse caso específico, em que a instituição de 

territórios quilombolas reconhecidos pelo Estado atenta contra uma ordem social 

hegemônica caracterizada pela concentração da terra. Constatamos que muitas das leis que 

protegem o direito quilombola encontram muitas dificuldades para ser aplicadas.  

A implementação da política de regularização de territórios quilombolas tem 

induzido à reconstrução e reafirmação das identidades étnicas diferenciadas, ao mesmo 

tempo em que tal política é fruto da pressão das organizações e movimentos da sociedade. 

Na segunda parte do capítulo analisamos de que forma a política de regularização de 

territórios quilombolas tem sido aplicada nos quilombos do Rio Grande do Norte, e mais 

especificamente em Acauã. Buscamos também entender como esses processos se 

expressam e se materializam territorialmente, como parte das dinâmicas territoriais em 

curso na área de estudo. 

 

 

 



146 
 

4.1 Regularização e titulação dos territórios quilombolas: um campo em disputa     

 

  O Artigo 68 do ADCT, da Constituição de 1988, foi pioneiro e representa a base 

desse arcabouço jurídico que, como já apontamos, com base em Almeida (2002), rompeu 

com um século de total invisibilidade para com os descendentes de comunidades de 

quilombo, sendo o único instrumento legal produzido pós-abolição que se refere aos 

direitos sobre a terra por parte dos ex-escravos e suas famílias
45

. 

 Por trás desses dispositivos jurídico-formais há intensas lutas políticas e 

antagonismos sociais, diversos interesses conflitantes e incompatíveis,  lutas que se travam 

e se projetam também territorialmente. É importante distinguir entre a lei escrita no papel e 

sua operacionalização e aplicação. De fato, desde que foi instituído e durante mais de 

quinze anos houve significativas lacunas e inconsistências no que se refere aos mecanismos 

que buscam efetivar o dispositivo constitucional. Surgiram questões como: Quem seria o 

órgão responsável (ou órgãos responsáveis) por titular as terras dos „remanescentes das 

comunidades dos quilombos‟? De que formas essas comunidades seriam „identificadas‟ e 

reconhecidas pelo poder público? Baseado em quais critérios? Quais os procedimentos 

administrativos para delimitar e demarcar seus territórios?  

 Num excelente artigo publicado no ano 2000 Ilka Boaventura Leite, baseada na 

interpretação pioneira e lúcida do militante quilombola Abdias do Nascimento, chamava a 

atenção para a necessidade de medidas efetivas para a regulamentação do Artigo 68, 

enfatizando o aspecto coletivo do processo. “[...] A leitura que faz do Artigo não deixa 

dúvida quanto ao fato de que é o grupo, e não o indivíduo, que norteia a identificação 

destes sujeitos do referido direito” (LEITE, 2000, p. 344). Como podemos imaginar, um 

dispositivo jurídico que coloca o grupo como sujeito de direito, ao invés do indivíduo, 

largamente privilegiado na tradição liberal, implica uma tarefa desafiadora para sua leitura 

e aplicação.  

 No texto de Leite (2000), três anos antes do Decreto 4.887/2003 (que viria 

“amarrar” e definir muitos dos procedimentos necessários para a regularização de 
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 Todas as informações referentes a esse conjunto de instrumentos jurídicos, citadas textualmente ou não, 

foram extraídas de um documento compilado pelo INCRA intitulado “Legislação referente à política pública 

de regularização de territórios quilombolas”, disponível no site da instituição, de grande utilidade para quem 

pesquisa sobre o assunto.  Disponível em: <http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-

fundiaria/quilombolas/file/107-legislacao-quilombola-condensada>.       
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quilombos), a autora já apontava algumas considerações importantes para a plena 

aplicabilidade da lei. Denunciou naquele momento algumas das estratégias dos setores 

conservadores para impedi-lo: morosidade dos processos, discussão interminável sobre de 

quem é a competência do processo, falta de investimento nas pesquisas, falta de 

sensibilização e informação para os funcionários públicos (LEITE, 2000).  

Hoje alguns desses obstáculos foram superados e outros ainda estão ali, dificultando 

os processos de reconhecimento dos quilombolas e seus direitos. Para a plena 

aplicabilidade da lei a antropóloga propôs: (1) considerar a abrangência do fenômeno, (2) 

detalhar as fases do processo nas ações de reconhecimento e titulação, (3) definir as 

atribuições, competências e raio de ação de cada um dos órgãos envolvidos, (4) considerar 

as várias figuras jurídicas a serem aplicadas (terras coletivas, individuais e mistas) e (5) 

enumerar os procedimentos necessários à resolução dos conflitos e respectivas formas de 

indenização das partes envolvidas (LEITE, 2000).  

 Em nossa análise vamos traçar como recorte temporal os processos decorrentes da 

entrada em vigência do Decreto 4.887, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

no dia 20 de novembro de 2003 (no Dia da Consciência Negra). A concepção deste Decreto 

se deu por meio de um grupo de trabalho do qual faziam parte diversos ministérios, 

Advocacia Geral da União, representantes do movimento quilombola e especialistas no 

tema, com ênfase para a área jurídica e antropológica. Sua entrada em vigência, aliás, 

implicou a revogação do anterior Decreto (3.912/2001), que definia as comunidades 

quilombolas a partir da presença de reminiscências arqueológicas, operando com ideias e 

conceitos obsoletos (CONAQ, 2010). O Decreto 3.912 de 2001 só reconhecia como 

quilombolas àquelas comunidades que conseguissem “atestar” com evidências materiais 

e/ou de arquivo documental que já habitavam os territórios reivindicados desde antes da 

abolição de 1888, um requisito quase impossível de ser cumprido.       

O Decreto 4.887/2003 é um marco de grande importância na política de 

regularização e titulação de quilombos, a pesar de suas limitações e inclusive dos 

retrocessos sofridos nos últimos anos. Houve muitas comunidades quilombolas no Brasil 

que começaram seus processos de regularização e titulação antes do Decreto mas, para 

Acauã em específico, foi depois da entrada em vigência desse marco normativo que a 

comunidade abriu processo para regularização de seu território.  
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 O Decreto, no Art. 3º, procura preencher uma das lacunas apontadas por Leite 

(2000), as quais entravam a plena aplicabilidade do Artigo 68 do ADCT. No tocante às 

atribuições e competências dos órgãos envolvidos define-se, no caso, o INCRA como ente 

responsável, podendo este estabelecer convênios, contratos e acordos com outros órgãos, 

tanto governamentais quanto ONGs:  

 

Art. 3º. Compete ao Ministério de Desenvolvimento Agrário por meio do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) a 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 

terras ocupadas por remanescentes dos quilombos, sem prejuízo da 

competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.    

  

Segundo Leite, um dos principais problemas localiza-se na própria definição do 

sujeito (coletivo) do direito e na abrangência do fenômeno referido. Assim, o Art. 2º do 

Decreto aporta elementos na tentativa de definir os sujeitos em questão: os quilombolas. 

Diz assim:  

Art. 2º. Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, 

para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de 

auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 

territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada 

com a resistência à opressão histórica sofrida.             
 

 A auto-atribuição como critério para definir as comunidades quilombolas assinala 

uma nova compreensão da etnicidade, tal como vimos na discussão sobre etnogêneses, 

dando validade às observações de Bartolomé (2006), segundo o qual as etnogêneses são 

processos que muitas vezes coincidem com novas legislações, mais inclusivas, pluri-

étnicas. Quem define se é ou não quilombola são os próprios sujeitos em questão. Outros 

elementos importantes são mencionados: trajetória histórica própria, relações territoriais 

específicas (territorialidades) e ancestralidade negra relacionada com a resistência à 

opressão histórica sofrida. Ou seja, trata-se de uma política que busca reparar um dano 

histórico, assim como reconhecer e valorizar as diferentes matrizes culturais que compõem 

a sociedade brasileira.                    

 Nesse mesmo Artigo, no Inciso 2º, define o que seriam as terras de quilombo: “São 

terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a 

garantia da sua reprodução física, social, econômica e cultural”. É uma reivindicação 

simbólica e também prática: as terras de quilombo são necessárias para a reprodução física 
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e material destes grupos, buscando garantir os meios necessários para a manutenção da 

vida. Nesse sentido, não adianta demarcar uma área muito pequena, que não seja suficiente 

para garantir esses meios de subsistência, lembrando também que não há uma “fórmula” ou 

medida universal: em função das características de cada lugar e da própria trajetória de cada 

grupo, essa extensão deve variar, se ajustando à medida do seu próprio contexto e 

demandando um estudo localizado e específico.              

 Consoante com o critério da auto-atribuição, continua o Art. 2º, no Inciso 3º, para a 

medição e demarcação das terras, “serão levados em consideração critérios de 

territorialidade indicados pelas próprias comunidades, sendo facultado à comunidade 

interessada apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental”. O processo de 

demarcação e delimitação do território quilombola, em teoria, é realizado de forma 

conjunta entre a comunidade e uma equipe técnica interdisciplinar, que identifica os limites 

do território que pretende ser titulado e elabora uma proposta de delimitação, que será 

posteriormente avaliada.  

O trabalho desenvolvido pelas equipes técnicas e seus interlocutores nas 

comunidades quilombolas está inscrito num procedimento jurídico-administrativo e marca 

novas territorialidades no Brasil. Os estudos e pesquisas realizados em e com as 

comunidades quilombolas têm como objetivo reconstruir e compreender a trajetória 

histórica das comunidades nos respectivos territórios que estão sendo reivindicados. Um 

trabalho elaborado com seriedade e compromisso vai sistematizar informação muito 

significativa e, finalmente, vai argumentar porquê é necessário e recomendável demarcar e 

reconhecer legalmente uma determinada área para garantir a reprodução e manutenção das 

comunidades quilombolas nos seus territórios tradicionalmente ocupados.  

Estudando o marco jurídico encontramos muitas semelhanças entre o Decreto 

4.887/2003 e a Instrução Normativa No. 57 do INCRA, de 20 de outubro de 2009, 

atualmente vigente. A finalidade de ambos os documentos, explicitada no início de cada 

um, é praticamente idêntica: Enquanto o Decreto 4.887 “regulamenta o procedimento para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos [...]”, a Instrução Normativa compete às 

mesmas funções e agrega a “desintrusão” e “registro” dessas terras. Isto é, a Instrução 

Normativa busca complementar e especificar os procedimentos administrativos pertinentes 
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para operacionalizar a regularização fundiária, tendo como fundamentação legal justamente 

o Decreto 4.887, assim como Artigo 68 do ADCT. Em poucas palavras, a Instrução 

Normativa diz como é que o Decreto é posto em prática.   

Assim, é nesse instrumento que podemos encontrar de forma mais detalhada os 

procedimentos. Para abrir processo de regularização de terras no INCRA, a comunidade 

deve se auto-definir como quilombola, e essa auto-definição deve estar „certificada‟ pela 

Fundação Cultural Palmares (Art. 6º). Já de início podemos perceber algumas das 

dificuldades e contradições do processo, de buscar autonomia através da política 

institucional. Não é suficiente se auto-identificar como uma comunidade quilombola, é 

preciso que o Estado „certifique‟ essa auto-afirmação. Para além de julgar esse 

procedimento como certo ou errado, sabemos que essa é a realidade e que as comunidades 

interessadas em reivindicar legalmente um território devem passar por isso.  

 Uma vez certificada, qualquer comunidade quilombola interessada em abrir um 

processo no INCRA deve enviar uma solicitação para essa instituição (Art. 7º). Um dos 

requisitos para fazer isso é estar organizada em forma de associação, devidamente 

legalizada, que será a representante da comunidade perante o Estado. Como já 

mencionamos, a definição dos limites do território reivindicado é feita a partir de 

indicações da própria comunidade assim como a partir de estudos técnicos e científicos. 

Para esse fim o grupo técnico interdisciplinar elabora um Relatório Técnico de 

Identificação e Delimitação (RTID), que deve apresentar “informações cartográficas, 

fundiárias, agronômicas, ecológicas, geográficas, socioeconômicas, históricas, etnográficas 

e antropológicas”. O RTID deve incluir um relatório antropológico, levantamento 

fundiário, planta e memorial descritivo do perímetro da área delimitada e cadastramento 

das famílias quilombolas, finalizando com uma proposta da área a ser demarcada, com base 

nos estudos realizados (Art. 10º).  

O RTID é avaliado por um Comitê de Decisão Regional do INCRA e, se cumprir 

com os requisitos especificados na Instrução Normativa, é aprovado e publicado duas vezes 

em forma de edital: uma no Diário Oficial da União e outra no Diário Oficial da respectiva 

unidade federativa (estado). Após publicação do edital, qualquer interessado (usualmente 

proprietários que poderiam ser desapropriados) pode contestar o RTID, num prazo de 
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noventa dias. Caso a contestação seja recebida, pode ser necessário alterar o conteúdo do 

Relatório, e ser novamente publicado (Art. 14º).  

Outro tipo de situação que requer um procedimento diferenciado é quando as áreas 

pleiteadas se superpõem com unidades de conservação, áreas de fronteira ou terras 

indígenas. Nesses casos o INCRA deve, em conjunto com os órgãos competentes (FUNAI, 

ICMBio, Conselho de Defesa Nacional), “adotar as medidas cabíveis, visando garantir a 

sustentabilidade dessas comunidades, conciliando os interesses do Estado” (Art. 16º).  

Concluídas essas etapas, o RTID é aprovado definitivamente e publicado em forma 

de Portaria de Reconhecimento. A Portaria é assinada pelo presidente do INCRA e declara 

os limites do território quilombola, também publicada em duas vias: no Diário Oficial da 

União e no Diário do respectivo estado (Art. 17º). Posteriormente, nos casos em que as 

terras quilombolas incidirem em propriedades privadas, como é usual, o INCRA emite um 

Decreto de Desapropriação por Interesse Social, e inicia um processo judicial de 

desapropriação e indenização dos proprietários, baseada nos preços de mercado (Art. 21º).  

Vale lembrar que todos estes procedimentos, que podem parecer simples no papel, 

usualmente demoram muitos anos em ser implementados, encontrando inúmeros 

obstáculos, entraves e morosidades, sobretudo levando em consideração que no que 

concerne leis, advogados, processos jurídico-administrativos etc. as oligarquias rurais se 

encontram numa posição de privilégio e as comunidades quilombolas numa situação de 

grave desproteção legal. Segundo os próprios quilombolas, a atuação do INCRA e demais 

órgãos governamentais poderia ser mais eficiente.      

Finalmente, depois de declarar os limites do território e indenizar todos os donos de 

imóveis, o presidente do INCRA realiza a titulação do território quilombola, que é 

posteriormente registrada e cadastrada. Trata-se de um título coletivo e pró-indiviso, feito 

em nome da respectiva associação, inalienável e imprescritível. Isto é, o território 

quilombola pertence à comunidade como um todo e não pode ser vendido ou dividido; em 

teoria, uma terra de uso coletivo (Art. 24º).  

O direito dos quilombolas ao território muitas vezes fica só no papel. O desencaixe 

entre o que está disposto nas leis e o que realmente acontece é grande. Num texto bastante 

esclarecedor, o ex-Procurador Regional da República Daniel Sarmiento adverte que, apesar 

do tempo transcorrido desde a promulgação da Constituição de 1988 e todas as novidades 
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que trouxe, existe ainda grande incerteza jurídica com respeito à correta interpretação dos 

novos institutos que ela introduziu (SARMIENTO, 2006). Na política de regularização de 

territórios quilombolas, Sarmiento identifica uma série de inconsistências, que 

obstaculizam a efetivação do Artigo 68 do ADCT. A desapropriação se constitui como a 

“fórmula jurídica” para a transferência de terras particulares a terras quilombolas. No 

entanto, na desapropriação o proprietário só perde a titularidade do „bem‟ após o 

pagamento da indenização. Ou seja, enquanto o pagamento não for feito a desapropriação 

não pode ser executada nem traspassada para a posse das comunidades.  

Considerando a demora excessiva nos procedimentos administrativos de 

identificação, delimitação e desapropriação essa situação pode permanecer por vários anos, 

e durante esse tempo “a permanência das famílias quilombolas nos seus territórios étnicos 

permanece exposta ao risco grave e constante de investidas dos proprietários e de terceiros” 

(SARMIENTO, 2006, p. 3). Nesse sentido o ex-Procurador elabora uma argumentação 

muito interessante em defesa do direito à posse para os quilombolas, mesmo antes da 

desapropriação e inclusive independentemente dela. O princípio da dignidade da pessoa 

humana zela para que os direitos fundamentais das pessoas sejam respeitados, dentre eles o 

direito à moradia, direito à terra e direito à própria cultura e identidade. Não assegurar aos 

quilombolas o direito à posse até a desapropriação é negar o próprio objetivo do Artigo 68 

do ADCT, que é garantir a preservação das comunidades quilombolas.         

À luz da Constituição de 1988 não há finalidade mais importante que a garantia dos 

direitos fundamentais e da pessoa humana. O direito à terra dos quilombolas tem, a priori, 

um peso superior ao direito de propriedade privada dos particulares, pois com a introdução 

da função social da terra, o direito de propriedade não tem mais a primazia absoluta que 

gozava no regime constitucional do liberalismo burguês. Isso não significa que o direito do 

proprietário seja negado, ele(a) tem direito a receber a indenização, só que não se 

condiciona o direito de posse dos quilombolas ao prévio pagamento dessa indenização. 

Sabemos que na prática não acontece dessa forma, que os direitos fundamentais dos 

quilombolas e de tantos outros são sistematicamente violados.  

Segundo Almeida (2008), uma das principais dificuldades para implementar 

disposições legais pluri-étnicas no Brasil é o fato de que a competência de 

operacionalização ficou invariavelmente a cargo de aparatos já existentes. Antes do Decreto 
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4.887 os trabalhos desenvolvidos visando a regularização de quilombos também envolviam 

o INCRA, mas em parcerias com Institutos de Terras Estaduais, Fundação Cultural 

Palmares e o Ministério Público. Em 1999 a competência pela titulação territorial foi 

atribuída à Fundação Palmares, que não conseguiu dar conta em escala nacional pela 

própria falta de estrutura.  Entre 1995 e 2002 foram expedidos um total de 45 títulos de 

terras quilombolas
46

 (INCRA, 2013).    

Com o Decreto de 2003, que transferiu para o INCRA a responsabilidade de 

demarcar e titular os territórios quilombolas, colocou dentro de suas atribuições e 

competências um procedimento que não fazia parte de suas funções e que, por conseguinte, 

não estava preparado da melhor maneira para assumir. Como órgão responsável para fazer 

a reforma agrária no Brasil, com ampla experiência em resolução de conflitos territoriais, o 

INCRA não estava familiarizado com os processos de regularização de quilombos, os quais 

estão profundamente ancorados no direito étnico. Isto é, diferentemente aos assentamentos 

da reforma agrária, o direito das comunidades quilombolas ao território vem a partir de um 

auto-reconhecimento como um grupo etnicamente diferenciado, com trajetória histórica 

própria e territorialidades específicas, as quais tem que ser compreendidas e levadas em 

consideração. Reforma agrária e titulação de quilombos são procedimentos diferentes, que 

requerem, por parte dos profissionais, outra formação e outra abordagem. Essa diferença 

ainda não foi suficientemente considerada, de acordo com Luciano Falcão (Informação 

dada em entrevista).  

As políticas que buscam a garantia de direitos fundamentais estão colocadas dentro 

de uma intensa disputa ideológica que atravessa a sociedade como um todo. A titulação de 

territórios quilombolas e a consequente desapropriação de donos de terras não acontecem 

necessariamente de forma pacífica. A reivindicação territorial de grupos historicamente 

explorados atenta diretamente contra a ordem social vigente. Por isso vemos hoje a 

recalcitrante reação dos setores mais conservadores da sociedade brasileira contra a 

regularização de territórios quilombolas, sobretudo das elites agrárias („ruralistas‟), 

recorrendo a diversas estratégias e artimanhas para desarticular as reivindicações e 

inclusive para desmontar as conquistas em matéria legal, intimidando com seu poder 

                                                           
46

 Desses 45 títulos de terras quilombolas, 13 foram expedidos pela Fundação Palmares, 16 pelo Instituto de 

Terras do Pará (ITERPA), 6 pelo INCRA, 4 pelo Instituto de Terras do Maranhão (ITERMA), dentre os que 

mais participação tiveram (INCRA, 2013).   
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econômico e midiático. Essa forte pressão atinge diversas instâncias do Estado, desde o 

poder judiciário até as prefeituras, passando pelo próprio INCRA. Se olharmos 

historicamente vemos que esses conflitos não são algo novo, como afirma claramente o 

Manifesto da CONAQ: 

 

Os interesses contrários aos direitos quilombolas de hoje, são os mesmos 

daqueles que, no período da escravidão, lutaram incansavelmente para que 

a mesma não tivesse fim. Contestaram e contestam, principalmente, o 

direito aos territórios das comunidades que, uma vez titulados, se tornam 

inalienáveis e coletivos. As terras das comunidades quilombolas são 

herdadas e cumprem uma função social precípua, dado que sua organização 

se baseia no uso dos recursos territoriais para a manutenção social, cultural 

e física do grupo, fora da dimensão comercial. São territórios que 

contrariam interesses imobiliários, de instituições financeiras, grandes 

empresas, latifundiários e especuladores de terras. Os conflitos fundiários 

hoje existentes envolvem na maior parte das vezes, esses atores, que [...] 

são os mesmos de ontem. (CONAQ, 2010, p. 269; grifo meu).    

 

Dentre as arremetidas dos setores conservadores a mais grave foi a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI-3239) interposta pelo Partido da Frente Liberal (PFL), atual 

Democratas (DEM), em 2004. A ADI solicitou que o Decreto 4.887/2003 fosse declarado 

inconstitucional, questionando: (1) a aplicação do procedimento de desapropriação sobre 

terras reivindicadas por comunidades quilombolas pertencentes a particulares, (2) o critério 

de auto-atribuição e (3) a definição dos territórios com base em informações fornecidas 

pelas próprias comunidades. A ADI-3239 inclusive questionou o próprio ato da emissão do 

Decreto, alegando que a Constituição não deve ser normatizada por decreto e sim por lei 

(CONAQ, 2010). Fica cristalino o jogo de interesses políticos, em plena disputa pelo 

desenho das leis e marcos normativos. Por um lado, as lutas populares que conquistaram 

representatividade e justiça, e por outro, as tentativas dos setores mais conservadores da 

sociedade por reverter essas conquistas, usando todos os recursos disponíveis para isso. 

Em 17 de setembro de 2004 a Procuradoria Geral da República refutou as teses 

defendidas pela ADI. Para sustentar seus argumentos, a Procuradoria se apoiou em vários 

instrumentos jurídicos vigentes e inter-relacionados. A Convenção 169 da OIT, por 

exemplo, determina a auto-atribuição como critério fundamental da identidade, e estabelece 

que as normas de proteção dos direitos humanos têm imediata aplicabilidade, não podendo 

ter sua eficácia postergada.  
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Sobre a questão da desapropriação, a Procuradoria remeteu aos Artigos 215 e 216 

da Constituição, segundo os quais o Estado promoverá e protegerá o patrimônio cultural 

brasileiro. A regularização fundiária, como forma de proteger esse patrimônio, “deve 

necessariamente respeitar a pluralidade de formas de ocupação da terra decorrente da 

diversidade sociocultural e étnica”, e sua implementação pressupõe os meios para sua 

consecução, no caso, a desapropriação (CONAQ, 2010, p. 285). Uma explicação mais 

detalhada sobre o assunto está disponível no Manifesto da CONAQ (2010).  

A pesar de ter sido julgada como improcedente, a ADI-3239 ainda hoje está para ser 

incluída na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal. As consequências de uma 

votação favorável à ADI seriam gravíssimas, pois implicaria a revogação do Decreto 

4.887/2003, revalidando automaticamente o Decreto anterior, 3.912/2001. Todo o que foi 

feito na égide do Decreto de 2003 poderia ser invalidado e anulado. Esta ação está inscrita 

dentro do que Silva (2006) chama racismo institucional, pois trata-se de uma discriminação 

indireta, atuando no nível das instituições, e dissimulado por meio de procedimentos 

protegidos pelo Direito. São práticas, leis e costumes que sistematicamente refletem e 

provocam desigualdades raciais, ou seja, o racismo operando de forma legal dentro das 

instituições.   

As pressões políticas e a corrupção carcomem a institucionalidade democrática e 

comprometem qualquer tentativa de executar ações preocupadas com a justiça social. Em 

agosto de 2013 a Confederação Nacional das Associações dos Servidores do INCRA 

(CNASI) publicou uma nota que foi divulgada na internet
47

 manifestando sua preocupação 

pela falta de celeridade e descontinuidade da política de regularização de territórios 

quilombolas. Segundo esta Nota, estamos em meio de uma conjuntura em que o direito 

constitucional quilombola encontra-se ameaçado, “na medida em que diversos setores do 

agronegócio, somado a uma política governamental desenvolvimentista sem limites, 

combatem sua implementação” (CNASI, 2013, p. 1).  

 As pressões externas por parte daqueles setores contrários aos direitos quilombolas 

têm sido efetivas, paralisando a ação do INCRA. Assim, os avanços em matéria de 

                                                           
47

 Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2013/09/servidores-do-incra-criticam-lentidao-e-retrocesso-no-

processo-de-reconhecimento-de-areas-quilombolas/>.   
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regularização fundiária tiveram sua capacidade limitada nos últimos anos, tendo sofrido 

retrocessos administrativos e legais que agravam ainda mais a morosidade de tais 

procedimentos. Denunciam que desde a direção do INCRA foram instituídas rotinas 

administrativas excessivas cujo objetivo é a “intencional protelação dos processos”, criando 

etapas desnecessárias e repetitivas que têm aumentado de sobremaneira o tempo de 

tramitação dos processos. Os dados apresentados pela CNASI são claros com respeito a 

esse retrocesso (Gráfico 01). 

 

Gráfico 01- Publicação de Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação 

(RTID) e de Portarias de Reconhecimento por ano (2005-2013) 

 
Fonte: CNASI, 2013, com base em dados do INCRA.  

 

Vivemos hoje uma verdadeira batalha no campo jurídico envolvendo as 

comunidades tradicionais e seus direitos territoriais. As oligarquias rurais e seus 

representantes dentro do Estado lutam para que a legislação que protege os territórios 

tradicionalmente ocupados seja desarticulada. Além da ADI-3239, várias outras ações 

deixam isso claro. Num comunicado publicado pela Via Campesina, no dia 04 de junho de 

2013
48

, se faz menção de uma série de iniciativas que representam claramente os interesses 

daqueles setores que buscam o avanço dos empreendimentos de mineração, hidrelétricas, 

rodovias, ferrovias, monoculturas do agronegócio, enfim, o desenvolvimentismo, o que 

                                                           
48

 Comunicado disponível em: <www.racismoambiental.net.br/2013/06/posicao-da-via-campesina-brasil-

sobre-a-questao-dos-territorios-camponeses-indigenas-quilombolas-e-pesqueiros>.  
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implica o desmonte da legislação de proteção aos territórios tradicionalmente ocupados. 

Nesse sentido estão em tramitação:      

- Proposta de emenda constitucional 215/2000, que tenta transferir para o Congresso 

Nacional a competência exclusiva para aprovar a demarcação de terras indígenas e a 

ratificação de terras já homologadas. 

- Proposta de emenda constitucional 038/1999, que busca incluir entre as competências do 

Senado Federal aprovar o processo de demarcação das terras indígenas. 

- Proposta de emenda constitucional 237/2013, que busca tornar possível a posse indireta de 

terras indígenas a produtores rurais em forma de concessão. 

- Decreto 7957/13, que institui um gabinete permanente de gestão integrada para a proteção 

do meio ambiente e regula a atuação das forças armadas na proteção ambiental. Segundo a 

Via Campesina, com esse decreto, “de caráter preventivo ou repressivo”, foi criada a 

Companhia de Operações Ambientais da Força Nacional de Segurança Pública, tendo como 

uma das suas atribuições “prestar auxílio à realização de levantamentos e laudos técnicos 

sobre impactos ambientais negativos”, que na prática significa a criação de um instrumento 

estatal para a repressão militarizada de toda e qualquer ação de comunidades tradicionais, 

povos indígenas e outros grupos que se posicionem contra empreendimentos que impactem 

seus territórios.   

 Muitas populações subalternizadas ocuparam historicamente áreas de difícil acesso 

ou desconectadas dos circuitos mercantis principais. Por isso, essas áreas hoje vêm se 

tornando estratégicas, do ponto de vista hegemônico, porque são áreas com grande 

diversidade biológica, água e energia, como aponta Porto-Gonçalves (2006a).     

Tanto a Via Campesina quanto a CNASI são claros na hora de identificar as 

verdadeiras causas dos conflitos territoriais. Os setores do agronegócio em expansão, 

através da imprensa hegemônica, difundem informações tendenciosas e distorcidas com um 

impacto grande na opinião pública. Afirmam, por exemplo, que as demarcações de terras 

indígenas e quilombolas são as responsáveis por gerar situações de tensão e conflito 

territorial, quando sabemos que é justamente o contrário: os conflitos são as manifestações 

mais evidentes das próprias contradições da estrutura agrária brasileira, com concentração 

de latifúndios e reforma agrária ineficiente, profundamente desigual e de raízes muito 

antigas. As injustiças não resolvidas geram sempre insegurança jurídica, e se hoje existe 
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conflito na ocupação destes territórios é porque o próprio Estado brasileiro historicamente 

permitiu, negligenciou e até incentivou a ocupação dessas áreas, como expressa a Via 

Campesina no seu comunicado.  

Como vimos, o papel do Estado muitas vezes é contraditório e pode variar 

amplamente. As relações sociais – tanto as informais quanto as institucionalizadas – 

marcam tensões, um constante ir e vir entre formas de organização e convivência que 

buscam a emancipação, a justiça e a dignidade humanas e outras que buscam a acumulação 

de poder e a dominação de uns sobre outros, que poderíamos chamar de hegemônicas. 

Dentro do Estado brasileiro, esse mesmo Estado racista e classista que por tanto tempo 

negou a existência da população negra, houve avanços e conquistas populares 

significativas, que se materializaram em numerosas políticas e programas governamentais 

voltadas para as comunidades quilombolas e a população afro-brasileira em geral.    

Resultado das demandas da sociedade civil e do Movimento Negro por reduzir e 

superar as desigualdades raciais no Brasil, em 21 de março de 2003, foi criada a Secretaria 

Especial de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), ligada ao 

governo federal, cujo objetivo é coordenar as ações governamentais visando a igualdade 

racial. As reivindicações assumiram dimensões inéditas, pois desde a proclamação da 

República nenhum governo destinou tantos recursos econômicos e institucionais para esse 

fim (LIFSCHITZ, 2011). No âmbito da SEPPIR o governo instituiu a Política Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial, que se propôs enfrentar esse grande desafio de múltiplas 

dimensões, criando para isso não apenas uma política efêmera de governo, mas uma 

política de Estado, disciplinada por lei, para garantir sua durabilidade.  

Seis linhas de ação compõem a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial 

da SEPPIR, uma delas o apoio às comunidades quilombolas, na qual a regularização dos 

territórios é só uma dentre várias ações, como por exemplo, incentivo ao protagonismo da 

juventude, apoio aos projetos de etnodesenvolvimento e apoio às associações das 

comunidades. Ou seja, a política de regularização de territórios quilombolas está dentro de 

um conjunto mais abrangente de políticas de Estado, que buscam a garantia dos direitos da 

população negra e, dentro dela, das comunidades quilombolas.   

No âmbito das comunidades quilombolas, foi instituído dentro da SEPPIR, em 

2004, o Programa Brasil Quilombola (PBQ), que busca coordenar as ações governamentais 
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voltadas para as comunidades quilombolas. O Programa agrega 23 órgãos da administração 

pública federal e atua em diversas áreas, desde „promoção da saúde‟ até „luz para todos‟, 

passando por „educação quilombola‟, „alfabetização‟, „meio ambiente‟, „cidadania‟ e 

„assistência social‟. Dentro desse amplo conjunto de demandas e ações, a „regularização 

fundiária‟ se apresenta como uma das mais importantes e, além de ser muito importante, é a 

que representa de forma mais clara o confronto entre os direitos quilombolas e a ordem 

social hegemônica. É à luz do território que ficam visíveis e explícitas as contradições e 

conflitos sociais, é no território onde essa ordem social hegemônica é colocada em xeque 

ou, no sentido contrário, onde as conquistas populares são ameaçadas pelos setores 

conservadores.             

Um dos pontos fracos, tanto dentro do PBQ como em outras políticas e programas, 

é a subutilização e desvio de recursos. Isto é, grande parte do orçamento autorizado não é 

utilizado. Ricardo Verdum (2007), pesquisador do Instituto de Estudos Socioeconômicos 

(INESC), problematiza sobre a questão, reunindo e mostrando dados que desnudam este 

grave obstáculo. No triênio 2004-2006 o orçamento autorizado pelo Congresso Nacional 

para o PBQ foi de R$ 101,43 milhões, sendo que desse total só foram executados R$ 32,84 

milhões, ou seja, apenas 32,73%.  

Baseados no trabalho de Verdum (2007), elaboramos o Quadro 03, onde está 

demonstrado a execução financeira de algumas políticas e programas voltados às 

comunidades quilombolas no triênio 2004-2006. Para fins do presente trabalho, decidimos 

incluir no Quadro apenas algumas dessas políticas, deixando outras de fora, tendo em vista 

que buscamos uma análise representativa e não totalizante.  

Como vemos, o desempenho orçamentário dos diferentes órgãos do Estado não é o 

mesmo. Isso significa que na hora de identificar responsáveis, não é suficiente afirmar que 

a culpa é “do Estado”, mas devemos aprofundar e ver de forma mais precisa onde é que as 

coisas não estão funcionando. Dentro do próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

por exemplo, vemos esse contraste. Se dentro das ações de „Promoção da igualdade de raça, 

gênero e etnia do desenvolvimento rural‟ foi utilizado o 99,32% do orçamento nesse 

período, por outro lado nas ações de „Pagamento de indenizações aos ocupantes das terras 

demarcadas e tituladas aos quilombolas‟ foi utilizado somente 11,65% do orçamento, 



160 
 

desperdiçando 49,95 milhões de reais que eram destinados para executar a regularização 

fundiária dos quilombos.     

 

Quadro 03 - Orçamento de algumas ações dentro das políticas públicas voltadas às 

comunidades quilombolas, 2004-2006.  

Órgão Ações Orçamento 

autorizado 

(R$) 

Orçamento 

executado 

(R$) 

Orçamento 

utilizado 

(%) 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Agrário (MDA-

INCRA) 

Reconhecimento, 

demarcação e titulação das 

áreas remanescentes de 

quilombos* 

11,01 milhões 5,94 milhões  53,97% 

MDA-INCRA Pagamento de indenizações 

aos ocupantes das terras 

demarcadas e tituladas aos 

quilombolas*  

56,53 milhões 6,58 milhões  11,65% 

MDA Apoio ao desenvolvimento 

sustentável das 

comunidades quilombolas* 

3,15 milhões 2,26 milhões 71,83% 

SEPPIR Fomento ao 

desenvolvimento local das 

comunidades remanescentes 

de quilombo* 

21,73 milhões 11,87 

milhões 

54,62% 

Ministério do Meio 

Ambiente  

Gestão ambiental em terras 

quilombolas 

2,2 milhões 1,75 milhões 79,75% 

Ministério da 

Cultura  

Etnodesenvolvimento das 

comunidades quilombolas 

3,31 milhões 2,64 milhões 79,77% 

MDA Promoção da igualdade de 

raça, gênero e etnia do 

desenvolvimento rural  

4,09 milhões 4,06 milhões 99,32% 

Ministério da 

Educação (MEC) 

Apoio à distribuição de 

material didático para o 

Ensino Fundamental em 

escolas nas comunidades 

quilombolas 

1,66 milhões 904 mil 54,4% 

MEC Apoio à ampliação e 

melhoria da rede física 

escolar nas comunidades 

quilombolas 

3,32 milhões 1,64 milhões 49,35% 

Ministério da Saúde Atenção à saúde das 

populações quilombolas* 

305 mil 112 mil 36,83% 

*Ações integradas dentro do PBQ.  

Elaboração própria com base nos dados sistematizados por Ricardo Verdum (2007), do INESC.  

  

 Inevitavelmente surge a pergunta: por quê? O que explica que a maior parte do 

orçamento autorizado para pagar indenizações não foi utilizado? O que impediu que esse 

orçamento fosse utilizado? A resposta não é fácil, e demanda uma pesquisa aprofundada, 
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mas podemos nos antecipar e afirmar que é justamente nesse espinhoso campo do controle 

do território e da terra onde as ações e políticas que buscam a garantia dos direitos das 

comunidades quilombolas encontram maior resistência por parte dos grandes proprietários 

e toda uma estrutura institucional que protege seus interesses. As dificuldades que as 

comunidades têm em termos de organização também são um fator, sendo que muitas vezes 

há desinformação e não se sabe ao certo como aceder a esses recursos. Verdum (2007, p. 4) 

o coloca de forma categórica:  

 
A questão é objetiva: ou o Governo federal enfrenta para valer os desafios 

operacionais e, principalmente, os interesses políticos que vêm dificultando 

o reconhecimento dos direitos das populações quilombolas, ou continuará 

reproduzindo nos próximos anos um baixo desempenho financeiro, com 

reflexos direitos nos resultados e impactos dos programas e ações criados 

(grifo meu).     

        

Ao analisar o quadro atual da politica de regularização de territórios quilombolas, 

vemos que se trata de uma política com grandes dificuldades para ser aplicada, 

constantemente enfrentando interrupções e morosidades. Evidência disso é o grande 

número de comunidades quilombolas com processo aberto (1.290) em comparação com as 

poucas que até hoje conseguiram a titulação territorial (154) (Quadro 04). Na sequencia 

apresentamos o estado atual desta política mostrando, por um lado, as etapas que compõem 

o processo com uma pequena descrição e, por outro, o número de comunidades que 

atualmente estão em cada uma dessas etapas, assim como a extensão territorial das áreas 

reivindicadas e o número de famílias quilombolas beneficiadas. As informações foram 

extraídas de um documento elaborado pelo INCRA, atualizado em 25 de julho de 2014.Os 

dados falam por si mesmos.  
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Quadro 04 - Quadro atual da política de regularização de territórios quilombolas no INCRA 

Etapa Descrição da etapa Número de 

comunidades  

Extensão 

territorial 

Número de 

famílias 

quilombolas 

beneficiadas  

Processos abertos Abertura do processo administrativo no âmbito do 

INCRA.  

1.290 processos 

abertos 

- - 

Relatório Técnico de 

Identificação e 

Delimitação (RTID)  

Relatório elaborado por uma equipe multidisciplinar 

do INCRA, com o objetivo de identificar e delimitar o 

território reivindicado pelas comunidades 

quilombolas. Publicado em forma de Edital.  

169 Editais de 

RTID 

publicados.  

1.701.936 hectares 

identificados e 

delimitados.  

22.708 famílias 

Portaria de 

Reconhecimento do 

Território  

RTID aprovado em definitivo depois de ser sometido a 

contestações. Portaria reconhece e declara os limites 

do território quilombola. Assinada pelo presidente do 

INCRA e publicada no Diário da União e do Estado.  

89 Portarias 

publicadas 

321.407 hectares 

reconhecidos  

7.519 famílias 

Decreto de 

Desapropriação por 

Interesse Social  

(Só nos casos em que o território quilombola estar 

localizado em terras de domínio particular). Abre-se 

um processo judicial de desapropriação e indenização 

dos proprietários não quilombolas.   

63 Decretos 

publicados 

529.441 hectares 

desapropriados 

6.829 famílias 

Títulos Emitidos  Última etapa do processo, após os procedimentos de 

desintrusão do território. Título definitivo emitido em 

nome das associações que representam às 

comunidades quilombolas. Título coletivo e pró-

indiviso, inalienável e imprescritível.  

154 Títulos 

emitidos.  

1.007.827 hectares 

titulados  

13.145 famílias 

 Fonte: INCRA, 2014
49

.  

                                                           
49

 Disponível em: <www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/estutura-fundiaria/quilombolas/quadro_atual_politica_regularizacao_teritorios_ 

quilombolas.pdf>.  Acesso em: 10 ago. 2014. 
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4.2 A regularização dos territórios quilombolas no Rio Grande do Norte e a situação 

de Acauã 

 

 No universo de comunidades quilombolas no Brasil constatamos a existência de 

múltiplas modalidades de apropriação do território e dos recursos naturais, muitas vezes, 

modalidades de uso comum, as quais não encontram necessariamente uma correspondência 

formal no ordenamento jurídico e na ação do Estado (ALMEIDA, 2008). Assim, vemos 

como aconteceram nas últimas duas décadas várias ações interligadas num mesmo 

movimento: reorganização política das comunidades (tanto num plano formal quanto 

informal), auto-atribuição de uma identidade étnica diferenciada, reivindicação do direito 

ao território (em conformidade com o Artigo 68), e também a criação de políticas e ações 

governamentais que buscam o reconhecimento formal de suas territorialidades específicas.  

 Antes de entrar no caso específico de Acauã, vamos analisar brevemente o que está 

acontecendo em escala estadual, baseando-nos principalmente no trabalho de Santos e 

Cavignac (2006). Os autores apontam que a carência de estudos sobre grupos étnicos 

diferenciados no Rio Grande do Norte é sintomática, sobretudo estudos históricos e 

antropológicos. As referências são escassas e em sua maioria de cunho folclorista, 

produzidos pela elite política e intelectual do estado, dentre os quais se destacam os 

trabalhos de Luís Câmara Cascudo.  

Muitos desses trabalhos constituem a historiografia oficial do Rio Grande do Norte, 

aquela transmitida nos livros didáticos escolares, que afirma que neste estado os negros, 

indígenas e os ciganos “foram extintos” ou, se ainda existirem, representam grupos isolados 

da „civilização‟, fortemente dizimados ou miscigenados, projetando neles um caráter 

„exótico‟. Essa construção teve um impacto muito profundo na mentalidade dos potiguares, 

que só na última década começou a ser mais sistematicamente descontruída e questionada. 

Assim como os quilombolas, na última década se constituiu um movimento indígena no 

estado, que reivindica também direitos territoriais, porém numa etapa menos avançada do 

que os primeiros.  

 Pode-se afirmar que houve presença contínua de pessoas escravizadas na história do 

estado, tanto no litoral quanto no sertão. Apesar de que nessa “história oficial” existem 

poucos registros sobre populações quilombolas ou quilombos, há evidências de que os 
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antigos escravos se fixaram nas regiões de produção de cana, de pecuária e mais tarde, de 

algodão. Essas evidências encontram-se, sobretudo, em relatos orais que apontam para uma 

história rica em elementos, que remetem a uma ancestralidade negra comum. Algumas 

dessas comunidades negras do estado já eram bastante conhecidas por referências locais ou 

em virtude de sua vitalidade cultural, e foram elas, com a assistência do movimento negro 

local, as que iniciaram uma discussão sobre a regularização de territórios quilombolas no 

Rio Grande do Norte (SANTOS e CAVIGNAC, 2006). 

 Como vimos, o ano de 2004 marcou uma série de mudanças muito significativas em 

Acauã. Foi quando a comunidade se auto-reconheceu como quilombola e também quando 

se conformou a AMQA. E foi nesse mesmo ano que, sabendo do Decreto 4.887 assinado 

por Lula, em finais de 2003, a comunidade entrou com uma solicitação no INCRA para o 

reconhecimento formal do território quilombola. Acauã esteve dentre as cinco primeiras 

comunidades quilombolas que abriram processos de regularização fundiária no Rio Grande 

do Norte, junto com Sibaúma, Jatobá, Boa Vista dos Negros e Capoeiras. Vamos tentar 

responder por que hoje, dez anos depois de ter iniciado esse processo, a titulação do 

território de Acauã ainda está em aberto e sua resolução definitiva incerta.      

 Até então a Superintendência Regional do INCRA no Rio Grande do Norte não 

havia realizado nenhuma ação voltada especificamente para comunidades quilombolas, 

tendo em vista aquela visão historicamente instituída que as via como comunidades 

camponesas, sem levar em conta o fator étnico (SANTOS e CAVIGNAC, 2006). Iniciou-se 

um diálogo entre as lideranças das comunidades e o INCRA, para ver quais eram suas 

reivindicações específicas em matéria territorial. Em outubro de 2004 foram realizadas 

várias audiências públicas para apresentar os procedimentos referentes à titulação. 

Inclusive, no final desse ano já foram realizadas as primeiras mensurações do perímetro 

desse território, porém a área que foi delimitada inicialmente só incluía as terras atualmente 

ocupadas, deixando de fora aqueles espaços que ao longo do tempo foram perdidos, embora 

continuassem mantendo relações de subsistência e afeto neles. Os processos foram 

interrompidos, pois dessa forma estavam promovendo uma “regularização do esbulho”, 

legalizando e legitimando a injustiça histórica que usurpou grande parte dos territórios 

tradicionalmente ocupados (SANTOS e CAVIGNAC, 2006).  
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  No caso de Acauã, o INCRA delimitou naquele momento uma área extremamente 

reduzida e insuficiente para a reprodução das famílias, aproximadamente 20 hectares, 

segundo informação concedida em entrevista por Jair Souza. O historiador, que 

acompanhou à comunidade durante esse processo, afirma que eles encontraram muita 

resistência dentro do INCRA, que procurou intencionalmente atrapalhar o processo em 

vários momentos. A comunidade rejeitou essa delimitação inicial e entrou com uma ação 

no Ministério Público Federal, que naquele momento tinha acabado de criar no Rio Grande 

do Norte uma Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias. Levando em 

consideração a complexidade de elementos históricos, geográficos e socioculturais das 

comunidades quilombolas, o Promotor do MPF constatou a necessidade de realizar laudos 

antropológicos como uma condição para delimitar os territórios quilombolas. Foi assim que 

o INCRA/RN fez um convênio com a UFRN e a FUNPEC (Fundação Norte-Rio-

Grandense de Pesquisa e Cultura), em dezembro de 2005, para a realização dos laudos.  

 Através dos laudos antropológicos buscou-se realizar um trabalho mais complexo, 

que fosse além das questões agronômicas, incorporando na intervenção fundiária a 

dimensão étnica e a categoria de território. O trabalho constitui uma reconstrução histórica 

da ocupação territorial e da formação étnica das comunidades, reconhecendo e levantando 

os critérios de auto-identificação como quilombolas, e partindo de outra matriz conceitual. 

A metodologia fundamenta-se em pesquisas bibliográficas e documentais, entrevistas e 

coletas de dados empíricos, genealogias, mapas e observação da situação social, aplicando 

os preceitos da etnografia (SANTOS e CAVIGNAC, 2006). As novas propostas de 

delimitação foram elaboradas com base nas reivindicações das próprias comunidades, 

levando em consideração as áreas historicamente ocupadas como parte do território a ser 

titulado. Afirmam Santos e Cavignac (2006, pp. 167-168), que participaram da elaboração 

de alguns relatórios:  

 

Fixamos a atenção em trajetórias de vida peculiares para, posteriormente, 

remontar o encadeamento dos fatos segundo a visão dos nossos 

interlocutores. Dessa forma, uma abordagem antropológica da memória 

permitiu iniciar uma reflexão sobre a importância social (identitária) e 

imaginária da geografia e dos eventos históricos selecionados pelos 

quilombolas. Um estudo desse tipo permite também apreender o discurso 

nativo sobre as representações do espaço e a percepção do mundo de um 

grupo que afirma sua diferença por meio da referência a uma história 

comum.   
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 No contexto desse convênio foram realizados os três primeiros Relatórios 

Antropológicos de comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte: Acauã (elaborado 

por Carlos Guilherme do Valle), Sibaúma (Julie Cavignac) e Jatobá (Luiz Carvalho da 

Assunção), todos eles em 2006. Entre 2005 e 2006 outras duas comunidades quilombolas 

solicitaram abertura de processos de titulação: Macambira (nos municípios de Bodó, Lagoa 

Nova e Santana dos Matos) e Aroeiras (no município Pedro Avelino). E assim, no ano de 

2007, foram realizados mais três Relatórios: Macambira (Edmundo Pereira), Capoeiras 

(Francisca de Souza Miller) e Boa Vista dos Negros (Julie Cavignac). Todos os seis 

relatórios mencionados foram conduzidos por docentes do Departamento de Antropologia 

da UFRN.  

 Hoje, em 2014, no Rio Grande do Norte há 22 comunidades quilombolas 

certificadas pela Fundação Palmares, como se observa no Quadro 05. Dessas 22 

comunidades, 17 têm processo aberto no INCRA para a regularização territorial (Quadro 

06). E, segundo os dados dessa instituição, atualizados em julho de 2014, dessas 17 

comunidades somente cinco já completaram a etapa do RTID
50

. No Quadro 07 observamos 

a evolução desses cinco processos, correspondentes com as comunidades de Jatobá, Acauã, 

Boa Vista dos Negros, Capoeiras e Macambira. Na verdade as cinco etapas que mostram o 

Quadro 04 e o Quadro 07 é uma forma simplificada de entender o processo, porque cada 

uma dessas etapas compõe-se de vários outros procedimentos, tanto administrativos quanto 

judiciais, passando por várias instâncias e órgãos e enfrentando todo tipo de obstáculos. 

Conversando com alguns funcionários do INCRA eles afirmaram que os processos de 

titulação territorial quilombola dificilmente são resolvidos em menos de dez anos.    

 

 

 

 

                                                           
50

 Esse dado aparentemente contradiz as informações do parágrafo anterior (segundo o qual entre 2006 e 2007 

foram realizados e publicados seis relatórios antropológicos). O que explica isso é que depois de ter começado 

o processo e inclusive de ter sido elaborado o laudo antropológico da comunidade de Sibaúma, os próprios 

moradores manifestaram mediante um abaixo assinado que não tinham interesse em ser caracterizados como 

remanescentes de quilombo. Sibaúma, uma comunidade litorânea, localiza-se na área de influência de um dos 

maiores polos turísticos do Rio Grande do Norte, a Pipa, sofrendo fortes pressões do mercado imobiliário. 

Nesse contexto alguns moradores consideraram a presença de hotéis e pousadas como uma alternativa para a 

comunidade, em vez de continuar com o processo de reconhecimento do território quilombola, uma discussão 

certamente polêmica.    
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Quadro 05 – Comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte certificadas pela 

FCP 

Comunidade Município  Data da certificação (publicado no Diário 

Oficial da União)  

Boa Vista dos 

Negros 

Parelhas 04/06/2004 

Acauã Poço Branco 10/12/2004 

Sibaúma Tibau do Sul 08/06/2005 

Macambira Bodó/Lagoa Nova/Santana 

dos Matos 

19/08/2005 

Sítio Moita Verde Parnamirim 12/05/2006 

Negros do Riacho Currais Novos 07/06/2006 

Jatobá Patu 13/12/2006 

Aroeira Pedro Avelino 13/12/2006 

Sítio Pavilhão Bom Jesus  13/12/2006 

Sítio Grossos Bom Jesus 13/12/2006 

Sítio Arrojado Portalegre 07/02/2007 

Sítio Lajes Portalegre 07/02/2007 

Sítio Pega Portalegre 07/02/2007 

Sítio Sobrado Portalegre 07/02/2007 

Cajazeiras Santo Antônio 07/02/2007 

Capoeiras Macaíba 13/03/2007 

Gameleira de Baixo São Tomé 05/05/2009 

Nova Descoberta Ielmo Marinho 19/11/2009 

Geral  Touros 04/11/2010 

Baixa do Quinquim Touros 04/11/2010 

Picadas Ipanguaçu 04/11/2010 

Bela Vista Piató Açu  27/12/2010 

Fonte: Fundação Cultural Palmares, atualizado em 20/08/2014
51

.  
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 Disponível em: www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/crqs/lista-das-crqs-certificadas-ate-20-08-

2014.pdf.   
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Quadro 06 – Comunidades quilombolas no RN com processo aberto no INCRA para a 

regularização do território  

Comunidade Ano de abertura do processo 

Boa Vista dos Negros 2004 

Acauã 2004 

Capoeiras 2004 

Jatobá 2004 

Sibaúma* 2005 

Aroeiras 2006 

Macambira 2006 

Sítio Grossos 2010 

Nova Descoberta 2010 

Sítio Pavilhao 2010 

Picadas 2011 

Bela Vista Piató 2011 

Sítio Pega 2011 

Sítio Moita Verde 2011 

Sítio Sobrado 2011 

Sítio Arrojado 2011 

Sítio Lajes 2011 

*Em Sibaúma o processo foi arquivado.  

Fonte: INCRA, 2014. Disponível no site: www.incra.gov.br/tree/info/file/3830.  
 

 

 

Quadro 07 – Andamento dos processos de regularização territorial das comunidades 

quilombolas no RN 

Comunidade Área 

(hectares) 

Número 

de 

famílias 

Edital do 

RTID 

publicado 

Portaria de 

Reconhecimento 

Decreto de 

Desapropriação 

por Interesse 

Social 

Titulação  

Jatobá 219,19  18 27 e 

28/12/2006 

02/01/2008 23/11/2009 - 

Acauã 540,51  47
52

 22 e 

23/01/2007 

20/03/2008 16/12/2010 - 

Boa Vista dos 

Negros 

445,27  36 30/04/2009 e 

05/05/2009 

17/02/2011 22/11/2012 - 

Capoeiras 906,77 232 23 e 

24/10/2010 

06/08/2013 06/12/2013 - 

Macambira 2.589,17  263 18 e 

19/05/2010 

- - - 

Fonte: INCRA, atualizado em 25/07/2014. Disponível no site: www.incra.gov.br/tree/info/file/4056.   

 

 

                                                           
52

 Sabemos que este número não coincide com as 56 famílias contabilizadas no Relatório Antropológico 

(VALLE 2006), no entanto mostramos o dado como aparece no documento consultado.  

http://www.incra.gov.br/tree/info/file/3830
http://www.incra.gov.br/tree/info/file/4056
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 No momento em que está sendo elaborado o presente texto foi emitido o primeiro 

título de terra quilombola do estado, em Jatobá, no município de Patu. Por isso é que essa 

novidade não aparece no Quadro 07, atualizado em julho de 2014. O ato onde foi 

oficializada a emissão do título aconteceu no dia 22 de setembro de 2014, na comunidade.  

 Para o caso de Acauã, analisando sua situação de acordo com as etapas que mostra o 

Quadro 07, observamos o seguinte: o Edital do RTID (aquele que continha a proposta 

inicial) foi publicado em 22 e 23 de janeiro de 2007, a Portaria de Reconhecimento do 

território quilombola (com a proposta “definitiva”
53

) foi assinada mais de um ano depois, 

em 20 de março de 2008. O Decreto de Desapropriação por Interesse Social teve que 

esperar quase três anos, até 16 de dezembro de 2010 (INCRA, 2014). E a última etapa do 

processo, que corresponde com a titulação territorial, ainda não foi completada.  

 Como vimos, os procedimentos para operacionalizar a regularização fundiária 

variam em função do tipo de ocupação que existe: terras da União, áreas de preservação 

ambiental, terras indígenas, propriedades privadas ou áreas de posse, etc., sendo que a cada 

uma dessas modalidades correspondem mecanismos administrativos e judiciais diferentes. 

No caso de Acauã, havia seis propriedades privadas e uma área em situação de posse, isto 

é, sete processos independentes a serem resolvidos. Só quando todos os processos são 

resolvidos em definitivo é possível emitir o título.   

Depois da publicação do RTID, os ocupantes não quilombolas são notificados e 

abre-se uma fase contestatória de noventa dias. Desses ocupantes, só um contestou nesse 

período, o fazendeiro Elias Azevedo da Cunha Filho, em cujo nome estava (e ainda está) a 

Fazenda Maringá. A contestação foi declarada indeferida. Assim, o processo continuou e, 

em 2008, foi publicada a Portaria que reconhece os limites do território quilombola, 

assinada pelo presidente do INCRA, Rolf Hackbart. Nessa Portaria declarava-se como 

território da comunidade quilombola de Acauã uma área de 540,51 hectares, subdividida 

em duas partes: uma ao sul (as terras na margem direita do açude, as “do outro lado”) de 

380,97 hectares e outra ao norte (onde se localiza a comunidade), com 159,54 hectares, 

como representamos no Mapa 03 (Capítulo 2).   

No entanto, inclusive depois de ter sido publicada a Portaria de Reconhecimento, no 

dia 18 de julho de 2008, Elias Azevedo entrou com um processo na Justiça Federal do Rio 

                                                           
53

 Mais na frente veremos por que definitivo está entre aspas.  
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Grande do Norte, uma ação na qual solicitou que fosse declarado nulo ou inválido o 

processo administrativo em andamento (titulação do território quilombola). Depois de não 

ter sucesso na sua primeira contestação (administrativa), acudiu à via judicial. O 

agropecuarista alegou que as terras em questão jamais foram ocupadas pelos moradores de 

Acauã, inclusive questionando a própria origem quilombola da comunidade, pois segundo 

ele não existem provas documentais da presença de um quilombo na região. Inclusive 

defendeu a inconstitucionalidade do Decreto 4.887/2003, por violar o direito à propriedade 

e por dar poderes de atribuição aos próprios integrantes da comunidade, no reconhecimento 

da área em disputa. Disse também que sua propriedade vem cumprindo sua função social 

(ou seja, que não é ociosa), dedicada à pecuária extensiva
54

.     

A ação de nulidade foi deferida, o que implicou a suspensão da Portaria até o 

julgamento final da ação, situação que permanece ainda hoje, impedindo assim a 

desapropriação da Fazenda Maringá. Depois de ter entrado na 4ª Vara Federal do Rio 

Grande do Norte o processo subiu para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em 

Recife e, aparentemente, só será julgado em definitivo no Superior Tribunal de Justiça, em 

Brasília, numa data que ainda é incerta. Segundo Thiago Leite, antropólogo do INCRA-RN, 

o pecuarista demandante conseguiu se utilizar do desconhecimento de algumas instâncias 

da Justiça sobre a questão quilombola para anular a desapropriação de sua fazenda, onde 

justamente se encontram as ruinas da Cunhã Velha, na margem direita do açude (LEITE, 

2013).  

O que aconteceu com a propriedade de Azevedo é uma evidência concreta de como 

o processo de regularização apresenta uma série de inconsistências e deixa brechas abertas 

que são aproveitadas por aqueles que são contrários ao direito quilombola, com suas 

artimanhas e advogados. Uma ação como essa pode obstaculizar os procedimentos durante 

vários anos, deixando às comunidades numa situação de grave incerteza jurídica, como de 

fato está acontecendo, o que implica também um enorme gasto de recursos públicos.         

O Decreto de Desapropriação por Interesse Social do quilombo de Acauã foi 

publicado no dia 15 de dezembro de 2010, mas devido à ação interposta por Elias Azevedo, 

as 201,69 hectares da Fazenda Maringá foram excluídas do Decreto. Assim, dos 540,51 

hectares reconhecidos na Portaria, o Decreto só autorizou a desapropriação de uma área de 
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 Para mais informação: http://www.cedefes.org.br/index.php?p=afro_detalhe&id_afro=4458.   

http://www.cedefes.org.br/index.php?p=afro_detalhe&id_afro=4458


171 
 

338,82 hectares, uma significativa diminuição do território que já havia sido devidamente 

delimitado mediante os estudos da equipe técnica e aprovado nas respectivas etapas que 

antecedem à desapropriação. As 338,82 hectares a serem desapropriados correspondem a 

cinco propriedades particulares e uma posse: Sítio São Severino (proprietário Severino 

Tomas Carvalho), Sítio São Sebastião (Belchior de Oliveira Rocha), Fazenda Boa 

Esperança (Helione Justino de Freitas e Manoel de Freitas), Fazenda Gamellare (Heriberto 

José Turra), Fazenda Amarelona (Antônio Soares da Rocha) e o Sítio São Luiz (posseiro 

Manoel Ferreira da Cruz Irmão).  

A partir do momento em que é publicado o decreto de desapropriação, os processos 

administrativos passam a ser judiciais. Ou seja, precisa ter uma ação judicial (autorização 

de um ou uma juiz) para desapropriar os donos de imóveis, indeniza-los ou, se forem 

beneficiários de programas de reforma agrária, reassentá-los. O INCRA determina o valor 

dos imóveis mediante um Laudo de Vistoria e Avaliação, sob responsabilidade de um 

engenheiro agrônomo, no qual se avaliam tanto os bens imóveis que estiverem nele (casas, 

cercas, plantios, ou qualquer outro) quanto o valor de mercado da terra. Para determinar o 

valor da terra o INCRA conta com uma tabela (valores do metro quadrado) e também faz 

uma pesquisa em cartórios, determinando os preços em função das compras e vendas de 

terras na região nos últimos anos.  

Uma vez que o INCRA determina o valor da terra abre-se outro processo na Justiça 

Federal, especificamente para obter a autorização judicial da desapropriação. Só depois 

dessa autorização é que o recurso para indenizar os donos dos imóveis é liberado. Nesse 

momento o INCRA se imite na posse do imóvel, ou seja, tornando o imóvel oficialmente 

como propriedade da União (especificamente do INCRA), que na sequencia repassa a posse 

para a comunidade quilombola. Como explicamos no Capítulo 2, essa é a situação atual em 

Acauã: o processo está aberto, ainda sem previsão de uma resolução definitiva (titulação), 

porém, as famílias já têm direito de posse (isto é, de usar, ocupar e trabalhar) nesses cinco 

imóveis. Quando a área em disputa é uma posse, como é o caso do Sítio São Luiz, não 

precisa ter uma ação judicial, é um processo mais simples que usualmente é transpassado 

para os quilombolas no final, quando as propriedades privadas já foram devidamente 

desapropriadas. O Quadro 08 especifica quais os imóveis em processo de desapropriação, 
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assim como os (ex)proprietários, a extensão ou área que ocupam e a situação atual do 

processo.         

 

Quadro 08 – Imóveis rurais em processo de desapropriação para a titulação do 

território quilombola de Acauã. 

Imóvel (Ex) Proprietário(a) Extensão (hectares) Situação 

Sítio São Severino  Severino Tomas de 

Carvalho  

22,9715 INCRA imitido na 

posse
55

 

Sítio São Sebastiao Belchior de Oliveira 

Rocha 

21,9991 INCRA imitido na 

posse (25/01/2013). 

Fazenda Boa 

Esperança 

Helione Justino de 

Freitas e Manoel de 

Freitas 

38,9610 INCRA imitido na 

posse (18/01/2013) 

Fazenda Gamellare Heriberto José Turra 47,9258 INCRA imitido na 

posse (21/01/2013) 

Fazenda Amarelona Antônio Soares da 

Rocha 

179,2824 INCRA imitido na 

posse (18/12/2012) 

Sítio São Luiz Manoel Ferreira da 

Cruz Irmão (posseiro) 

27,6824 Em processo  

*As ações desapropriatórias na Fazenda Maringá (201,6916 hectares), registrada em nome de 

Elias Azevedo da Cunha Filho, seguem suspensas por ordem judicial. 

Elaboração própria com base em dados do INCRA e da Justiça Federal do Rio Grande do Norte
56

.  

 

Na manhã do dia 23 de abril de 2013, depois de quase dez anos desde que o 

processo começou, as famílias quilombolas tomaram oficialmente a posse de algumas das 

terras que estão reivindicando (Figuras 22 e 23). Esse dia possivelmente ficará na memória 

de todos, o dia em que foi assinada a emissão de posse, que devolveu oficialmente as 

primeiras terras para a comunidade, especificamente quatro imóveis: o Sítio São Sebastião, 

a Fazenda Gamellare, a Fazenda Boa Esperança e a Fazenda Amarelona, totalizando 288,15 

hectares, de ambos lados do açude. Se fizeram presentes na sede da AMQA os moradores 

do quilombo, representantes da AMQA, o Superintendente e os servidores da Divisão 

Quilombola do INCRA-RN, o Procurador Geral, quatro Oficiais da Justiça Federal do RN, 

assessores jurídicos da AMQA e o Coordenador do Sítio Alice, de Poço Branco 

(ORGANIZAÇÃO MUTIRÃO, 2013). A partir dessa determinação a comunidade 

quilombola tem o direito exclusivo de uso dessas terras, e caso haja resistência dos ex-
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 Tanto os funcionários do INCRA quanto as lideranças da AMQA nos informaram que o Sítio São Severino 

já foi desapropriado, porém não conseguimos encontrar a data específica em que o INCRA se imitiu na posse.   
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 Os processos são de acesso público e estão disponíveis no site da Justiça Federal do Rio Grande do Norte: 
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proprietários em sair, o INCRA está facultado inclusive para acionar a força policial. 

Posterior à desapropriação dos primeiros quatro imóveis, o INCRA se imitiu na posse do 

Sítio São Severino, completando a área quilombola reconhecida até hoje. 

     

Figura 22 - Bolo em comemoração da emissão de posse, 23 de abril 2013.  

 
Fonte: Organização Mutirão (2013).  

 

 

Figura 23 - Moradores e representantes de vários órgãos do Estado se fizeram 

presentes no ato de emissão de posse.  

 
Fonte: Organização Mutirão (2013)

57
. 
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Do ponto de vista jurídico, a emissão da posse não significa necessariamente que o 

processo está resolvido em definitivo. Depois da autorização do juiz, os proprietários são 

notificados e abre-se outra instância de contestação, neste caso no que concerne ao valor 

oferecido pelo INCRA. Se isso acontecer o interessado deve fazer outro estudo agronômico 

demonstrando por que merece um valor maior que aquele que o INCRA estimou e lhe está 

oferecendo. No caso da Fazenda Boa Esperança, registrada em nome de Helione Justino de 

Freitas e Manoel de Freitas, o INCRA estimou o valor do imóvel em R$ 54.634, e os 

proprietários contestaram, exigindo uma indenização de R$ 184.910
58

. Nesse caso o juiz 

tem que avaliar a contraproposta e, se considerar necessário, vai nomear um perito judicial 

imparcial, que fará uma terceira avaliação agronômica, como foi o caso dessa fazenda. 

Atualmente o estado dos processos é esse: formalmente desapropriados, mas ainda 

indefinido em termos financeiros, o que impede a titulação.  

No contexto da regularização fundiária é importante distinguir aquilo que acontece 

nas instâncias burocráticas formais (com o protagonismo de juízes, funcionários do 

INCRA, advogados, etc.) e aquilo que acontece no terreno, no campo, com o protagonismo 

daqueles que estão em contato com a terra, que dão conta de fato desse espaço: os 

moradores de Acauã. São tempos, linguagens e racionalidades diferentes. A diferença é 

espacial também, pois é nas cidades, onde está concentrado o poder, que estão sediadas 

muitas instituições, cujas decisões têm um impacto generalizado.   

Muitas vezes há um descompasso, um desencaixe entre essas diferentes dimensões. 

Por exemplo, para aqueles que estão ali todos os dias, no trabalho no roçado, que implica 

uma dedicação constante, cuidado, observação, e que depende muitas vezes das dinâmicas 

da natureza (dia-noite, secas-chuvas), a lógica de um processo burocrático que pode 

demorar vários anos para ser resolvido, engavetado arbitrariamente num escritório, é 

incompreensível, desconectado da realidade dos fatos, da materialidade do dia a dia. O 

andamento dos processos burocráticos muitas vezes é desconhecido pelos moradores, pois 

são as pessoas mais envolvidas na AMQA as que estão informadas.     

 À luz dessa relação dialética entre o formal e o “real” (se relacionam, mas são 

diferentes), podemos perceber em Acauã dois processos, aparentemente contraditórios. Por 

uma parte, diferente de outros momentos na sua trajetória histórica, hoje a comunidade está 
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crescendo, se expandindo, geográfica e demograficamente. Inclusive têm algumas pessoas 

que querem voltar, depois de morar fora muitos anos. Como temos visto ao longo do 

trabalho, essa expansão é constitutiva das dinâmicas territoriais em curso, ligada ao 

processo de regularização fundiária. Parte das terras recuperada está sendo destinada para a 

construção das casas e das cisternas, assinalando um crescimento significativo em termos 

de infraestrutura (50 casas e 16 cisternas), sem dúvidas um ponto de inflexão na geografia 

da comunidade. As construções estão localizadas nas áreas mais próximas à Vila.   

Por outra parte, grande parte das terras recuperadas não está sendo utilizada, como 

consequência da própria desorganização que se vive, atualmente não existe um projeto ou 

um planejamento comunitário definido para usufruir do território reconquistado. A 

ocupação desses espaços acontece de forma bastante espontânea: cada pessoa ou cada 

família têm seu “pedaço” de terra para trabalhar, buscando o sustento para si. Observamos 

que o trabalho em coletivo é muito importante, no entanto se expressa mais intensamente 

na família, tendo esta um peso muito maior na organização do território do que a 

„comunidade‟ como um todo. Como dizíamos, existem conflitos internos que dificultam a 

realização de iniciativas ou projetos comuns que envolvam às diferentes famílias. E aqui 

vemos claramente como o jurídico não resolve tudo: aqueles espaços nos quais as famílias 

não se fazem presentes os colocam numa situação de vulnerabilidade frente a invasões por 

parte de terceiros, usualmente fazendeiros, situação que já aconteceu em outros momentos.   

Inclusive tendo o direito de posse, a comunidade continua enfrentando problemas 

no que concerne à tenência das terras. Como discutimos no tópico sobre conflitos 

territoriais em Acauã, houve várias situações nas quais os antigos proprietários invadiram o 

território quilombola, proibindo o acesso dos moradores por vários dias e colocando seu 

gado, que destruiu as lavouras das famílias. Ações como essas são também tentativas de 

intimidação. Os fazendeiros também se aproveitam do desconhecimento que muitos 

quilombolas têm dos aspectos jurídico-formais do processo, afirmando, por exemplo, que o 

INCRA ainda não depositou o dinheiro e que eles não têm direito de trabalhar nas terras. É 

importante aclarar que depois da emissão da posse as terras são quilombolas, 

independentemente das vicissitudes burocráticas. Se existe uma disputa sobre o valor da 

indenização, isso não tem nada a ver com as famílias quilombolas, é um assunto entre o 

Estado (INCRA) e os proprietários.  
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Podemos afirmar que o processo de regularização do território quilombola de Acauã 

está numa fase avançada, porém ainda sem previsão para uma resolução definitiva. Por uma 

parte, as negociações entre o INCRA e os ex-proprietários estão ainda indefinidas em 

termos do pagamento da indenização. Por outra parte, o que está realmente entravando o 

processo é a ação de nulidade interposta por Elias Azevedo, que ainda está para ser julgada. 

Um julgamento favorável à comunidade significaria que a Fazenda Maringá está dentro do 

território quilombola, para o qual seria necessário emitir outro Decreto de Desapropriação, 

especificamente para essa área, que deverá passar por todas as etapas correspondentes com 

o estudo agronômico, desapropriação, emissão de posse, possível contestação do valor e 

indenização. Só depois dessas etapas o quilombo de Acauã seria titulado. Um julgamento 

favorável ao fazendeiro significaria que sua propriedade está fora do território quilombola 

em cujo caso, segundo afirmam as lideranças da AMQA, a comunidade apelaria e levaria o 

caso, se for necessário, até instâncias internacionais. Como vemos, é uma luta cujos 

resultados serão sentidos e vividos no longo prazo.  

A discussão apresentada ao longo deste capítulo deixa em evidência, primeiramente, 

a complexidade jurídico-normativa da política de regularização de territórios quilombolas, 

assim como dos atores envolvidos, os projetos e reivindicações que estão em jogo. Como 

afirmávamos no início, o marco normativo de uma sociedade nunca é algo neutro: expressa 

uma determinada ordem vigente e pode expressar também disputas que se travam no 

âmbito político, nas quais há outros protagonistas (usualmente à margem) que lutam por 

instituir outra ordem, outra organização social, outras territorialidades.  

Para compreender esses processos devemos sempre considerar as contradições e 

tensões inerentes a eles. Por um lado, a regularização e titulação de territórios quilombolas 

assinala uma transformação muito significativa na história do Brasil, pois pela primeira vez 

existe uma lei que reconhece os direitos das comunidades quilombolas (ou remanescentes 

de quilombos) aos territórios que ocupam. O reconhecimento das terras quilombolas por 

parte do Estado aponta para uma ação de reforma agrária e democratização do acesso à 

terra, acionada a partir do direito étnico, projeto que é contrário à estrutura quase 

„petrificada‟ ao longo de 500 anos, caracterizada por uma grande concentração fundiária, 

desde as Capitanias Hereditárias até os latifúndios empresariais do agronegócio do século 

XXI.  
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Mas, por outro lado, devemos reconhecer que a radicalidade e alcance dessa 

conquista ainda são incertos. Não podemos determinar com precisão a magnitude e 

profundidade dessas transformações sociais-culturais-políticas-territoriais, pois 25 anos é 

pouco tempo. É difícil identificar em que medida os processos de emergência étnica e 

reivindicação territorial quilombola conseguem colocar o status quo em xeque e em que 

medida essa ordem historicamente instituída, racista e classista, consegue desmobilizar, 

conter a insurgência ou inclusive cooptar as lideranças do movimento.  

Como vimos ao longo do capítulo, afirmar uma identidade quilombola e abrir 

processo para regularização do território é só o começo de um caminho muito difícil, 

contraditório desde sua própria concepção, pois busca-se o reconhecimento de outras 

territorialidades e outros sujeitos através de mecanismos políticos e jurídicos 

convencionais, hegemonicamente instituídos. Consideramos importante dar atenção para a 

singularidade e especificidade de cada processo e cada comunidade, como tentamos fazer 

para o caso de Acauã.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao longo deste trabalho buscamos apresentar alguns elementos que possam ajudar 

na compreensão dos processos de territorialização protagonizados pelas comunidades 

quilombolas no Brasil, através do estudo específico do que vem acontecendo em Acauã nos 

últimos quinze anos. A busca de um „território para viver‟ pode ser interpretada a partir 

duas perspectivas complementares:  

 Por uma parte, trata-se da luta pelo reconhecimento jurídico-formal de um 

determinado espaço (demarcação e titulação territorial), usualmente aquele que é 

habitado há várias gerações e em muitos casos um espaço que foi usurpado em 

algum momento da trajetória destas comunidades, tal como aconteceu em Acauã. O 

conflito quase sempre está presente nestes processos de territorialização. As 

mobilizações de milhares de comunidades quilombolas estão associadas à 

incorporação desse direito fundamental na base legal brasileira, no Artigo 68 do 

ADCT da Constituição de 1988, complementada com outros instrumentos como 

leis, decretos e instruções normativas.  

 Por outra parte, os sujeitos lutam pelo reconhecimento de suas territorialidades 

num sentido mais amplo, não necessariamente restrito à área demarcada. Para além 

de servir como base material para a reprodução da vida, o significado de um 

território para viver abrange também o reconhecimento da diversidade dos modos 

de vida e da cultura que foram conformadas ao longo do tempo nos diferentes 

ambientes e espaços geográficos, sobretudo nesse caso que são culturas 

historicamente subalternizadas e oprimidas. Reivindicar um território é uma forma e 

uma estratégia para se fazer visível, exigir respeito e construir cidadania. 

Lembrando a Porto-Gonçalves (2006a) a territorialidade não é só a terra, mas um 

sentido determinado e um modo específico de estar na terra. 

  

 Como vimos, as identidades se constroem através de relações de poder. Não deveria 

nos estranhar que muitas vezes quando escutamos as palavras „identidade‟ ou „etnia‟ 

estamos frente a processos e fenômenos de conflito e luta social, onde as pessoas se 

agrupam sob uma mesma expressão coletiva, declaram seu pertencimento a um povo ou 
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grupo e afirmam suas diferenças frente a outros atores sociais e o Estado. E por que afirmar 

as diferenças? Para que?  

Em primeiro lugar, é uma luta não só pelo direito à sobrevivência, mas pelo existir 

em toda a sua grandeza (SOUZA, 2008). Trata-se de grupos que sofreram ao longo de sua 

história uma exclusão e uma discriminação profunda, que abrange vários aspectos e 

dimensões e não pode ser reduzido a uma relação de causalidade. Como argumenta Cruz 

(2014), a condição de subalternidade é complexa e multidimensional, no qual estão 

enredadas e articuladas diferentes formas de dominação.   

No caso dos quilombolas, foi reservada a eles e elas uma posição desvantajosa na 

divisão do trabalho, explorados e expropriados das condições materiais necessárias para a 

existência, excluídos dos benefícios desse mesmo trabalho, uma condição que vem se 

constituindo desde o período da escravidão. Por outro lado, são grupos que sofrem de uma 

dominação ideológica, dentro de um padrão de poder hegemônico que os desqualifica por 

ser negros, por não ter acesso (ou por ter grandes dificuldades) à educação formal, uma 

cultura hegemônica que valoriza determinados tipos de saberes e práticas e desvaloriza 

outros. Enfim, há toda uma construção social que estigmatiza sua condição, os exclui, 

confundindo diferença com hierarquia e desrespeitando-os por serem o que são.  

Não basta uma mudança na estrutura produtiva e econômica para mudar as relações 

de poder que organizam as formas de dominação cultural e subjetiva, sendo necessário 

alterar o modo como se produzem as representações, os valores, as linguagens e os saberes. 

Dessa forma, no campo da realidade social, estes protagonistas iluminam novos caminhos 

analíticos que permitam superar a velha dicotomia estrutura-agentes, materialismo-

subjetividades etc., sendo que, na verdade, são as duas coisas ao mesmo tempo. A luta pelo 

território que os povos quilombolas protagonizam é simultaneamente uma luta pela 

redistribuição material e pelo reconhecimento das diferenças (CRUZ, 2014). Diga-se de 

passagem, a condição de protagonistas (isto é, de ser capazes de criar seus próprios 

projetos) os retira daquela de subalternidade.      

Nesse contexto adverso, afirmar as diferenças, a identidade, é afirmar a própria 

vida. Em vez de buscar ser algo que não se é, se aceita com dignidade o que se é, 

reinterpretando e reescrevendo a própria história. Insistimos, a afirmação dessa diferença 

(sistematicamente desqualificada) se dá através de um processo tenso, aberto, dinâmico e 
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nem sempre confortável. Incorreríamos em exagero e falta de rigor se afirmássemos que a 

sociedade brasileira e o poder público hoje reconhecem plenamente as demandas e os 

desejos das comunidades quilombolas, até porque os principais antagonistas destas 

comunidades fazem parte dessa sociedade e desse estado. Mas podemos afirmar, sim, que 

através de muita luta estas comunidades alçaram suas vozes, ganhando visibilidade e 

espaço
59

 dentro da sociedade como um todo. Conquistaram o direito de dizer quem eles são 

e o que eles querem e buscam. De acordo com a CONAQ (2010, p. 278): 

A perspectiva da auto-definição dialoga com os critérios postos pelos 

próprios grupos, a partir de suas dinâmicas e de seus processos atuais. 

Portanto, é uma dimensão que foca no existir atual e se relaciona com a 

perspectiva de grupo etnicamente diferenciado, tais como são concebidas as 

comunidades quilombolas. O direito à diferença é o correspondente 

implícito do direito à igualdade, princípio constitucional relevante para o 

Estado Democrático e de Direito. Afirmar as diferenças significa perseguir 

a igualdade entre os grupos. Nesse princípio se fundam as ações 

afirmativas (grifo meu).    

 

 Essa “nova” etnicidade, como bem aponta Almeida (2002) se baseia tanto em 

elementos de identidade e autoconsciência, que acabamos de fazer menção, mas também 

como uma estratégia de obtenção de recursos básicos. Desde essa perspectiva é cristalina a 

relação que existe entre a emergência das comunidades quilombolas como novos sujeitos 

coletivos – as quais aparecem na cena política no final da década de 1980 – e a luta pelo 

acesso à terra e ao território. Tal luta implicou a criação de uma nova categoria jurídica e 

espacial reconhecida pelo Estado brasileiro: os Territórios Quilombolas.  

A noção de terra coletiva, tal como concebidas por estes grupos, coloca em questão 

o modelo de sociedade baseado na propriedade privada como única forma de acesso à terra. 

Junto com os quilombolas, muitas outras comunidades denominadas e auto-denominadas 

„tradicionais‟ se constituíram como sujeitos políticos de grande visibilidade nas sociedades 

contemporâneas, propondo horizontes alternativos de práticas e significados. Os novos 

marcos jurídicos são sinais de novas territorialidades que estão sendo construídas, o qual 

demanda uma reestruturação do Estado, em busca do reconhecimento de seu caráter 

pluriétnico (CONAQ, 2010).   

No caso específico de Acauã, confirmamos algumas dessas observações. A adesão 

de uma „nova‟ identidade (quilombola) foi uma forma através da qual se constituiu um 
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movimento político na comunidade, um processo que ainda está em aberto. Podemos 

identificar o início dessa nova etapa no final da década de 1990, quando algumas lideranças 

e membros da comunidade estabeleceram contato com integrantes da ONG Amigos de 

Poço Branco (depois transformada em Núcleo de Estudos Brasileiros, NEB). A partir dessa 

experiência e esse trabalho conjunto foi conformada, em 1998, a Associação de Moradores 

de Acauã (AMA), através da qual os moradores se organizaram em prol de defender seus 

direitos. Já naquele momento a necessidade de “recuperar as terras dos antepassados” se 

colocava como central.  

 Nos últimos quinze anos a comunidade de Acauã experimentou mudanças muito 

significativas. A vida política se formalizou, consolidando novos tipos de lideranças, que 

atuam como mediadores com os órgãos do poder público e as ONGs. Teceram-se redes e 

articulações com organizações e movimentos sociais, principalmente de outras 

comunidades quilombolas. Conversando com as pessoas em campo podemos perceber que 

a afirmação de um discurso que valoriza o ser quilombola é algo recente na história desta 

comunidade, uma identidade configurada na luta contra a hegemonia das formas de 

exploração e discriminação, no caso, a exploração do trabalho nas fazendas vizinhas e a 

discriminação vivida dentro do município. Decorrente dessa „nova‟ identidade foi fundada 

em 2004 a Associação dos Moradores do Quilombo de Acauã (AMQA), que atualmente 

representa à comunidade, num contexto em que negocia e encaminha demandas formais ao 

Estado, sobretudo no que concerne aos direitos territoriais (regularização fundiária).  

 Observamos que a identidade quilombola em Acauã não é uma construção 

puramente imaginária. É conformada a partir das experiências cotidianas e concretas 

vivenciadas pelas pessoas, contribuindo para dar continuidade às relações de solidariedade 

e ajuda mutua que tradicionalmente sustentaram a vida em coletivo. Trata-se, aliás, de uma 

identidade territorial, pois é no território onde são forjadas as práticas e representações que 

constroem o sentimento e o significado de pertencimento ao grupo (CRUZ, 2006). É na 

complexidade e na espessura do cotidiano que compartilham saberes, práticas e que 

constroem um projeto em comum. Nesse sentido, como afirma Freire (2012) politizar-se 

está articulado com projetos pessoais e de família mais pragmáticos, ligados à resolução de 

questões de educação, de trabalho, de assistência básica e de lazer.  
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 Uma das constatações mais interessantes durante o trabalho é que os movimentos 

cotidianos das pessoas, suas dinâmicas territoriais, não se restringem a um espaço físico 

determinado ou fixo. A mobilidade nos obriga a reelaborar a noção de território, sendo que 

são os vínculos familiares e afetivos (de grande resistência no tempo e no espaço) os que 

mantêm a integração necessária para continuar existindo enquanto comunidade. Em Acauã 

estamos frente a um complexo processo de territorialização que coincide com aquilo que 

Ratts (2006) chama de „territórios étnicos descontínuos‟, ou seja, espaços étnicos ao mesmo 

tempo antigos e novos, permanentes e transitórios. Os diferentes lugares se vinculam pelo 

parentesco e a memória e usualmente incorporam um locus de atuação política.   

 Nesse sentido, é possível afirmar que Acauã também está presente em outros 

espaços geográficos. Uma porcentagem significativa da população (principalmente os 

homens adultos) se vê na necessidade de sair toda semana para trabalhar na cidade, a 

maioria deles em Natal, servindo na construção civil. Devido à falta de oportunidades 

laborais no local, muitas famílias elaboram estratégias de reprodução e monetarização que 

implica o afastamento dos parentes durante a semana, se reunindo nos finais de semana.  

 Eis uma questão que coloca algumas incertezas, pois a comunidade está 

conquistando o direito à posse legal sobre seu território, porém as perspectivas e horizontes 

de muitas pessoas, sobretudo dos jovens, apontam também para fora do local, em busca de 

oportunidades de trabalho, educação, formação profissional. Há uma coexistência, nem 

sempre fácil de harmonizar, entre aquilo que é considerado tradicional, passado de geração 

em geração, e aquilo incorporado de referenciais culturais externos, num período histórico 

caracterizado pelo intenso fluxo de informações e comunicações.  

Aqui é fundamental que desenvolvamos uma visão ampla e flexível, pois a vontade 

de ficar e a vontade de sair não são necessariamente forças contraditórias. Assim como se 

têm o direito de permanecer no território ocupado há tanto tempo, também se têm o direito 

de se movimentar, de experimentar outros mundos, se assim desejarem. Para eles e elas o 

mais importante é ter acesso às oportunidades e serviços que lhes permitam ter qualidade de 

vida dentro do seu território, algo que foi negado historicamente.  

 Isso significa que a demarcação e titulação de territórios quilombolas é necessária, 

mas não suficiente. Não basta ter a garantia da posse sobre determinado espaço se não 

existem as condições para viver dignamente nele. As pessoas em Acauã, tradicionalmente 
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dedicadas à agricultura e, em menor medida, à pesca e criação de animais, não dispõem do 

apoio necessário por parte do governo (fundos, projetos, programas) para desenvolver 

plenamente suas atividades, seja porque tal apoio não existe ou porque é difícil de 

consegui-lo. Os serviços básicos, como saúde, educação e transporte público, também são 

bastante precários.  

 Podemos finalizar afirmando que a última década marcou um momento histórico de 

especial mobilização em Acauã, tanto dentro da comunidade como nas articulações que 

estabeleceu com outros atores sociais e políticos. Apesar de que nos últimos dois ou três 

anos tal mobilização diminuiu em intensidade, como consequência da divisão e o conflito 

não resolvido entre algumas famílias da comunidade, os frutos da construção de um projeto 

político quilombola são hoje visíveis.  

A grande maioria das terras ocupadas pelos seus antepassados já foram recuperadas, 

tanto na prática quanto no aspecto jurídico. O território de 540,51 hectares delimitado pelo 

INCRA está numa fase avançada do processo de regularização, sendo uma das 

comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte que está mais próxima da titulação. Em 

vez de trabalhar nas terras dos outros, hoje têm seus próprios roçados; já se acabou a época 

de carregar água em baldes desde lugares distantes, pois hoje cada casa conta com cisterna 

e encanamento; a nova geração pode desfrutar das águas do açude, sem as proibições por 

parte dos fazendeiros, como acontecia anos atrás. Enfim, apesar das limitações e 

dificuldades ainda presentes em Acauã, as pessoas recuperaram sua autoestima e não 

hesitam em afirmar que a vida tem melhorado de forma significativa, graças à sua luta e à 

de seus antepassados.                          
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Entrevista com Nazaré Barbosa, 08 de setembro 2013, em Acauã.  

Entrevista com Francisca Catarino da Silva, 09 de setembro 2013, em Acauã.  

Entrevista com Maria Lidiane Apolinário, 06 de outubro 2013, em Acauã.  

Entrevista com Sebastião Catarino da Silva (“Tota”), 10 de novembro 2013, em Acauã.  

Entrevista com Bernadete Catarino da Silva, 22 de fevereiro 2014, em Acauã.  

Entrevista com Nazaré Barbosa, 23 de fevereiro 2014, em Acauã.  

Entrevista com Jair Ferreira de Souza, 01 de junho 2014, na Vila de Ponta Negra, Natal. 

Entrevista com Luciano Falcão, 01 de julho 2014, na Vila de Ponta Negra, Natal.  
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Anexo 01. Certidão de auto-reconhecimento de Acauã como Comunidade Quilombola. 
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Anexo 02. Portaria de Reconhecimento do Território Quilombola de Acauã.  
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Anexo 03. Notícia no jornal Tribuna do Norte sobre o ataque sofrido em Acauã 

(11/12/2007).  
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Anexo 04. Planta perimétrica do Território Quilombola de Acauã (norte). 
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Anexo 05. Planta perimétrica do Território Quilombola de Acauã (sul).  
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Anexo 06. Ata da Assembleia Geral de Fundação da Associação dos Moradores do 

Quilombo de Acauã – A.M.Q.A.  
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