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RESUMO
Esta pesquisa foi desenvolvida tendo como tema a luta por território e o acesso às
políticas públicas no que diz respeito aos grupos étnicos, fruto do conjunto de lutas dos
movimentos sociais que reivindicam seus direitos. A discussão étnica e racial se
manifesta com a organização e reivindicação dos territórios étnicos pela demarcação de
suas terras tradicionais, a exemplo das comunidades negras que reivindicam seus
territórios de “liberdade”, os quilombos. Nesta pesquisa objetivamos analisar o processo
de luta pelo território nas comunidades negras situadas no sertão paraibano,
especificamente no município de Catolé do Rocha – PB, considerando os dispositivos
legais e constitucionais que fazem referência a esses grupos. Utilizou-se como aporte
teórico-metodológico autores como Amado (1995), Albuquerque Jr (2015), Rodrigues
(2001), Marques (2008), Galliza (1979), Arruti (1995), Santos (1987), Reis (2015),
Haesbaert (2004), Gonh (1997), dentre outros. O trabalho de campo foi um instrumento
indispensável para o desenvolvimento da pesquisa, realizado segundo autores como
Brandão (2007) e Queiroz (1991). A construção desta dissertação inicia-se com a
caracterização do espaço geográfico das comunidades situadas no sertão, em seguida
construímos sistematicamente a trajetória das quatro comunidades negras pesquisadas:
Pau de Leite, São Pedro dos Miguéis, Lagoa Rasa e Curralinho/Jatobá. Por conseguinte
foi realizado um debate sobre a implementação das políticas públicas, direitos humanos
e a discussão de gênero a partir da vida das mulheres negras, elucidando suas
resistências, trajetórias e histórias. Com o resultado das investigações foi possível
perceber que embora as comunidades tenham os indícios de ocupação
histórica quilombola, a exemplo da manutenção dos costumes, memória, cultura e ter
acionado instâncias jurídicas, os caminhos percorridos para a legalização do
território são tortuosos e demorados e muitas vezes ineficientes, causando sempre
movimentos de desarticulação política nas comunidades.
Palavras-chave: Quilombos. Sertão. Mulheres. Direitos Humanos. Políticas Públicas.
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ABSTRACT

The struggle for territory and the access to public policies assume breadth and diversity
with respect to the ethnic groups, fruit of the set of struggles of the social movements
that claim their rights. Ethnic and racial discussion manifests itself through the
organization and claim of ethnic territories by the demarcation of their traditional lands,
like the black communities that claim their territories of "freedom", the quilombos. In
this research we aim to analyze the process of struggle for the territory of the Black
communities located in the interior of Paraiba, specifically in the municipality of Catolé
do Rocha - PB, considering the legal and constitutional provisions that refer to these
groups. As a theoretical-methodological contribution, authors such as Amado (1995),
Albuquerque Jr (2015), Rodrigues (2001), Marques (2008), Galliza (1979), Arruti ,
Haesbaert (2004), Gonh (1997), among others. Field work was an indispensable tool for
the development of the research, according to authors Brandão (2007), Queiroz (1991).
The construction of this dissertation begins with the characterization of the geographic,
social and political space of the communities located in the hinterland, then we
systematically construct the trajectory of the four black communities surveyed: Pau de
Leite, Sao Pedro dos Migueis, Lagoa Rasa and Curralinho / Jatobá . Therefore a debate
was held on the implementation of public policies, human rights and the discussion of
gender from the life of black women, elucidating their resistance, trajectories and
histories. As a result of the investigations, it was possible to perceive that although the
communities have the signs of historical quilombola occupation, such as the
maintenance of customs, memory, culture and to have triggered legal instances, the
paths taken to legalize the territory are tortuous and time consuming and often
inefficient, always causing movements of political disarticulation in the communities.
Keywords: Quilombos.Sertão.Women.Human Rights.Public Policies.
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INTRODUÇÃO

Eu era criança, minha mãe era artesã de uma cooperativa de mulheres, em Catolé
do Rocha1, cresci num espaço político de mulheres, que se reuniam para produzir
artesanato e gerar renda em meados da década de 1990, no Sertão Paraibano. Foi nesse
contexto que comecei a avistar Bidia, - a junção de um espaço político de produção
cultural de mulheres, foi o terreno propício para esse encontro- sempre que saía com
minha mãe encontrava com ela pelas ruas, pelos espaços públicos, ela era diferente das
outras mulheres da minha cidade, ela tinha tranças enormes nos cabelos, roupas
coloridas e assessórios diferentes do que eu era acostumada a ver, ela sempre falava em
tom alto e firme, conversava bastante com todos e a impressão que transmitia era a
busca constante por algo, mas ninguém nunca me contava muito sobre ela.
Mais tarde eu entenderia que ela era uma das principais lideranças negras do
município, e essa é a primeira memória que tenho sobre uma das mulheres negras de
Catolé do Rocha, dentre tantas que compõe esse cenário de resistência e que estarão
presentes no decorrer deste trabalho.
Ingressei na universidade e descobri o termo Quilombola, que até então não
conhecia. Nas escolas que estudei nunca tinham falado sobre esse tema (mesmo com a
presença de 04 comunidades Quilombolas na Cidade), logo depois comecei a trabalhar
1Em 1774, levado pelo espírito de conquista, chegou a esse território, até então desconhecido, o Tenentecoronel Francisco da Rocha Oliveira descendente de Rocha Pita e neto da irmã do sertanista
Teodósio
de
Oliveira
Ledo.
Conta-se, entretanto, que em 1770 já havia fazendas de gado no lugar, embora a edificação,
propriamentedita, só tenha se iniciado com a chegada do fundador Rocha. Iniciada a
colonização, surgiram plantações e fazendas de gado. A margem do riacho 'Agon', ou 'Gon', ou ainda
'Yagon', onde havia água farta durante todo ano e até mesmo nos anos de estiagem prolongada. Logo da
sua chegada, o Tenente Francisco da Rocha Oliveira tratou de explorar a parte de terra que lhe cabia,
organizando plantações, construindo casas, fazendas de gado e uma capela, dedicada a Nossa Senhora do
Rosário, presumivelmente nos anos de 1774- 1780.
O pequeno aglomerado de casas que era Catolé do Rocha naquela época, começa a crescer e se
desenvolver. Uma feira semanal começa a se formar, sempre aos sábados, onde o pessoal do município e
até de outras regiões vizinhas se reuniam para expor seus produtos à venda. Em 1910, o então vigário da
Paróquia de Catolé do Rocha, padre Belizário Dantas, fez construir, com a ajuda de toda a população
local, uma igrejinha em cima de um monte nas imediações da cidade. Esse monte tem a denominação de
Tabor. Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/pb/catole-do-rocha/historico. Acesso em Fevereiro de
2017.
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na ONG Visão Mundial2 que atendia as comunidades Quilombolas de Catolé do Rocha.
Foi assim que o termo quilombola, aprendido na universidade se materializou em minha
trajetória acadêmica. Aproximei-me dessas comunidades, e consequentemente, das
mulheres representantes da pauta de luta do povo negro, as quais assumem o papel de
liderança da sua comunidade e contribuem na construção da luta das demais
comunidades do Sertão.
As atividades de extensão desenvolvidas pela ONG Visão Mundial, em parceria
com o Ponto de Cultura SER tão Cultural – Projeto Xiquexique3 possibilitou o
desenvolvimento de ações com as populações quilombolas, e também, o contato com
sua memória transmitida a partir dos seus atos e relatos de resistência em meio à
exclusão social e outros elementos de vulnerabilidade, seja o acesso a água, a terra, as
condições de trabalho e às políticas públicas.
Esse tema tomou um cunho acadêmico a partir da participação no GESTAR:
território, trabalho e cidadania4 como Bolsista de Iniciação Científica do projeto de
pesquisa intitulado: “Trajetórias de Exclusão, Territorialidades em Construção: Verso e
Reverso do Campesinato no Estado da Paraíba”, o que possibilitou o contato com
subsídios científicos para a projeção dessa pesquisa nos quilombos de Catolé do Rocha.
No ano de 2014, a temática quilombola também foi tema do Trabalho de
Conclusão da Especialização em Educação em Direitos Humanos pela UFPB – Núcleo
de Cidadania e Direitos Humanos, que versou sobre a Lei 10.639 a partir da experiência
nas escolas das Comunidades Quilombolas Gurugi e Ipiranga, com o título: Racismo na
Escola: Lei 10.639/03 como Alternativa de Combate e Prevenção. (SOUSA, 2014).
2A Visão Mundial está presente em todo o território nacional, trabalhando pela garantia do bem-estar das
crianças, adolescentes e jovens através de ações de advocacy, promoção de justiça e, quando necessário,
por meio de ações de emergência. A organização atua com 77 programas, sendo 37 Programas de
Desenvolvimento de Área (PDAs) em 885 comunidades e 49 municípios em 10 estados brasileiros. No
Brasil, a Visão Mundial também trabalha em diversas situações de emergência, como a seca no Nordeste
e as enchentes ocorridas em Santa Catarina e, também, na região serrana do Rio de Janeiro.
http://www.visaomundial.org.br/quem-somos/n%C3%A3o-depoimentos/presen%C3%A7a-nacional
Acesso em fevereiro de2017
3O Projeto Xiquexique é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, sem fins
lucrativos, situada no Sítio das Pedras – Cajueiro, município de Catolé do Rocha – Paraíba. Tem como
principal objetivo desenvolver atividades socioeducativas e intercâmbio de informações junto a zona rural
e urbana de Catolé do Rocha – PB relacionadas com a cidadania, a cultura e o meio ambiente. A partir do
convênio firmado com o Ministério da Cultura, o Projeto Xiquexique foi transformado no Ponto de
Cultura SERtão Cultural. Fonte: https://pedronunesfilho.wordpress.com/projeto-xiquexique/ Acesso em
fevereiro de 2017.
4Grupo de Pesquisa Território, Trabalho e Cidadania/ Fonte: CNPq ‹www.cnpq.br›. Acesso em Janeiro
de2017.
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Nesse contexto, essa pesquisa se faz possível pelo contato já estabelecido com os
quilombos, assim como, por meio de projetos sociais que potencializaram sua
identidade étnica e o fortalecimento político e organizacional para reivindicação e
efetivação das políticas públicas para as comunidades quilombolas.
Com a oportunidade de aproximação com essas comunidades e a possibilidade
de conhecer outras, percebemos que o acesso às políticas públicas para as comunidades
quilombolas levou séculos para alcançar sua garantia constitucional, e só foi
estabelecida após a luta dos movimentos sociais e, principalmente, do movimento
negro. Esse marco aponta para a construção de uma sociedade mais democrática em que
todos tenham acesso às garantias constitucionais que nela estão assegurados.
A respeito da Constituição Federal de 1988, o que percebemos é uma
discrepância entre a legislação e a sua efetiva aplicação, o que Santos (1987) conceitua
como “Cidadania Mutilada”, pois o que está escrito e oficialmente garantido na
constituição nem sempre é acessado pelos cidadãos. A conquista da cidadania para os
negros constitui-se hoje como o maior desafio, uma vez que a incorporação do
quilombo na ordem constitucional não tem sido suficiente para alterar as práticas de
expropriação e controle das terras, o que torna a legislação vigente insuficiente,
requerendo uma ação redobrada de participação política por parte dos movimentos
sociais negros no Brasil.
Nesse contexto, buscaremos refletir sobre as políticas públicas para os
quilombolas, tendo em vista o processo pelo qual passa a demarcação dos territórios.
Cabe destacar que os processos que visam à titulação das terras são onerosos, levando
anos para serem concluídos.
O que se observa em muitos casos, conforme aponta Leite (2008) é uma
desmobilização das comunidades, dentre outros fatores como a dificuldade em compor a
equipe técnica e as limitações estruturais dos órgãos em chegar até as comunidades por
motivos de distância e recursos, sobretudo as comunidades localizadas no Sertão
paraibano que totalizam 20 territórios.
As dificuldades enfrentadas pelo Setor Quilombola do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária –INCRA resumem-se em uma equipe reduzida que
funciona de forma bastante precária em sua estrutura e ainda em um orçamento que não
contempla as demandas das comunidades na Paraíba.Os territórios quilombolas situados
em Catolé do Rocha – PB são pouco estudados, sendo escassos os dados sistematizados
sobre eles.

23

De acordo com informações adquiridas no INCRA, nenhuma comunidade de
Catolé teve Relatórios de Identificação e Delimitação – RTID’s realizado, bem como
são poucos os registros organizados sobre esse tema. Percebemos limitações sobre o
registro das comunidades e sua trajetória histórica e a ausência de documentos que
relatem e caracterizem esses grupos.
Diante desse contexto e o desenvolvimento da pesquisa, percebemos o quanto é
necessário acrescentar e ampliar as discussões acerca das populações quilombolas,
construindo registros acadêmicos que sirvam de base para que o Estado brasileiro possa
garantir o acesso e o cumprimento de direitos para estes sujeitos.
Assim como também possa tornar cada vez mais conhecida a presença e a
história dessas populações negras na cidade de Catolé do Rocha - PB, tanto em escala
municipal e estadual quanto nacional.
O nosso objetivo geral é analisar o processo de luta pelo território das
comunidades Negras situadas no sertão paraibano, especificamente no município de
Catolé do Rocha – PB, considerando os dispositivos legais e constitucionais que fazem
referência a esses grupos.
E os objetivos específicos, são:
 Investigar as práticas de resistência das comunidades negras no sertão
paraibano, considerando as relações de poder que envolvem as dinâmicas culturais, a
relação com a terra/ território e as atividades econômicas;
 Investigar as políticas públicas que estão sendo acessadas por estas
comunidades;
 Analisar o papel das Mulheres negras no processo de organização política,
socioeconômica e cultural dessas comunidades.

Inicialmente tratamos de realizar pesquisas bibliográficas no Núcleo de
Documentação e Informação Histórica Regional (NDHIR); no Núcleo de Estudos e
Pesquisas

Afrobrasileiros e

Indígenas da

Universidade

Federal

da

Paraíba

(NEABI/UFPB), na Biblioteca Central, nas Setoriais de Geografia, História, Sociologia
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e Antropologia e na biblioteca Enzo Melegari do Núcleo de Cidadania e Direitos
Humanos, localizadas na UFPB.
Realizamos pesquisas junto aos portais de ONGs a exemplo da Associação de
Apoio às Comunidades Afrodescendentes (AACADE/PB), da Coordenação Estadual
das Comunidades Negras e Quilombolas (CECNEQ/PB) e do Observatório Quilombola
da Koinonia em busca de dados referentes às comunidades quilombolas no Brasil, e
mais especificamente, na Paraíba.
Do ponto de vista quantitativo, buscamos nos censos produzidos pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Fundação Cultural Palmares – FCP e
Organizações não governamentais – ONG’s, informações sobre as comunidades negras
do estado.
A realização desta pesquisa tem possibilitado um redescobrir da história do
território municipal de Catolé do Rocha- PB, onde nasci e estabeleço uma relação de
pertença, percebendo as influências exercidas pelas comunidades quilombolas nesse
contexto, como o poder público trata estes grupos e o acesso às políticas públicas, a
trajetória de vida dessas populações, sobretudo a organização política em consonância
com suas práticas de resistência e suas manifestações culturais.
Durante a trajetória com as comunidades negras de Catolé do Rocha- PB
destacamos questões relativas ao poder, decorrentes das relações de parentesco e
relacionadas ao estado assim como o contexto histórico e político entrelaçado às
tradições e culturas permeadas no sertão paraibano.
Esta dissertação possui em sua estrutura várias referências às composições do
cantor e compositor catoleense Chico Cesar para se referir diversas vezes ao contexto da
negritude no município. Ao utilizar essas fontes nosso objetivo foi potencializar as
manifestações culturais negras que afloram nesse território e se recriam diariamente
como formas de resistência. De todo modo, essas menções se constituem em referência
à poesia sobre o povo negro e às africanidades que insurgem no Sertão da Paraíba.
“Mama África” nos remete ao tráfico negreiro e à escravidão, é também a mãe
negra sempre afastada dos seus filhos pelo trabalho, seja na escravidão ou em qualquer
outra circunstância no capitalismo contemporâneo.
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Por sua vez a enunciação da negritude nas canções e poesias de Chico César é a
afirmação concisa de uma identidade negra. Para essa reflexão destacamos os seguintes
trabalhos: “A Poética Africanista e a Anunciação da Negritude nas canções de Chico
César” de Santos (2010) e “Respeitem meus Cabelos, Brancos: Música, Política e
Identidade Negra” de Trotta e Santos (2010)5.
Propomo-nos a desenvolver este trabalho por meio do método da Teoria Crítica
do conhecimento com base em Santos (2005), Santos (2000) e Davis (2016) que
discutem temas relacionados aos direitos humanos amparados nas teorias Marxistas e
que se colocam na postura de denúncia.
O método qualitativo foi utilizado para contribuir em fundamentações e
percepções críticas e dialéticas, por entender que o contexto político, social, cultural e
econômico dos quilombos no Sertão da Paraíba vem adquirindo novas configurações,
conceitos, nuances e territorialidades.
No decorrer da execução da pesquisa proposta realizamos a coleta de dados
mediante a realização de entrevistas semiestruturadas. Contudo, propiciamos aos
informantes o amplo caminho ao discorrer sobre o tema, suas vivências e suas
realidades. E ainda que o roteiro de entrevista fosse previamente definido, buscamos nos
aproximar das fontes, trazendo um contexto muito semelhante ao de uma conversa
informal, sempre fazendo uso do gravador, concomitantemente ao uso de uma câmera
que registramos as pessoas, as paisagens, os cenários e os contextos.
Para refletir sobre as comunidades negras de Catolé do Rocha, elegemos Bosi
(1992) e Halbwachs (1993) para a discussão sobre memória como instrumento de
análise para pesquisa. Investigamos as práticas de resistência dos grupos, no sentido de
compreender suas dinâmicas territoriais, por intermédio de trabalhos de campo.
Compreendemos o trabalho de campo, na visão de Rodrigues (2007), Oliveira
(2000) e Brandão (2007), como um laboratório dotado de possibilidades, capaz de trazer
para a sociedade novas informações e análises, assim também como uma vivência, o
estabelecimento de uma relação produtora de conhecimento.
Na execução do primeiro trabalho de campo contamos com o apoio e suporte

5

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/11350 Acesso em Fevereiro
de 2017.

26

das Geógrafas Profª Amanda Marques6 e Profª Rute Vieira7. Nos dirigimos para Catolé
do Rocha - PB e em seguida fomos para as Comunidades Quilombolas juntamente com
Eliane Nunes8 e Luciana França9, que nos acompanharam até Pau de Leite, São Pedro,
Lagoa Rasa e Curralinho Jatobá,respectivamente.
Nesse percurso, percebemos a importância de ressaltar as relações de parentesco,
tendo em vista a formação das comunidades a partir das famílias que se estabelecem
historicamente nos territórios, o contato com o cotidiano das lideranças comunitárias, o
acesso às políticas públicas, às formas de organização política, social e cultural e o
papel das mulheres.
No que tange às relações familiares, Oliveira (2000) nos remete à importância de
conhecermos a nomenclatura do parentesco, por meio da qual poderemos ter acesso a
sistemas simbólicos. Nesse sentido, essas relações foram mapeadas por meio da
memória coletiva das comunidades que construíram a genealogia desses grupos,
identificando a história de permanência das famílias no território.
O trabalho de campo possibilitou entrar em contato com o cotidiano dos
moradores das comunidades, fato que permitiu uma leitura não apenas das informações
e das respostas, mas, sobretudo, do comportamento e das atitudes dos sujeitos e dos seus
lugares.
Segundo Marques (2008) o trabalho de campo é o momento em que unimos os
elementos teóricos e práticos, de acordo com os objetivos definidos. Portanto o campo
se coloca como ferramenta e base fundamental no processo de construção do
conhecimento.
O recorte de gênero apresentado neste trabalho foi proposto após o retorno do
primeiro trabalho de campo, com a percepção de que as mulheres são ocupantes ativas
dos territórios quilombolas e que são agentes fundamentais na sistematização e
reprodução dessa história.

6

Professora da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, campus Bananeiras. Doutora em Geografia,pelo
Núcleo de Pós-Graduação em Geografia-NPGEO da Universidade Federal de Sergipe -UFS.
7Assessora Territorial de Gestão Social (ATGS), ligada ao NEDET - Baixada Litorânea vinculada
àChamada CNPq/MDA/SPM 11/2014. Mestre em Geografia na linha de pesquisa intitulada: território,
trabalho e ambiente, pelo Programa de Pós Graduação em Geografia (PPGG) na Universidade Federal da
Paraíba.
8Pedagoga e Coordenadora Executiva do Programa de Desenvolvimento de Área Estrela da Manhã –
Programa da Visão Mundial em Parceria com o Projeto Xiquexique.
9Administradora pela UEPB, estudante de Ciências Sociais pela UFPB, Liderança Quilombola da
Comunidade Lagoa Rasa – Catolé do Rocha.
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Para a construção dessa análise utilizamos concepções sobre a memória, sendo a
memória individual e a coletiva, apresentadas por Halbwachs (2003, p.72)
[...] A memória coletiva contém as memórias individuais, mas não se
confundem com elas – evolui segundo suas leis e, se as vezes
determinadas lembranças individuais também a invadem, estas
mudam de aparência a partir do momento em que são substituídas em
um conjunto que não é mais uma consciência pessoal. Examinemos
agora a memória individual. Ela não está inteiramente isolada e
fechada. Para evocar seu próprio passado, em geral a pessoa precisa
recorrer às lembranças de outras, e se transporta a pontos de referência
que existem fora de si, determinados pela sociedade. Mais do que isso,
o funcionamento da memória individual não é possível sem esses
instrumentos que são as palavras e as ideias, que o individuo não
inventou, mas toma emprestado de seu ambiente.

Através da memória individual e coletiva, tentamos capturar elementos que
constituíssem os territórios quilombolas, segundo Halbwachs (2003, p.86) “ao lado de
uma história escrita, há uma história viva que se perpetua ou se renova”.
Na narrativa que segue das comunidades quilombolas de Catolé do Rocha-PB, é
a história contada majoritariamente por mulheres, o que põe em destaque sobretudo o
papel da mulher quilombola nesses territórios de resistência, que possuem lugar, cor,
gênero e várias especificidades que são constituídas por mulheres singulares e plurais.
Durante o trabalho de campo fizemos o uso do gravador utilizando a
metodologia da história oral, tendo em vista que existem pouquíssimos registros escritos
dessas comunidades. De acordo com Alberti (2015, p.164):

A História oral é um caminho interessante para se conhecer e registrar
múltiplas possibilidades que se manifestam e dão sentido a formas de
vida e escolhas de diferentes grupos sociais em todas as camadas da
sociedade. Nesse sentido, ela está afinada com as novas tendências de
pesquisa nas ciências humanas, que reconhecem as múltiplas
influências a que estão submetidos os diferentes grupos do mundo
globalizado.

A realização das entrevistas nos remeteu a informações importantes sobre como
a comunidade se constituiu e segundo Cardoso de Oliveira (2000, p. 22) “Tais
explicações nativas só poderiam ser obtidas por meio da entrevista, portanto, de um
ouvir todo especial. Contudo, para isso, há de se saber ouvir”.
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Realizamos entrevistas que apontaram como as famílias chegaram, se formaram
e continuam naquele espaço e quais as políticas são acessadas por elas e suas estratégias
de permanência no território.
Para tanto fez-se necessário o exercício da prática do ouvir, destacada por
Cardoso de Oliveira (2000, p.22) quando diz que “a obtenção de explicações fornecidas
pelos próprios membros da comunidade investigada permitiria obter aquilo que os
antropólogos chamam de “modelo nativo”, matéria prima para o entendimento
antropológico”
Após a realização do trabalho de campo, das entrevistas e coleta de dados,
tratamos por fazer uso do método qualitativo que segundo Minayo (2009) é apropriado
quando o fenômeno em estudo é complexo e amplo e a quantificação não é suficiente
para compreendê-lo. Por isso o método qualitativo é usado quando o entendimento do
contexto social e cultural é um elemento importante para a pesquisa.
A pesquisa foi desenvolvida por meio de métodos qualitativos e quantitativos, na
perspectiva de ampliar e possibilitar maiores informações no que se refere ao objeto
desta dissertação.
Para aprender técnicas qualitativas é preciso aprender a observar, registrar e
analisar interações reais entre pessoas, e entre pessoas e sistemas, o que foi possível
com as anotações do diário de campo. Segundo Queiroz (1992, p.23)

As técnicas qualitativas procuram captar a maneira do ser do objeto
pesquisado, isto é, tudo o que o diferencia dos demais; a sociologia já
tem sido por isso chamada de “ciência das diferenças”. Por meio da
separação das diversas partes que compõem um todo (quer este seja
um grupo ou uma sociedade, quer esteja constituído por uma
coletividade definida pelo pesquisador) é ele decomposto, para ser
recomposto de acordo com as divisões do projeto previamente traçado.

Realizamos os trabalhos de campo do dia 26 a 30 de dezembro de 2015 e de 26 a
30 de setembro de 2016 nas Comunidades Pau de Leite, Lagoa Rasa, São Pedro dos
Miguéis e Curralinho/Jatobá, tivemos a oportunidade de conversar com as lideranças
comunitárias, conhecer os territórios e dialogar com as ONG’s que atendem esse
público.
Essa dissertação não pretende esgotar esta temática, mas sim compor um
percurso de pesquisa, vivência, experiências, contatos, sistematizações sobre as
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populações quilombolas do sertão, abordando suas especificidades e acrescentando
análises sobre os seus contextos.
O trabalho está estruturado em três capítulos, consideramos também três eixos
de reflexão temática, sendo: Os quilombos do Sertão, apontando para o recorte
territorial e o espaço da pesquisa; Direitos Humanos e Políticas Públicas que tem o
intuito de perfazer o processo de organização política e luta por direitos e por último. As
Trajetórias das Mulheres Negras do Sertão Paraibano que trata das lideranças que
atuam na luta por seus territórios e que estiveram diretamente envolvidas com essa
pesquisa através das entrevistas, dos momentos em grupo e da caminhada que culmina
neste resultado.
O primeiro capítulo, intitulado: “São os tambores, os tambores, mais forte que o
açoite dos feitores.”: os Quilombos do Sertão” trata inicialmente de apresentar ao leitor
onde as comunidades negras pesquisadas estão inseridas, compreendendo os contextos
territoriais Sertão e Nordeste, discutidos por Albuquerque Jr (2015), Rodrigues (1994),
Amado (1995), Lima (1999) e Souza (1994).
Após a discussão sobre Sertão e uma breve apresentação do município de Catolé
do Rocha - PB objetivamos por desmistificar a não existência de negros escravizados no
Sertão, fundamentados em Galizza (1979).
Por último caracterizamos as Comunidades Negras pesquisadas: Pau de Leite,
São Pedro dos Miguéis, Lagoa Rasa, Curralinho/Jatobá.
Destacamos a restrita literatura e a ausência de documentos sistematizados sobre
estas comunidades, tendo em vista que elas ainda não possuem Relatório Antropológico
realizado, assim como também não encontramos registros escritos nas comunidades,
porém as lideranças nos disponibilizaram fotos e vídeos.
O Segundo capítulo tem como tema central os Direitos Humanos e as Políticas
Públicas de Igualdade Racial e discute o processo de luta e conquista de direitos das
populações quilombolas a partir da apresentação dos dispositivos legais. Em seguida
apresentamos o panorama sobre as comunidades quilombolas paraibanas e a discussão
sobre Território e Territorialidade Quilombola à luz das definições de Haesbaert (2004),
Raffestin (1993), Arruti (1997) e Marques (2006).
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Dialogamos sobre a Terra como Direito Humano estabelecendo a crítica à
propriedade privada e a máxima da apropriação coletiva da Terra. Para esse debate nos
baseamos em Reis (2012) e Prioste e Gelbspan (2015), destacando que o direito à terra e
aos correlatos estão intrinsecamente ligados à vida das mulheres.
Finalizamos esse capítulo com o debate sobre o acesso às políticas públicas
apresentando os órgãos públicos responsáveis em possibilitar a garantia dos direitos
quilombolas fundamentados na legislação, ressaltando o período histórico e político pós
golpe.
Destacamos que se no contexto em que iniciamos a pesquisa os avanços na
conquista de direitos para as comunidades quilombolas eram insuficientes, atualmente,
após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a situação é bastante conturbada,
considerando que nos últimos 13 anos tiveram importantes implementações no que
tange a políticas de igualdade racial. Atualmente nos deparamos com a aprovação da
PEC 5510 que proíbe a população pobre, sobretudo a população negra, de acessar
políticas públicas.
Este retrocesso de caráter racista põe em risco o que já havia sido conquistado e
a possibilidade de avançar na conquista de direitos. Por sua vez, 2016 tem a marca do
retrocesso no Brasil, a situação do campo regrediu mais de uma década, com o número
de 60 mortes, 20% a mais que nos anos anteriores, motivados pela represália contra a
luta em favor da reforma agrária e pela reivindicação dos territórios tradicionais,
segundo contabiliza o CIMI.11
Os dados apontados no diagnóstico do Programa Brasil Quilombola de julho de
2012 demonstram o desafio que tem o Estado para garantir direitos fundamentais para
as comunidades quilombolas. Estima-se que existam 214 mil famílias quilombolas em
todo o Brasil e 1,17 milhão de quilombolas; 78% das famílias quilombolas –das
comunidades reconhecidas pelo Estado brasileiro – são beneficiárias do Bolsa Família e
10

Institui o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que
vigorará por 20 exercícios financeiros, existindo limites individualizados para as despesas primárias de
cada um dos três Poderes, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União; sendo que
cada um dos limites equivalerá: I - para o exercício de 2017, à despesa primária paga no exercício de
2016, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigida em
7,2% e II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamenteanterior,
corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Determina que não
se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos: I - transferências constitucionais; II - créditos
extraordinários III - despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições; e IV despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes. Fonte:
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127337 Acesso emJunho/2017
11
Fonte: http://www.cimi.org.br/site/pt-br/Acesso em Maio de 2017.
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75,6% das famílias quilombolas estão em situação de extrema pobreza; 23,5% dos
quilombolas não sabem ler, dado preocupante, uma vez que a média nacional, de acordo
com o Censo 2010, é de 9%.12
Aponta-se que até 2015 o INCRA realizou 30 titulações de territórios
quilombolas, o que corresponde a 1,96% do total de processos de regularização
fundiária abertos. Dos 1.533 processos abertos no INCRA, apenas 415 (27,07%) estão
em andamento, ou seja, quase 73% dos processos quilombolas foram apenas recebidos
pelo INCRA e não foi dado o devido encaminhamento. Desses415, quase a metade
(201) estão ainda na fase do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID),
fase inicial do processo de titulação.13
O terceiro capítulo intitulado “Dandaras do Sertão: Onde tem opressão, tem
resistência” apresenta a discussão de gênero e a luta das mulheres a partir da história das
lideranças quilombolas do Sertão Paraibano, no município de Catolé do Rocha – PB.
A resistência dessas mulheres negras é algo presente cotidianamente. São
mulheres que lutam para serem reconhecidas enquanto trabalhadoras e influenciadoras
no seu contexto político e social. Elas estão ocupando terras, plantando, colhendo,
cultivando o desejo de ter uma vida livre e com acesso aos direitos políticos e sociais
em seus territórios. As mulheres rurais historicamente romperam paradigmas e,
atualmente, tem se consolidado através de suas participações nos espaços públicos de
cunho político e social.
Elas continuam acumulando tarefas e ocupando espaços de organização política,
principalmente os cargos de liderança das Associações Comunitárias pesquisadas. Neste
capítulo discutimos sobre a emancipação, a representação e a Política na vida das
Mulheres Negras, por meio das leituras de Davis (1944), Hooks (1995), Saffioti (1976)
e Gonzalez (1982).
Em seguida apresentamos as mulheres que nos mostraram suas comunidades
negras e suas vidas envolvidas com a construção e organização política. Na sequência
abrimos uma apresentação do histórico do Feminismo no Brasil, com intuito de mostrar
12

Fonte: http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/comunidades-tradicionais/programa-brasil-quilombola
Acesso em Maio de 2017.
13
Fonte: http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-quilombolas-v2.pdf
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as especificidades das pautas das mulheres negras dentro do Feminismo, bem como
suas nuances e subjetividades.
Encerramos o terceiro capítulo com a alusão a Dandara, líder negra do maior
quilombo das Américas, lutadora do século XVII e a trajetória da primeira mulher negra
Candidata a Vereadora no município de Catolé do Rocha-PB, em um contexto
oligárquico e que segundo os dados do Portal ODM – Acompanhamento Municipal dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a proporção de mulheres eleitas para a
câmara de vereadores no município em 2012 foi de 9,1% e apenas 14,7% vereadoras
foram eleitas no estado constatando que a participação feminina na política é muito
restrita.
São muitos os desafios que constituem a luta pela terra e a preservação da sua
história, cultura e modos de vida liderados pelas mulheres negras e sertanejas. São
mulheres de cor, jeito, voz, geração que constroem e contam a história do tempo
presente nos quilombos do sertão.
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CAPÍTULO 1- “SÃO OS TAMBORES, OS TAMBORES, MAIS FORTE QUE O
AÇOITE DOS FEITORES.”14: OS QUILOMBOS DO SERTÃO

No conjunto da história do Brasil, em termos de senso comum
pensamento social e imaginário, poucas categorias têm sido tão
importantes, para designar uma ou mais regiões, quanto ade Sertão [...]
permanece vivo no pensamento e no cotidiano do Brasil, materializandose de norte a sul do país como sua mais relevante categoria espacial:
entre os nordestinos, é tão crucial, tão prenhe de significados, que , sem
ele, a própria noção de Nordeste, se esvazia, carente de um de seus
referenciais essenciais. (Amado, 1995,p.145)

1.1 TEM QUILOMBO NOSERTÃO?
O trecho da música que intitula este capítulo e a epígrafe que abre esta sessão
configuram-se na reflexão sobre os elementos de resistência presentes no Sertão, onde se
situa nossa pesquisa -“os tambores, mais fortes que o açoite dos feitores”e “ sertão vivo no
pensamento e no cotidiano do Brasil” - são simbologias que nos remetem a pensar um lugar
que está presente no imaginário popular e simultaneamente os negros e negras constituem
este espaço lidando com as relações de poder que os invisibilizam, excluem e negam
historicamente os direitos e a existência desses povos mesmo com sua contribuição direta
na economia, na cultura e na sua formação social.
Constatamos que são poucas as fontes que discutem e debatem a existência dos
negros no território sertanejo, e especificamente as quatro comunidades que compõe esta
pesquisa.
Quanto à literatura disponível sobre os quilombos do Sertão, contamos com duas
dissertações sobre a comunidade Quilombola Pau de Leite, a dissertação de Barreto (2012),
intitulada “No Eco da Voz: Memória e Identidade nas histórias de Vida do Quilombo
Pau de Leite” e a dissertação de Clavo (2016), intitulada “La Construcción De Una
Identidad Quilombola La Comunidad Rural De Pau De Leite”. As demais comunidades
têm escassez de documentos sistematizados sobre sua história.

14

Trecho da Música “Tambores” do Cantor e Compositor
https://www.letras.mus.br/chico-cesar/89476/Acesso em Abril de2017

Catoleense

Chico

Cesar
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Este capítulo versa sobre a desconstrução do estereótipo da não existência, da
invisibilidade dos negros e da sua pouca importância nesse espaço que comporta territórios
e territorialidades. Buscamos, portanto, desconstruir o princípio de que só as regiões
litorâneas receberam africanos escravizados.
O mapa 1mostraa área denominada de Sertão no território paraibano, que comporta
as comunidades pesquisadas. Nesse sentido, apresentaremos algumas definições de Sertão
para que possamos compreender como esse espaço territorial é formado e suas
especificidades em relação às demais regiões.
Amado (1995) apresenta o Sertão na visão bandeirante como espaço desconhecido
para o habitante da cidade, ocupado por índios, “feras e seres indomáveis”.Era o interior
perigoso, mas fonte de riquezas, mas para os governantes lusos das capitanias, era exílio
temporário. Para a sociedade colonial era sinônimo de liberdade e possibilidade de uma
vida melhor.
Mapa 1: Região do Sertão da Paraíba

Fonte: Joannes Moura.
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Amado (1995) sintetiza essa definição como: “desde o início da História do Brasil,
portanto, sertãoconfigurou uma perspectiva dual, contendo, em seu interior, uma
virtualidade: a inversão, inferno ou paraíso, tudo dependeria do lugar de quem falava” e
também apresenta uma referência institucionalizada sobre o espaço no Brasil. O Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) designa sertão como uma das subáreas
nordestinas definidas como árida e pobre.
Lima (1999) define Sertão como lugar geográfico ou social que ora recebe uma
avaliação positiva, ora negativa.Território que faz referência a lugar inóspito, desconhecido,
que proporciona uma vida difícil, mas habitado por “pessoas fortes”.
Compõe o imaginário social a partir da ideia de que não há um sertão, mas muitos
sertões e que a “força dos seus habitantes” aparece relacionada à capacidade de interação
com a natureza múltipla deste contexto, por isso a imagem do cangaceiro aparece
fortemente atrelada à percepção de sertão, enquanto encarnação de herói.
De acordo com Souza (1994) o sertão é percebido de forma romântica quando o
sertanejo aparece como símbolo heróico da nacionalidade e se opõe à vida degradada e
corrompida do litoral. Enquanto que o sertão se torna problema para a nação quando se
opõe à urbanidade do litoral, de modo que atinge o ápice como antítese da nação desejada
quando abriga os tipos de miscigenados, que para os cientistas do final do século
XIX15eram os portadores da degeneração.
Segundo Rodrigues (2001) é no espaço da violência que se constitui o processo de
ocupação do Sertão e surgem personagens que encenam confrontos e disputas, traduzidos
nas figuras dos índios com o colonizador.
Cercados por rios e terras semiáridas distantes e circundadas por serras,
desencadeiam disputas políticas, traduzindo em espaços de múltiplas paisagens e
significados é o sertão. Por sua vez, são atividades econômicas e a natureza que convivem
em harmonia com suas diferenças e constroem esse espaço que não é uniforme, portanto,
diversificado.
Os autores citados acima endossam a ideia de o sertão ser composto por uma
paisagem de violências, resistências, heroísmos e uma constante disputa entre os opressores
e oprimidos.
Paisagem caracterizada pelo isolamento, dificuldades no desenvolvimento
econômico, concomitante à ideia da diversidade nesse espaço, assim também como a
existência de heroísmos para lidar com essas adversidades.
15

Cf. Schwarcz (1993).
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Entre visões romantizadas, caracterizações administrativas, significados do senso
comum e teorias sobre esse território, o que queremos destacar é a presença do negro no
Sertão.
Na perspectiva de Clovis Moura (1972, p.215):

Os estudiosos do problema do negro em nosso país estabeleceram um
estereótipo que vem sendo constantemente repetido sem que se faça uma
análise crítica do seu conteúdo: da pouca ou nenhuma influência cultural
e étnica do negro nas áreas convencionalmente chamadas “de sertão” do
Leste, Nordeste e Norte do Brasil. Excluindo-se o caso de Minas Gerais,
onde essa influência foi visível a olho nu e não exigiu pesquisas que
demandassem esforços continuados e profundos, a maioria dos estudiosos
que se ocupa do assunto tão importante para a compreensão de nossa
formação histórica, cultural e etnográfica, tem passado por cima de um
problema que precisa ser reexaminado criticamente a partir de sua base,
pois esses estudiosos continuam confinando a influência das culturas
africanas e de raça negra ao de um litorâneo.

As palavras do autor demonstram que na história dos negros que ocupam
historicamente o Sertão, dificilmente eles encontram espaço no contexto social e político
para se colocarem enquanto categoria étnica.
Algumas vezes desconhecem esse fator e vivenciam o racismo, a exclusão social, o
silenciamento e o desprezo fazem parte da vida dessas populações. Luciana França,
liderança quilombola na comunidade de Lagoa Rasa, em entrevista relata uma de suas
experiências vividas em fase escolar na comunidade:
“... todo dia para irmos a escola que ficava na cidade, nós tínhamos que
pegar um ônibus para chegar até lá e para voltar, todas as vezes que
entravamos nos ônibus, eu e os meus primos moradores da Lagoa Rasa,
tínhamos nossa acomodação no interior do ônibus dificultada por outros
adolescentes, corriqueiramente não podíamos sentar nas cadeiras dos
ônibus, porque, algumas pessoas tinham resistência a dividir cadeiras
conosco. Alguns sediam os lugares depois de insistência de nossa parte.
Muitas vezes íamos e voltávamos em pé, devido o não interesse por em
dividir os bancos com a gente. \Ocorreu uma ocasião, onde foram
colocados espinhos nos bancos, para dificultar nosso acesso aos alguns
acentos.”(Trecho da Entrevista com Luciana França, concedida no dia
28/12/2015)

Podemos perceber uma das tantas situações de racismo enfrentadas pelos
adolescentes moradores da Comunidade Lagoa Rasa, tal fato marcou a vida da entrevistada,
até os dias atuais.
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Percebemos também a ausência de debate sobre a presença das comunidades
quilombolas nas escolas de ensino fundamental e médio. Constatamos que durante
várias gerações essa discussão foi omitida do currículo escolar e do cotidiano das
pessoas.
A reivindicação dos territórios étnicos constitui o elemento comprovador da
emergência étnica, e deu, em certa medida, visibilidade e o acesso a algumas políticas
públicas. À exemplo da ampliação do debate no cerne da sociedade e a discussão sobre os
direitos relegados. Trata-se da retomada da história dessas populações e a análise da sua
realidade atual. Arruti (1995, p.20) nos revela o conceito de emergência étnica:

Os caminhos da emergência étnica não se explicam em função de
grandes contextos ou de mudanças no padrão de ação indigenista. Eles
assumem significados próprios que recuperam imagens e relações
esquecidas, produzem ritos, engendram mitos, elegem heróis, num
intenso reencantamento do mundo. E esse reencantamento que tem
força de explicação para aqueles que percorrem os caminhos da
emergência. Para que a emergência alcance alguma inteligibilidade, é
preciso percebê-la em seu aspecto simbólico, buscando o que ela
significa para aqueles que a vivem, fechando o foco sobre uma situação particular de forma a alcançar nela o sistema de relações e
nomeações que regem seus diferentes aspectos, assim como os
diferentes pontos de comunicação que a ligam a outras emergências.

Benjamin (1987) expõe que articular historicamente o passado não significa
conhecê-lo “como ele de fato foi, significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como
ela relampeja no momento de um perigo as abordagens dos grupos identitários servem
para legitimar suas pretensões”.
O termo “remanescentes de quilombos” tem o objetivo de tornar essas
populações nomeáveis no sentido de acessarem os direitos até então negados.
Constroem um arranjo político interno e passam por transformações no sentido da
formalização do direito à terra e sua relação com a memória e “tradições".
Catolé do Rocha– PB possui 04 Comunidades reconhecidas como Quilombolas.
Esse processo de autoreconhecimento contribuiu para a organização no município e estado.
Poucos são os registros sobre sua história e suas manifestações, nãodiferenciando de outras
comunidades quilombolas localizadas no sertão do estado, que somam o total de 20.
Os registros da ACAADE16 contabilizam 134 famílias quilombolas em Catolé
16

Associação
de
Apoio
as
Comunidades
Afrodescendentes
Objetivos:– Promover e realizar ações de formação que permitam as comunidades e suas lideranças de se
apropriarem dos instrumentos de implementação das políticas públicas – Promover o protagonismo ea
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do Rocha-PB, conforme podemos observar na Tabela 1, a seguir:
Tabela 1: Comunidades Quilombolas de Catolé do Rocha.

Nº

Comunidade

Nº de Famílias

Certificação FCP

01

Lagoa Rasa

36

28/07/2006

02

Curralinho/Jatobá

50

13/12/2006

03

São Pedro dos Miguéis

23

13/12/2006

04

Pau e Leite

25

Em Processo

Fonte: ACAADE eFCP

É importante considerar o contexto Paraibano em relação às comunidades
quilombolas e como elas estão territorializadas no estado. Nesse sentido buscamos
perceber essa disposição através do mapa organizado pela ACAADE, a seguir:
Mapa 2:Comunidades Quilombolas da Paraíba

Fonte: http://quilombosdaparaiba.blogspot.com.br/p/mapas.html. Acesso em Maio de 2017.

autonomia das comunidades e suas lideranças por meio do exercício concreto da cidadania nas suas várias
instâncias.
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Salientamos o espaço geográfico em que essas comunidades estão inseridas. Para
compreender alguns fatores que influenciam em seu cotidiano destacamos o conceito de
sertão e nordeste, território e etnicidade. Esses conceitos se entrecruzam e produzem
significados e especificidades.
Contudo não temos a intenção de esgotar ou reconstruir os conceitos sobre
Nordeste e Sertão, nem discorrer sobre o estado da arte desses amplos e áridos conceitos
históricos que possuem discussões em suas diversas áreas.
Nosso papel tem se pautado no intuito de situar os quilombos. Nos propomos a
desenvolver esta pesquisa considerando os elementos agregados em consequência dessa
escala social, geográfica e política que forjam e contribuem diretamente no contexto desses
territórios. Considerando que, segundo Albuquerque Jr (2015, p.79):

Os recortes geográficos, as regiões são fatos humanos, são pedaços de
história, magma de enfrentamentos que se cristalizaram, são ilusórios
ancoradouros da lava da luta social que um dia veio à tona e escorreu
sobre este período. O Nordeste é uma espacialidade fundada na
historicamente, originada por uma tradição do pensamento, uma
imagística e textos que lhe deram realidade e presença.

A vida das pessoas e suas relações produzidas em seus costumes e tradições
constituem o espaço que ocupam. Segundo Albuquerque Jr (2015, p.83) “O Nordeste nasce
do reconhecimento de uma derrota, é fruto do fechamento imagético-discursivo de um
espaço subalterno na rede de poderes, por aqueles que já não podem aspirar ao domínio do
espaço nacional.”
Nordeste é uma região político administrativa, mas também é uma construção
regionalista, sua criação como unidade geográfico-política data de 1941, da parte do
IBGE, que, durante o Estado Novo (1937 – 1945), dividiu o então chamado “Norte”,
integrando os Estados do Maranhão, Ceará e Piauí, aos estados do leste, formando os
nove estados da Região Nordeste.
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Para Andrade (1963) essa concepção discrimina os Estados que, em seu interior,
no sertão, sofriam com as secas, formando o “polígono das secas”, que, desde a
metadedo século XIX, apareciam nas crônicas sobre as dificuldades de interiorização da
ocupação do território, apresentando não apenas a aridez das condições físicas
encontradas, mas também a inviabilidade econômica da região.
Contrário a essa concepção Andrade (1963) mostra o Nordeste como uma região
diversificada, apontando os problemas para o desenvolvimento relacionados às relações
sociais, estabelecidas no período da escravidão caracterizando a exploração extensiva
desde a Colônia.
Albuquerque Jr (2015) nos apresenta o espaço de Nordeste sob a égide e a
dicotomia das relações de poder, através dos termos subalternidade versus rede de poderes.
Esse contexto está diretamente ligado ao conceito discutido por Raffestin (1993) e
Haesbaert (2002) quando apresentam território como espaço entremeado por relações de
poder, o qual discutiremos mais adiante no decorrer deste trabalho.
Um dos fatores preponderantes presentes no discurso sobre o Nordeste é a
seca,assim como também é concebido e difundido pela mídia e ainda transversalizado no
discurso dos nossos pesquisados, quando sua produção está diretamente ligada às condições
climáticas.
Por sua vez é percebida e diagnosticada socialmente e tradicionalmente, a partir do
aspecto social da sabedoria popular, sem nenhuma influência externa científica. Essa
construção está intrinsecamente ligada ao homem e mulher do campo que anualmente se
deparam com a realidade frente às possibilidades de produção. Para isso é importante
perceber como Garcia Jr (1988, p18) pontua sobre essas questões:
Inverno designa o período do ano em que há abundância de chuvas que
permitem a realização do plantio. Normalmente, as precipitações
pluviométricas mais acentuadas concentram-se no período que tem inicio
nos meses de fevereiro-março e finda em agosto- setembro, os próprios
marcos de início e fim do inverno são objetos de uma avaliação social. É
que a oposição inverno e verão marca todo o calendário agrícola, mesmo
o ritmo de vida da região. overão, também podendo ser designado por
seca, é a época que pouco chove, não possibilitando o plantio, e apresenta
maiores dificuldades de aprovisionamento de água para beber [...] Assim,
é que a oposição inverno e verão aparece frequentemente como inverno e
seca. A seca, por sinal, se caracteriza pela demora de o inverno seguinte
começar[...] É aí sobretudo que a seca aparece como problema social
ciclicamente renovado, que dá origem a deslocamentos.
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Percebemos então que a predominância da seca nesse contexto se constitui como
um fator influenciador dos deslocamentos e migrações, considerando que a partir dos anos
1940 o Brasil vivenciou o fluxo de deslocamentos de trabalhadores do campo da região
Nordeste para o Sul.
Porém é importante conceber que esses deslocamentos não estiveram em uma
direção única,os trabalhadores do campo passam a ocupar outras terras, terras abandonadas,
alguns adquirem pequenos lotes de terra, o espaço urbano ou outras cidades da região.
Nesse contexto de fragilidades sociais, econômicas e políticas, percebemos que o
Nordeste manteve historicamente diferenças em relação a outras regiões do país. Para tanto
é importante considerar, quando se trata de políticas públicas e o seu acesso,Albuquerque Jr
(2015, p.88):
Ao mesmo tempo, a política modernizante, industrializante e nacionalista
do Estado, no pós trinta, só faz aprofundar as distâncias entre essa área e
O Sul do país e subordiná-la cada vez mais obrigando-a a aceitar uma
posição subalterna na estrutura de poder. São criadas políticas
compensatórias, como o DNOCS e o IAA, instituições destinadas a falar
em nome deste espaço e a distribuir migalhas que caem do céu do Estado
indo parar nos bolsos dos grandes proprietários de terra e empresários,
funcionando como inventivos a uma obsolescência tecnológica e uma
crescente falta de investimentos produtivos. Isto torna o Nordeste a região
que praticamente vive de esmolas institucionalizadas através de subsídios,
empréstimos que não são pagos, recursos para o combate a seca que são
desviados e isenções fiscais.

Para Albuquerque Jr (2015, p.88) algumas práticas caracterizam o espaço regional
Nordeste e por conseguinte transversalizam implicitamente e explicitamente as relações
nesses territórios, são exemplos: “O combate à seca, combate ao messianismo e ao cangaço
e os conchavos políticos das elites políticas para a manutenção de privilégios”.
É possível perceber pelos elementos apresentados que apesar das mudanças e
influências esse é um espaço forjado para permanecer no tempo, pontilhando um território
entremeado pelas relações de poder.
Quando falamos sobre a Paraíba, segundo Galliza (1979) o fato preponderante é que
o sustentáculo da economia Paraibana foi a escravidão, sobretudo nos tempos coloniais,
considerando que o desenvolvimento só foi possível a partir da influência do trabalho
desenvolvido pelo braço escravo.
O povoamento do Sertão Paraibano foi ocasionado a partir da separação da
atividade criatória e açucareira, a partir da ampla expansão da pecuária.
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Segundo Galliza (1979, p.24) “Os Livros de Notas de Pombal atestam a presença
regular do escravo negro na Região nas duas primeiras décadas do século XVIII, quando os
rebanhos começaram a aumentar.” Ainda sobre a presença de escravos no Sertão da
Paraíba, Galliza (1979, p. 54) aponta:

Embora tenha sido desprezada pelos estudiosos da história da Paraíba a
participação do escravo na zona criatória, sua presença foi marcante no
sertão paraibano. Durante a segunda metade do século XIX,foi acentuado
o número de escravos na área sertaneja. Em 1852, 33,46 por cento dos
escravos da Paraíba se disseminavam pelos municípios criatórios, em
1872 a porcentagem de cativos se elevou a 33,19 por cento, em 1884
atingiu 40,87por cento e, em1886,erade34,53porcento.

Os sertões apresentados midiaticamente e no imaginário popular compõem um
cenário de situação de pobreza, miséria e seca, contudo não podemos generalizar esses
aspectos para Abreu (2011 p. 68):

Este é um cenário privilegiado, para analisarmos mais uma das facetas da
escravidão, tendo em vista, principalmente, a valorização que a
historiografia brasileira das últimas décadas tem dado ao estudo da
escravidão em ambientes rurais, isolados, de economia interna e de
subsistência localizados por este imenso Brasil

Nesse sentido podemos perceber o Nordeste, por conseguinte o Estado da
Paraíba com a presença de escravos negros e índios no período de 1800 por ocasião do
algodão e da pecuária, desmistificando a não existência dessa população nesse espaço.
A pesquisa documental realizada por Sousa (2016) nos Cartórios de Catolé do
Rocha-PB e nos Registros de Batismo constatou a presença de escravos na Vila Federal
de Catolé do Rocha-PB no período de 1830- 1860. A autora afirma que no ano de 1852
em Catolé do Rocha existiam 1.108 escravizados.
De modo que Galliza (1979) desmistifica em sua obra a ideia que os negros
africanos foram levados ao Sertão, não como fator econômico, mas como elemento de
magnificência e como sinais de abastança. Segundo Galliza (1979 p. 18):

17

A cidade de Pombal – PB fica a 100km de distância de Catolé do Rocha – PB.
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Comprovamos que o negro não apareceu no sertão, apenas como
elemento de magnificência e que ele não ficou à margem da economia
sertaneja. Sua presença no criatório foi marcante. Houve Municípios
pecuaristas, como São João do Cariri, que chegou a concentrar uma
escravaria mais numerosa do que alguns municípios da Zona
Canavieira.

As pesquisas de Moraes (2009) e Abreu (2011) que desenvolvem a investigação
sobre os escravizados no sertão comprovam tanto no período colonial, quanto na
segunda metade do século XIX, a presença de povos escravizados e mais
especificamente o trabalho de Sousa (2016) que analisa “Os Escravos na Vila Federal de
Catolé do Rocha no período de 1830-1860”.

1.2 CATOLÉ DO ROCHA, PRAÇA DE GUERRA

Conta a historiografia que Catolé do Rocha-PB, foi fundada em 1755 por
Francisco da Rocha Oliveira que doou o terreno onde foi construída a capela que tem
como padroeira Nossa Senhora dos Remédios.
Segundo Teruya (1995) no ano de 1834 Catolé do Rocha-PB foi elevada à
categoria de Vila, sendo chamada de Villa Federal de Catolé do Rocha, que estava na
rota da passagem dos tropeiros.
Nos séculos XVIII e XIX abrigou uma grande concentração de escravos.
Segundo Galliza (1979 p. 102):

Contrariamente ao que a maioria dos historiadores tem afirmado,
constatamos que o escravo negro foi peça importante na economia
sertaneja. Engajou-se no trabalho produtivo da região, ora realizando
obras que possibilitaram a expansão da atividade criatória, ora
exercendo atividades domésticas destinadas a sustentação ou consumo
das fazendas. Constatamos ainda que houve o predomínio da
descendência negra e não da indígena na escravidão do sertão
paraibano, na segunda metade do século XIX.
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A Figura 1, a seguir, trata-se da principal Avenida de Catolé do Rocha e da
Igreja Matriz Católica. Território marcado diretamente pela seca, pela escassez de água,
e em contraponto conhecida como a cidade mais verde do sertão, pois tem no perímetro
urbano a presença significativa de árvores e praças arborizadas,caracterizadas como
ponto de encontro dos seus habitantes,que desenvolvem cotidianamente atividades
econômicas e nessas áreas praticam lazer e esportes.
Figura 1: Avenida Principal de Catolé do Rocha e Igreja Matriz – Padroeira Nossa Senhora dos
Remédios.

Fonte:http://www.catolenews.com.br/images/CATOLE%20DO%20ROCHA%20%20FEVEREIRO%20
DE%202016.jpgAcesso em Fevereiro de2017.

Contudo, não diferente do contexto histórico das regiões sertanejas, Catolé do
Rocha-PB também foi cenário de coronelismo, oligarquias, rivalidade entre famílias,
relações de compadrio18 e paternalismo.19
Catolé do Rocha-PB possui segundo os dados20 do IBGE, uma população de
28.759 habitantes. Predominância do Bioma Caatinga e área territorial de 552 km², teve
sua origem e formação às margens do Riacho Agon.

18 Prática em que amigos e parentes são favorecidos de maneira ilegal, em detrimento de pessoas mais
competentes ou aptas; favoritismo, nepotismo.
19 Doutrina de acordo com a qual as relações, entre empregador e empregado, devem ser baseadas em
normas familiares, sendo os empregadores completamente responsáveis pelos empregados. Política.
Sistema político que disfarça o autoritarismo através de medidas de proteção. Obra Coronelismo, Enxada
e Voto – Leal (2012).
20http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=250430
21 Com exceção de Pau de Leite que encontra –se nos registros da ACAADE, as outras constam nos
registros da Fundação Cultural Palmares.
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1.3 QUILOMBOS
DO
SERTÃO:
LAGOA
CURRALINHO/JATOBÁ E PAU DE LEITE

RASA,

SÃO

PEDRO,

Escolhemos por denominar “quilombos do Sertão” as comunidades localizadas
em Catolé do Rocha, Alto Sertão da Paraíba. Conforme visualização no Mapa 2 as
comunidades quilombolas são: Lagoa Rasa, Pau de Leite, Curralinho/Jatobá e São Pedro
dos Miguéis21.
Considerando o contato feito com a Fundação Cultural Palmares realizado em
Abril de 2017, nada consta em seus registros sobre a comunidade Pau de Leite. As
comunidades de Catolé do Rocha vivenciam desde 2006 o processo de certificação, com
base no Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais transitórias - ADCT que diz
“aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos
títulos”.
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Mapa 3: Localização das Comunidades Quilombolas de Catolé do Rocha-PB

Organização dos dados: Vivianne Sousa. Elaboração: Amanda Marques.
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1.3.1 Pau deLeite
1.3.1.1 A chegada
Iniciamos nosso primeiro trabalho de campo na Comunidade Pau de Leite, em
26 de dezembro de 2015. Chegamos pela manhã, o sol já estava no alto do céu, a
comunidade está localizada próximo a Zona Urbana, cerca de 2km de distância.

1.3.1.2 Elementos da Paisagem
As residências ficam situadas à margem da estrada. Na porção central da
comunidade uma Igreja construída em alvenaria por meio de uma campanha realizada
pelos moradores para arrecadação de fundos.
No decorrer das demais descrições das outras comunidades, podemos conceber
que a igreja historicamente contribui com a organização política desses grupos, seja em
campanhas, ou na promoção dos encontros dos moradores dessa terra. Na comunidade
residem atualmente 45 famílias.
A figura 2 nos mostra um pouco como a comunidade se constitui; é possível
perceber que o espaço ocupado pelas residências das famílias é bastante limitado e as
condições são precárias por não possuírem saneamento básico. A maioria das casas
ainda é de taipa.

1.3.1.3 O Cotidiano das Mulheres
As mulheres desenvolvem suas atividades domésticas como lavar roupa em
bacias e algumas em lavanderias nos quintais de suas casas, algumas cozinham em
fogão a lenha e outras a gás. É importante considerar que visivelmente as mulheres
predominam no espaço, os homens por sua vez encontram-se trabalhando no ambiente
externo que é na cidade ou em outro estado.
Os trabalhos desenvolvidos externamente são como pedreiros, ajudantes de
pedreiro, funcionários de fábricas de peças de alumínio, caracterizados grande parte
como “bico”, numa perspectiva informal e instável, essas são as atividades quando os
homens permanecem na comunidade, tendo em vista, que ainda ocorrem a migração
para São Paulo, para trabalhar em firmas de construção civil.
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Figura 2: Fotografia das casas e quintais da comunidade Pau de Leite.

Foto: Vivianne Sousa – Dezembro/2015.

1.3.1.4 Acesso à água
O acesso à água é integrante do saneamento básico e se insere como elemento
fundamental para a garantia da segurança alimentar e nutricional das famílias. Em uma
concepção legal, a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de
todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade
suficiente, abrangendo a “ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da
produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do abastecimento e da
distribuição de alimentos, incluindo-se a água, bem como da geração de emprego e da
redistribuição de renda” (art.3º e art.4º da Lei 11.346/2006).
Apesar da falta de clareza quanto à obrigatoriedade do Estado em atuar na
garantia do acesso a água como parte do direito humano a alimentação adequada e
saudável, a importância do acesso à água nesse aspecto está explícita nas diretrizes da
Política Nacional de Segurança Alimentar (instituída pelo Decreto nº 7.272/2010,
Art.3º).
O Estado deve atuar na promoção do acesso universal a água de qualidade e em
quantidade suficiente, com prioridade para as famílias em situação de insegurança
hídrica e para a produção de alimentos na agricultura familiar, pesca e aquicultura. Esse
fator torna-se ainda mais importante com a inclusão recente da alimentação como
direito social na Constituição Federal (Emenda Constitucional nº64/2010).
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No ano de 2004 o Governo Federal possibilitou uma ação orçamentária própria
destinada à construção de cisternas para armazenamento de água da chuva, inserida no
Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, com o objetivo de garantir o acesso à
água potável para o consumo de populações rurais do semiárido brasileiro.
Sob a denominação de Programa Cisternas, essa ação foi implementada
principalmente por meio de parcerias firmadas pelo governo federal, a partir do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, com governos
estaduais, municipais e com organizações da sociedade civil representadas pela
Articulação do Semiárido brasileiro - ASA22.
O quintal das casas da Comunidade Pau de Leite possui uma cisterna que
abastece os moradores, garantindo que tenham água para beber, cozinhar e usar com
suas necessidades básicas, tendo em vista que estas cisternas são advindas do Programa
Um milhão de Cisternas.
Em 2007 surge o Programa P1+2 com o objetivo de promover a soberania e a
segurança alimentar e nutricional das famílias agricultoras com o propósito de fomentar
a geração de emprego e renda.
A estratégia para alcançar esses objetivos foi estimular a construção de
processos participativos para o desenvolvimento rural do Semiárido brasileiro. O
Programa intitulado Uma Terra e Duas Águas, o P1+2, faz jus à estrutura mínima que as
famílias precisam para produzirem – o espaço para plantio e criação animal, a terra e a
água para cultivar e manter a vida das plantas e dos animais.
O P1+2 integra o Programa de Formação e Mobilização Social para a
Convivência com o Semiárido, da ASA. Esse programa-guarda-chuva congrega também
o Programa Um Milhão de Cisternas, o P1MC.23
A foto a seguir registra o momento em que um morador da comunidade vai até a
cisterna para ter acesso à água, que em tempos de estiagem, é abastecida por caminhões
pipa que são disponibilizados pela Prefeitura Municipal em parceria com o exército, por
organizações não governamentais locais, e algumas vezes, por vereadores que
disponibilizam os caminhões pipa para o abastecimento.
Porém é necessário sempre um movimento de solicitação por meio da
comunidade para que essa água chegue até os seus moradores, o que nos faz refletir
22

http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/acesso-a-agua-1/programa-cisternas.Acesso em Maio
de 2017.
23
http://www.asabrasil.org.br/acoes/p1-2.Acesso em Maio de 2017.
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como o direito a água ainda é relegado e os coloca numa situação de dependência e
submissão.
É notável o benefício da cisterna na comunidade, contudo ainda não é suficiente
para a resolução de todas as problemáticas em relação a água numa região de seca e
escassez, pois é perceptível que uma única cisterna não atende às necessidades básicas
de todas as famílias que ocupam este espaço.
Diferente das outras comunidades, em Pau de Leite tem apenas uma cisterna
para mais de dez famílias, enquanto que nas outras comunidades, cada cisterna é
compartilhada com um número menor de famílias.
Figura 3: Cisterna de Placa que beneficia a comunidade – Construída a partir do Programa 1
Milhão de Cisternas.

Foto: Vivianne Sousa – Dezembro/2015.

Embora Pau de Leite não conste nos dados da FCP, a referida comunidade
fundou sua associação para reivindicar sua condição étnica em 2012. Em abril de 2017
realizamos o contato direto com a Fundação Cultural Palmares e foi afirmado que não
consta nenhum registro, documento ou relato sobre a referida comunidade em seus
documentos e processos.
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Na figura 4 podemos perceber os quintais das casas que ocupam o território,
evidenciando-se o pequeno espaço e as limitações para o desenvolvimento da
agricultura.
Figura 4: Quintas das Casas da Comunidade Pau de Leite

Foto: Vivianne Sousa – Dezembro/2015.

1.3.1.5 Moradoras e Moradores de Pau de Leite

Realizamos nossa primeira entrevista com Maria do Socorro de Lima, conhecida
por Dó, 41 anos, católica, casada com Francisco de Assis Alves, conhecido por Miana,
que é o presidente da Associação Comunitária do Pau de Leite.
Dó é uma mulher de uma simpatia e bom humor contagiante, nos recebeu e nos
acolheu no salão da Igreja, onde pudemos conversar sobre sua vida e sobre a
comunidade.
Migrou da Comunidade São Pedro onde mora sua família (mãe, irmãs, tias,
primas) ao casar-se e foi morar em Pau de Leite, onde teve dois filhos e reside há mais
de 10 anos, seus pais sempre moraram em São Pedro e em Contendas24.

24

Comunidade Quilombola do Munícipio de São Bento – Sertão da Paraíba
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O contato com a família permanece direto e ativo, os membros transitam de uma
comunidade para outra, mantendo um intercâmbio. Dó conta como chegou em Pau de
Leite:
Ele me carregou pra cá, meu marido me carregou, nós nos juntamos e
depois nos casamos, nos conhecemos lá no São Pedro botando água na
cabeça, faz 10 anos que moro em Pau de Leite. (Entrevista concedida
em dezembro de 2015 na Comunidade Quilombola Pau de Leite).

Parte da família do seu esposo reside em Pau de Leite, com os quais estabelecem
relações de solidariedade no cotidiano da família, contribuindo com a educação dos seus
netos e em algumas vezes com a alimentação ou a divisão das tarefas.
Dó também nos contou sobre as atividades que participa promovidas pela Visão
Mundial e o Projeto Xiquexique e também sobre sua relação com sua mãe que reside na
Comunidade Negra São Pedro dos Miguéis, “todo fim de semana eu vou pra lá”, afirma
Dó se referindo a sua relação com sua comunidade de origem.
1.3.1.6 Surgimento do debate Quilombola na Comunidade
Em seguida seu Francisco de Assis Alves relata as dificuldades do dia-dia na
comunidade. Ele atualmente ocupa o cargo de presidente da Comunidade Quilombola
Pau de Leite e explica como foi o processo de reconhecimento da Comunidade:

Partiu, pronto a minha mulher que é do grupo do São Pedro que é
quilombola lá das Contendas, partiu daí, dela, das tias delas, a partir
daí lá do São Pedro, foi misturando, eu me casei com ela aí pronto e
ficou, aí juntou aqui, mora um bocado aqui que era lá do São Pedro, aí
minha mulher é lá do São Pedro já fazia tempo que ela veio, aí quando
foi Bidia que lutava com essa comunidade quilombola chegou e disse
Miana vamos registrar vocês como comunidade quilombola.
(Entrevista realizada em dezembro de 2015 na Comunidade
Quilombola Pau de Leite).

Percebemos que os primeiros debates sobre a auto-organização das comunidades
negras surge das lideranças da Comunidade Lagoa Rasa, que em seguida articula as
demais comunidades negras em prol da certificação e do seu autoreconhecimento.
Este processo teve apoio da ACAADE que realizou reuniões e acompanhamento
a estas comunidades a partir de 2006.
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1.3.1.7 Migração
Podemos perceber por meio das palavras do Seu Francisco de Assis, o processo
pelo qual a comunidade passa para ser reconhecida como remanescentes de comunidade
quilombola.
Destaca o fator migratório da comunidade São Pedro para Pau de Leite, tendo
em vista que esse movimento já se repete, pois alguns moradores de São Pedro dos
Miguéis migraram da Comunidade Quilombola de Contendas – São Bento.
Esse movimento ocorre, segundo os moradores, pelo fato dos casamentos/
formação das novas famílias, como foi afirmado na entrevista de Dó e pelas condições
de moradia, formas de sobrevivência e a própria distância até a Zona Urbana que é
menor comparada às demais comunidades.
1.3.1.8 Produção Agrícola
As famílias possuem espaço limitado para o desenvolvimento da agricultura,
porém ainda permanece a cultura do cultivo de milho e feijão que é direcionado para o
consumo interno, após o plantio em terrasarrendadas25.
Esse arrendamento trata-se do repasse de parte do que foi produzido e plantado
para o proprietário, em pagamento por ter arrendado a terra. Segundo relatos de Dó
“Sou Agricultora com todo orgulho, planto milho e feijão, só dá pra comer e dou graças
a Deus primeiramente, planto desde os 08 anos de idade, fiz até o 3° ano, carregava
lenha na cabeça e estudava”. Esse sistema de produção é descrito por Andrade (1963,
p.180) como:
Nestes sertões desenvolveu-se uma civilização sui generis. Aí os
grandes sesmeiros mantinham alguns currais nos melhores pontos de
suas propriedades dirigidos quase sempre por um vaqueiro que ou era
escravo de confiança, ou um agregado que tinha como remuneração a
“quarta” dos bezerros e potros que nasciam. Outras áreas eram dadas
em enfiteuse, os “sitios” que correspondiam a uma légua em quadro e
eram arrendadas a 10 mil-réis por ano aos posseiros. As grandes
distâncias e as dificuldades de comunicação fizeram com que aí se
25

Arrendamento é um contrato de cessão de um fator de produção, pelo qual seu proprietário o entrega a
outro para ser explorado, mediante determinada remuneração. O sistema de arrendamento de terras já
usado na época da expansão romana e constitui-se em um dos traços característicos dos regimes agrários
de muitos países. Ainda hoje, é elevada a proporção de arrendatários na agricultura de algumas regiões
Porém, em outras regiões, a execução de programas de reforma agrária reduziu a importância deste
sistema Fonte: http://dicionarioportugues.org/pt/arrendatario. Acesso em Fevereiro de 2017.
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desenvolvesse uma civilização que procurava retirar do próprio meio
o máximo, a fim de atender às suas necessidades. (ANDRADE, 1963.
p.180).

Andrade (1963) descreve acima a sociedade sertaneja do século XVIII, porém
podemos perceber que algumas dessas características ainda permanecem ou são
reproduzidas na contemporaneidade, como por exemplo o pagamento dos trabalhos
desenvolvidos feito com “parte” da produção do trabalho executado pelos trabalhadores,
ou o sistema de parceria (meia/terça) 26, quando o que é produzido por essas famílias é
repassado para o proprietário das terras ocupadas tradicionalmente pelos quilombolas.
Segundo Dó “Terça é se tirar 05 sacos de feijão dá 02 e fica com 03 sacos, não
plantamos mais de meia não. Só temos as terras das casas mesmo, temos que ir plantar
em outro local”.
As relações de trabalho podem ser de cooperação entre os moradores da
comunidade, ou seja, têm como suporte, uma contribuição e participação mútua sem
tirar vantagens uns dos outros; e de exploração, na qual uma classe social vai se
apropriando de uma parte da produção que não foi gerada por ela.
Nesse caso, os proprietários tiram proveito daqueles que trabalham e produzem
na terra. Por sua vez, as relações de produção que são estabelecidas nos territórios
condicionam as demais relações. Marx (1987, p.27) explica:

O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura econômica
da sociedade, a base real sobre a qual se ergue a superestrutura
jurídica e política e à qual correspondem determinadas formas de
consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o
processo da vida social, política e intelectual em geral.

Essa produção corresponde ao molde capitalista que perpetua a acumulação de
bens a um pequeno grupo se sobrepondo a outro de modo que a exploração e as
desigualdades sociais são perceptíveis e a terra está diretamente ligada às questões de
interesse capitalista, gerando diversos conflitos no que tange a luta pelos territórios.

26

A parceria é uma denominação comumente atribuída à relação econômica que ocorre na agricultura ou
pecuária, na qual o proprietário de terra e o trabalhador dividem a produção com base no montante
investido pelo proprietário e nos serviços prestados pelo trabalhador, mediante um contrato préestabelecido, podendo ser à meia, em que o trabalhador geralmente é chamado de meeiro, à terça, à quarta
etc. Na realidade, o trabalhador é um parceiro, indivíduo que paga o aluguel da terra com parte da
colheita, de acordo com os serviços realizados. A meação é em si mesma uma forma de parceria, assim
como a terça e a quarta. Disponível em: ftp://ftp.sp.gov.br/ftpiea/publicacoes/tec4-0208.pdf. Acesso em
Maio de 2017.
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A necessidade de terra é algo presente e urgente, pois podemos visualizar nesse
território o espaço limitado e precário para a moradia e a existência da necessidade de
deslocamento para outros territórios para poder plantar, pois onde os moradores residem
não há espaço disponibilizado para a plantação.
Em épocas de plantio, a família se desloca para outra propriedade para que possa
desenvolver a agricultura. Nesse sentido Seu Francisco de Assis nos conta sobre as
dificuldades e suas reivindicações:
Eu pedi pra furar um poço pois o povo sofre sem água, aqui é ruim de
água, aqui tem a cisterna, mas ali pra cima é ruim d’água pois aqui
abreja água dava pra furar um poço pra servir pra comunidade porque
essa cisterna todo mundo vim carregar água, pode tirar quando
precisar, tava vendo pra gente furar um poço, construir um posto de
saúde, botar um médico por semana, era bom... muita terra perdida,
um terreno aqui podia fazer esse poço. (Entrevista concedida em
dezembro de 2015 na Comunidade Quilombola Pau de Leite)

No depoimento anterior consta as dificuldades enfrentadas diariamente pela
comunidade, são direitos básicos que são relegados cotidianamente e a comunidade se
reinventa em busca de modos de sobrevivência e resistência em um território marcado
pela ausência de políticas que subsidiem a permanência digna desses povos.
Embora tenha passado por um processo de reconhecimento étnico em instâncias
internas dos grupos e famílias tradicionais dos territórios quilombolas estudados, Pau de
Leite é a comunidade que mais apresenta dificuldades.
A falta de terras para plantar gera um processo de vulnerabilidade social. Cabe
destacar também que as famílias não tem conhecimento de que o processo
administrativo que apresenta demanda pela demarcação territorial não chegou às
instâncias governamentais.

1.3.1.9 Programas que atendem a Comunidade

Para complementação da renda, a família é beneficiada pelo Programa Bolsa
Família27que dentre os programas sociais em vigência no Brasil, é o caso mais
emblemático, estando em vigência desde 2003.
27

É um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de
extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e
pobreza..O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à
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Sobre o Bolsa Família, Dó diz: “Ave Maria, Deus me livre de não ter o Bolsa
Família, pois meu marido não trabalha porque ele é doente”, com essa fala percebemos
o importante papel dos programas sociais de distribuição de renda que garantem
minimamente a alimentação dessas famílias.
Em 2015 as famílias recebiam Cestas Básicas destinadas às comunidades
quilombolas, porém em 2016 as cestas básicas tinham sido suspensas, segundo
Francimar Fernandes, representante da ACAADE, em entrevista.
1.3.1.10 Atuação das ONG’S
Dó acumula funções múltiplas, planta e também é de sua responsabilidade o
trabalho doméstico, com os seus filhos e o marido, mantém a organização da igreja e a
mobilização dos moradores e moradoras para as atividades desenvolvidas pela ONG
Visão Mundial em parceria com o Projeto Xiquexique28.
As ações desenvolvidas por essa Organização Não Governamental até maio de
2017 atendiam as crianças na escola da comunidade com aulas de Capoeira, Teatro,
Futebol e Contação de História. As atividades direcionadas às famílias eram pautadas
por rodas de conversa com temas ligados à cidadania, políticas públicas e incentivos a
organização social e política da comunidade.
Periodicamente realizava ações de combate à seca, como o abastecimento de
água nas cisternas e a distribuição de ração para os animais. Com atuação em todo
município atendendo cerca de 40 comunidades rurais, dentre elas as comunidades
quilombolas, incentivou por mais de 10 anos a articulação das comunidades na
reivindicação dos seus direitos e o protagonismo das mulheres.

1.3.1.11 Protagonismo e atuação das Mulheres

Mesmo Dó não ocupando a presidência da Associação, como as demais
mulheres das outras comunidades quilombolas de Catolé do Rocha-PB, ela está à frente

saúde. Em todo o Brasil, mais de 13,9 milhões de famílias são atendidas pelo Bolsa Família. Fonte:
http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx Acesso em Março de
2017.
28
Desenvolve atividades sócio educativas na comunidade trabalhando temáticas como Direitos Humanos,
Cidadania, Políticas Públicas.
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de vários espaços sociais, mantém a capacidade organizativa da comunidade e contribui
diretamente para construção da memória e identidade deste território.
Percebemos o papel desenvolvido pelas mulheres nas suas comunidades,
atuando para organização política e dinâmica desse território, chegando a conclusão que
mesmo não ocupando o cargo de presidência da associação, essa liderança é assumida
através das ações e do protagonismo desempenhado.
Contudo, além das dificuldades estruturais ligadas à saúde, educação, e ao
acesso a água, saneamento básico, acesso a terra, segundo o senhor Francisco de Assis e
Dó, está cada vez mais difícil articular e mobilizar os moradores para participarem das
reuniões da Associação Comunitária, encontrando-se o processo de organização e luta
pela terra desarticulados e sem perspectivas.
Esse processo de desarticulação pode ser causado pela burocracia, demora em
receber respostas e uma sequência de reivindicações não atendidas. Essa desmobilização
também prejudica o acesso às políticas públicas que deveriam está sendo acessadas
pelos moradores da comunidade.

1.3.2 São Pedro dos Miguéis
“Nasci e me criei aqui, só fui passear em Contendas que é a terra do
meu pai, minha mãe, meus avós, mas sempre fiquei por aqui, daqui
pra Contendas são 6 léguas” (Dona Idália, 62 anos, Entrevista
realizada no dia26/12/2015).
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Figura 5: Estrada de Barro que conduz até a Comunidade Quilombola São Pedro dos Miguéis.

Foto: Vivianne Sousa – Dezembro/2015.

A figura 5 mostra a estrada que conduz à comunidade São Pedro dos Miguéis,
território quilombola onde mora Dona Idália, que no trecho acima elucida sua relação de
pertença com essa terra, “nasci e me criei aqui”, assim também como expõe sua
identificação com Contendas, terra dos seus antepassados.
Percebemos sua expressão como uma característica da identidade com o lugar
que é portador de um significado para o indivíduo que incorpora tais elementos do
espaço.
A composição física do espaço, assim também como os elementos subjetivos
que se constituem historicamente nos territórios são incorporados pelo sujeito por meio
da interação com o ambiente, estabelecendo sua identidade.
O lugar, a comunidade, o território é um componente específico do próprio “eu”
do indivíduo, constituído em um complexo de ideias subjetivas, sentimentos, valores,
objetivos, preferências, habilidades e tendências.
Esse território ganha uma identidade a partir da coletividade que nele vive e
produz, de modo dialético, trata-se de uma produção humana. (GONÇALVES, 2007).
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1.3.1.12 Percurso, Paisagem e Chegada

No dia 26 de dezembro, chegamos à Comunidade Quilombola São Pedro dos
Míguéis, localizada na área rural de Catolé do Rocha. O caminho de estrada de barro, os
sinais da seca são extremamente presentes no cenário que nos leva até o Quilombo. As
árvores ressequidas, a temperatura alta, a escassez de água, poucas nuvens no céu, quase
nenhuma sombra, não vemos quase nenhum sinal de água, a poeira cobre a paisagem,
pouquíssimo tráfego de carros por esse caminho de difícil acesso.
Um pouco antes de chegarmos ao Quilombo passamos por fazendas de
empresários da Cidade. Essa paisagem é composta por uma casa grande e algumas áreas
de plantio mantidos por irrigação por meio de poços que foram perfurados para
viabilizar a água.
São Pedro é dividida em São Pedro dos Felipes e São Pedro dos Miguéis. A área
de São Pedro dos Felipes é visivelmente estruturada em termos da presença de uma
escola, as casas são de alvenaria, o que nos remete que nessa parte da comunidade as
pessoas possuam um maior poder aquisitivo.
Após atravessar toda a comunidade de São Pedro dos Felipes, chegamos em São
Pedro dos Miguéis que é um território isolado, com a presença de alguns lajeiros,
mulheres sentadas nas calçadas de suas casas,fazendo varandas de crochê, poucas
árvores e sombras.
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Figura 6: Campo de Futebol da Comunidade Quilombola São Pedro

Foto: Vivianne Sousa – Dezembro/2015

1.3.1.13 As moradoras de São Pedro e as relações com a Comunidade Contendas
Nossa primeira entrevista foi realizada com Dona Idália, ocasião que foi possível
perceber a relação direta com a Comunidade Quilombola Contendas – São Bento – PB.
A partir do processo migratório das famílias que residiam na Comunidade
Quilombola de Contendas, se formou São Pedro de Miguéis, e em seguida Pau de Leite,
Podemos perceber isso por intermédio de Dona Idália quando perguntamos se
Contendas também era Comunidade Quilombola:

É , começou de lá , já veio de lá pra cá... São, todos são de lá, minha
vó a mãe de papai foi quem fundou Contendas, papai velho casou com
mamãe velha e de lá que vieram pra cá...muito sofredora no tempo dos
escravos ela contava que no tempo delas que se livraram dos escravos
elas disse... que pra se livrar de Lampião a gente se danava no mundo
e chegava nos cantos comia batata maniçoba, dormia nos lajeiro,
andava tudo descalço, aí quando morria um bicho os pais da gente
mandava curtir o couro pra fazer caçuá, cangaço, eu alcancei, vou
fazer 62 anos e via meu avô usava pra fazer sandália com os couros
dos animais que morriam de fome , andava nos matos, nas locas de
pedras, andava com as catemba de coco com água para tomar, andava
com umas trouxa de roupa e botava na cabeça e eram 05 dias de
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viagem e chegaram em Contendas. (Dona Idália, 62 anos, Entrevista
concedida no dia 26/12/2015).
1.3.1.14 Migração e o papel das Mulheres

Na fala de Dona Idália percebemos alguns aspectos: a característica da migração
em busca de conseguir uma melhor condição de vida para a manutenção da família, e
ainda o desenvolvimento da produção agrícola e as atividades de caça.
O processo de formação do Quilombo de São Pedro dos Miguéis está
relacionado à história do Quilombo de Contendas. É perceptível como está presente no
discurso dos moradores dessa comunidade a relação de identidade e pertencimento com
este território.
Contendas era uma mata grande, uma serra, muito bonita, a gente
chegou em Contendas fiquemos por lá na mata e começamos a fundar
contendas e criamos Mãe velha, era tudo mãe solteira aí foram criando
os filhos, fundaram uma igreja, a capela mais velha é a de Contendas,
construíram carregando pedra, a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, e a mulher mais velha de Contendas é Maria Teresa de Jesus
é quem fundou Contendas, Juliana quem pode contar mais coisas de
Mãe véa... ela andava com os feixo de lenha na cabeça e aqui no são
Pedro não existia isso aqui, meu avô casou com Mãe véa e chegou
aqui e não tinha nada, construiu uma casa grande de taipa, só existia
uma casa aqui, no sossego e era tudo uma mata só, Papai véio se casou
com mamãe vea aí constituiram uma família aí era assim, eram 8,
finado joventino, papai, joana, osana, finado joão, tio bernando, tia
maria e parece que morreu dois e um deles morreu comeu uma
castanha com munguzá e morreu, se tio Bernado fosse vivo ele era o
mais velho, era do outro século, quando não tinha água aqui, aí eles
iam buscar na em João do coxo numa cacimba lá e outros iam buscar
no serrote e outros na vargem... no tempo mais seco a gente domia no
couro velho, não existia rede, curtia os couro e nós dormia em cima do
couro dos animais. (Dona Idália, 62 anos, Entrevista concedida no dia
26/12/2015).

Nesse trecho contado por Dona Idália é perceptível a presença de mulheres no
processo de organização e formação dos quilombos. Atualmente as mulheres tem
ocupado outros papéis, inclusive a presidência das associações.
Também podemos perceber que as famílias eram numerosas, tinham muitos
filhos e consequentemente eram criados sem a presença do cônjuge, toda a
responsabilidade era atribuída a matriarca que como afirma Dona Idália: “Era tudo mãe
Solteira”.
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Podemos considerar esse fato como mais um fator de resistência, pois as
mulheres nessa época já ocupavam o cargo de chefe de família, viviam da agricultura e
da caça, tendo em vista que a lógica de produção envolvia todos os membros da família.

1.3.1.15 Produção Agrícola
A agricultura era uma das principais atividades das famílias, deixando a escola
como algo secundário.
Nós plantava em roça, hoje não sei ler muito porque o tempo não
dava, eu puxava boi, lavava roupa, trabalhava a semana todinha e de
noite eu ia pra escola do sossego de pés... do meio pra o fim eu desisti
porque não tinha como comprar uma roupa, comprar um chinelo...
Papai colocou nós todos na escola, mas nós tudinho trabalhava na
roça... Sábado e domingo lavava roupa, botava linha, pisar arroz,
milho... (Dona Idália, 62 anos, Entrevista concedida no dia
26/12/2015).

Neste depoimento vê-se o papel desempenhado pelas mulheres negras sempre
relegadas ao trabalho na roça, ao trabalho doméstico e quase nunca era priorizada sua
educação, sua ascensão era pouco possível, pois não tinham condições de conciliar
estudos e a vida cotidiana de múltiplos afazeres.

1.3.1.16 Formação e Organização da Comunidade
As comunidades de Contendas e São Pedro dos Miguéis possuem vinculações
com as mulheres no processo organizativo, destacando “Mãe Véa” (fundadora de São
Pedro), Antônia Maria de Jesus (fundadora de Contendas), “Miúda” (presidenta da
Associação de São Pedro dos Miguéis), Juliana (atual Liderança de Contendas), Dona
Idália e Dona Joventina.
Essas mulheres ocupam os territórios etnicamente diferenciados construindo
identidade, história e resistência, cujas trajetórias são perpassadas por fatores étnicos e
de parentesco relacionados às suas representações individuais e coletivas.
Dona Joventina, de 80 anos, conta que: “Os Antepassados vieram de Contendas
pra cá, nossos avós, foi ainda do povo do cativeiro, contava a nós que sofria
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muito trabalhando, aí saíram de lá fugido do cativeiro e fundaram Contendas” (Dona
Joventina, Entrevista realizada no dia 26/12/2017).
1.3.1.17 Relações de Parentesco
Construímos a genealogia do grupo familiar de Dona Idália, constituída por dez
irmãos, cujo sua avó Antônia Maria de Jesus de Contendas casou com José Miguel de
São Pedro, povoando assim as terras do atual território de São Pedro dos Miguéis.
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Figura 7:Genealogia da Família de Dona Idália.
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A partir da migração de Contendas para São Pedro, podemos perceber outro
movimento de São Pedro para a Comunidade Pau de Leite, constituindo a família de
Maria do Socorro de Lima, conhecida por Dó, filha de Dona Maria Joventina do São
Pedro dos Miguéis, ocupando um novo território por famílias negras.
O processo migratório pode ser explicado por meio das falas dos entrevistados
por dois fatores: busca por trabalho e melhores condições de vida. Nesse caso é
importante considerar que a terra de São Pedro de Miguéis foi comprada pelos parentes
de Dona Idália:
Saiu de Contendas para arranjar serviço, era muito sofrido, aí meu avô
comprou essa propriedade, aí vieram pra cá e daqui foi se espalhando,
aí ficou mãe véa a mãe de papai aqui e as outras negras ficaram em
Contendas [...] De São Pedro para Contendas é tudo uma família só”
(Dona Idália, 62 anos, Entrevista concedida no dia 26/12/2015).

“É tudo uma Família Só” é uma expressão que caracteriza a descendência e a
formação da comunidade a partir de três fases: a filiação, o casamento e a residência.
Terra e Família são termos paralelos, cujo contexto é unificado a partir das categorias de
espaço e parentesco que imediatamente compõem a identidade do território a partir de
suas reproduções.
No caso de Maria do Socorro de Lima (Dó), ocorre outro fator, o casamento e
formação de novas famílias. Conforme podemos identificar no diagrama a seguir:
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Figura 8:Genealogia da FamíliadeMaria Do Socorro.
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A presidenta da Associação Comunitária de São Pedro dos Miguéis destaca na
sua fala as pessoas que foram morar em Pau de Leite “Minha irmã, minha filha e meus
sobrinhos que moram em Pau de Leite, mas lá não é reconhecido como comunidade
Quilombola”.

1.3.1.18 Festa, Tradições e Religiosidade
Dona Idália ao fazer menção às tradições e festas do lugar, afirma que:
Tinha as Trezena e depois as festa, os forró... e no fim de maio era nas
Contendas aí a gente ia pra lá de pés e passava a noite andando
chegava lá dançava forró, terminava a gente vinha embora de pés nas
estradas de barro, no escuro, batendo violão...não trocava nada a gente
doava para leiloar pra ajudar na festa das contendas. Todos os anos
elas fazem o leilão, na festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no
mês de Outubro. (Dona Idália, 62 anos, Entrevista concedida no dia
26/12/2015).

As festas religiosas nas comunidades promovem a dinâmica das tradições
culturais e identitárias de um povo. Nesse sentido a igreja cumpre um papel de
mobilização e dinamismo entre os povos. Após Dona Idália nos contar um pouco sobre
as festas que eram realizadas e algumas ainda continuam sendo promovidas em São
Pedro dos Miguéis e Contendas, ela nos fala sobre o preconceito vivenciado na
comunidade.
Na comunidade São Pedro o preconceito é bastante presente. A comunidade é
dividida em duas: São Pedro dos Felipe e São Pedro dos Miguéis – Quilombola. O que
ocorre é que São Pedro dos Felipe, é o lugar de maior ocorrência dos casos de racismo
em relação aos Quilombolas de São Pedro dos Miguéis. Dona Idália conta um dos
casos:
Sofremos muito racismo aqui dos Felipes, tem uma mulher que vinha
pra cá e disse a mim, pois ela gosta muito de vim prá cá, ela me disse
Idália toda vida que eu venho pra cá fica soltando piada dizendo o que
vc vai ver acolá, lá no São Pedro só tem urubu. Lá nos Felipe tem
muito preconceito, chama “Os negro”, desde deles velhos. Tem gente
casada com os Felipe, mas eles não gostam da gente, chama de nego
isso, nego aquilo... Só sofri preconceito na comunidade, em outros
lugares não, pois é um preconceito que vem das raízes, as crianças vão
pra escola eles não gostam, chamam os moleques de nego. (Dona
Idália, 62 anos, Entrevista concedida no dia 26/12/2015).
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Os episódios de racismo relatados atingem indistintamente por causa da cor da
pele, pelo cabelo, pelo lugar onde residem, desde a infância até às senhoras da
comunidade, colocando-a mais uma vez em uma situação excludente e de
subalternidade.
Os negros são invisibilisados pelo racismo e preconceito, mediante os conceitos
e ideias propagadas de que o quilombo é um lugar de existência de ex escravos. O que
denota a retrógrada visão de caracterizar esses grupos como folclóricos e os enquadrálos em cenários de involução.
É absolutamente necessário contar o cotidiano dessas populações e demonstrar
as formas de resistência em meio aos contextos de relações políticas autoritárias, as
escalas migratórias e o escasso acesso às políticas públicas, que se resumem a uma
cisterna e cestas básicas que atendem apenas a algumas necessidades desses grupos.

1.3.1.19 Costumes e Tradições
Segundo Thompson (1998) o costume e a cultura só podem ser analisados se
forem contextualizados a partir da percepção das transformações históricas e
compreendidos empiricamente num recorte de tempo e espaço, evidenciando o
indivíduo de acordo o protagonismo, enquanto sujeitos históricos, com motivações
racionais, autônomas e coerentes.
Manifestações que encontram na utilização de determinados costumes
constantemente repensados e reformulados a partir da experiência conferindo um senso
de legitimidade. Por sua vez, o autor nos propõe compreender o passado à luz de sua
própria “experiência” e “consciência social”, e não por juízo de valores.
O cotidiano das comunidades pesquisadas nos apresenta uma gama de costumes
e tradições. Podemos destacar uma das tradições de cozinhar em panelas de barro que
ainda se mantém presente na comunidade São Pedro dos Miguéis. “Antes a gente fazia
pote de barro, que Mãe Véa ensinou a nós” (Dona Idália, 62 anos, Entrevista realizada
no dia 26/12/2015).
A figura 9 caracteriza um momento da entrevista em que Dona Idália foi
àcozinha e nos trouxe um exemplar de suas panelas de barro para mostrar, orgulhosa
algo do seu povo e um costume que até hoje mantém em sua casa.
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Figura 9: Dona Idália apresentando uma das suas Panelas de Barro que usa pra cozinhar

Foto: Vivianne Sousa – Dezembro/2015

1.3.1.20 Acesso à água e cotidiano
A comunidade também possui cisternas construídas na maioria das casas e
também um poço artesiano que possibilita o acesso à água. Atualmente as famílias
plantam apenas para o consumo e acessam o Bolsa Família.
Algumas mulheres desenvolvem a produção e a venda de varandas de crochê
para a complementação da renda. Essas varandas são adereços colocados na borda das
redes de dormir.
Cada rede possui duas varandas, que é fixada uma de cada lado, cada par desse
custa R$ 5,00, essa atividade é presente em todas as comunidades pesquisadas. As
varandas são vendidas aos atravessadores e em seguida repassadas para os produtores
das redes em São Bento, que é um polo de produção de redes na região.

A gente tem que vender aos atravessadores, porque se a gente for
vender diretamente em São Bento, não conseguimos, pois já tem que
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ter uma freguesia certa e esses compradores só compram aos
atravessadores. O 1kg de linha varia entre 10 e 12 reais, cada kg dá
pra fazer 03 pares de varandas, tem que fazer duas bandas por 5,00 o
dinheiro da varanda só da pra comprar a linha, sendo que uma rede é
150,00. A gente aprende uma com as outras a fazer varanda, só
olhando eu aprendi e ensinei a todo mundo que quis aprender. O
ganho que tem é esse para as mulheres, as outras trabalham de
faxineira na rua. (Entrevista concedida por Maria de Lourdes Filha –
Miúda em26/12/2015).

A figura 10 mostra Maria de Lourdes, a Miúda, no ato de produção da varanda
durante a realização da entrevista. É nítida a exploração na produção desse produto, se
gasta muito tempo de trabalho, dinheiro investido na linha de confecção, para um
retorno financeiro muito baixo. As mulheres apontam essa atividade geradora de renda
como uma alternativa prática pelo fato de serem realizadas em suas residências.
Figura 10: Maria de Lourdes – Miúda, fazendo varanda crochê – Atividade geradora de renda,
presente no cotidiano das mulheres negras da comunidade.

Foto: Vivianne Sousa – Dezembro/2015.
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Existe uma escola em São Pedro dos Felipe, na comunidade ao lado, onde as
crianças frequentam o ensino fundamental e depois começam a se deslocar para a zona
urbana para conclusão dos estudos.
Figura 11: Casa da Família de Maria de Lourdes – Miúda, presidenta da Associação
Comunitária Quilombola do São Pedro dos Miguéis, uma das primeiras Residências da
Comunidade

Foto: Vivianne Sousa –Dezembro/2015.

1.3.1.21 Organização política e discussão sobre a Temática Quilombola
O processo de organização política para o autoreconhecimento da Comunidade
Quilombola São Pedro dos Miguéis, também teve a participação de Bidia (Liderança
Quilombola de Lagoa Rasa), quando teve início em 2006. Também contou com a
participação e a contribuição no debate de Francimar Fernandes, representante da
ACAADE.
Foi Bidia que começou a andar por aqui aí. Bidia chegou e disse vocês
se arrume que vai chegar uma reunião no São Pedro dos quilombola,
se não fosse esse povo mais velho não sabia nem o que era
Quilombola, quando o pessoal mais velho morreu, não tinha nem
energia aqui era tudo a lamparina, era tudo mato, só tinha a casa de
Mãe véa e tia Maria. (Dona Idália, 62 anos, Entrevista concedida no
dia26/12/2015).
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“...esse povo mais velho não sabia nem o que era Quilombola…” essa frase
afirmativa nos leva a reflexão ao termo novo que chega a comunidade em prol da
organização e articulação de um povo que tradicionalmente ocupa terras produzindo e
dinamizando esse contexto.
A presidenta da Associação Comunitária destaca que atualmente poucas pessoas
frequentam as reuniões da Associação, conta as dificuldades em mobilizar e articular as
famílias, em sua fala ela coloca “A gente foi reconhecido como quilombola, mas
continua quase tudo só no papel” (Miúda, Presidenta da Associação Comunitária da
Comunidade Quilombola de São Pedro).
Essa situação nos remete ao fato de que desde 2006, com o Reconhecimento da
Comunidade pela Fundação Cultural Palmares, pouco se avançou em termos do acesso
às políticas públicas, a Comunidade ainda não teve seu Relatório Antropológico
produzido, por exemplo.
“Miúda” segue como Presidenta da Associação desde 2006, participando de
outros espaços como o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e a articulação
para as atividades desenvolvidas pela ONG Visão Mundial em parceria com o Projeto
Xiquexique.
Destaca o papel de contribuição da ACAADE para o autoreconhecimento da
comunidade, porém afirma a negligência atual com o acesso às políticas públicas em
relação à comunidade e algumas práticas que são presentes no Sertão por parte dos
candidatos a pleitos eleitorais: “quando é na época da política aí já vem uns aqui
prometer a ajudar a comunidade”, afirma Miúda.
As políticas públicas são relegadas a esses povos tradicionais e suas
especificidades são pouco ou quase nada contempladas e percebidas pelas gestões,
levando-os a “depender” de favores dos políticos.
A comunidade São Pedro dos Miguéis recebeu o título de autoreconhecimento
em 16 de novembro de 2006 pela Fundação Cultural Palmares após um processo de
organização e mobilização da comunidade, dez anos já se passaram desde que o título
foi recebido pela comunidade, contudo as próximas etapas não tomaram sequência e
pouca coisa mudou.
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1.3.3 Lagoa Rasa
Figura 12: Dora, Liderança da Comunidade Quilombola Lagoa Rasa nos apresentando a
Associação Comunitária e o acervo

Foto: Vivianne Sousa – Dezembro/2015.

1.3.3.1 A chegada na Comunidade
O quadro que a líder quilombola segura nas mãos trata-se de um mural fixado na
Associação com várias fotografias dos moradores, contendo a frase: “Negro sim, e
daí?”. A liderança Dora foi quem nos recebeu na comunidade e nos contou sobre essa
trajetória.
Foi com a contribuição das lideranças da Comunidade Lagoa Rasa que a
comunidade Curralinho Jatobá, Pau de Leite e São Pedro passaram pelo processo de
auto-organização e certificação, estas com características distintas apesar de estarem
próximas geograficamente e possuírem semelhanças no seu processo deformação.
A comunidade Lagoa Rasa, localizada na Zona Rural do município, é a pioneira
no processo de organização política, sendo capaz de influenciar diretamente na
organização das outras comunidades quilombolas.
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Visivelmente possui um dinamismo político mais ativo que chama a atenção no
sertão da Paraíba, pois é a única que possui sede de associação própria e já realizou
encontros, palestras e intercâmbios na cidade, fruto de uma construção de militância no
movimento negro.
1.3.3.2 Organização Política
Desde a década de 1990 a comunidade tem se organizado politicamente como
movimento negro, com a influência de Frei Dimas; “Mesmo antes da gente se chamar
Quilombola”, afirma Dona Terezinha.
Esse foi o período de atuação das Comunidades Eclesiais de Base 29 – CEBS e da
influência da igreja junto aos movimentos sociais.
Durante esta época a comunidade recebeu a visita e a formação política com o
líder do movimento negro paraibano Balula 30. Segundo a liderança comunitária Dora:
O primeiro que a gente trabalhou aqui em Catolé foi como grupo de
consciência negra com Frei Dimas que foi quem começou o trabalho
com comunidades, tinha muitos grupos, com jovens, com vários
grupos, em 1988 o tema da igreja foi direcionado ao tema do Negro, aí
ele criou esse grupo de Consciência Negra e a gente participava desse
grupo durante muito tempo, mas aí ele foi embora e entrou Frei
Fernandes a gente tinha uma sede no Centro Pastoral e ele tirou, e ele
tirou dos grupos dos movimentos sociais a sede, disse que não
aceitava mais esse trabalho no centro paroquial e a gente não tinha
onde ter outra sede e não tinha mais apoio da igreja e aí desperdiçou
esse grupo. (Dora, Liderança Comunitária, Entrevista concedida no
dia27/12/2015).

29

As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) surgiram no Brasil como um meio de evangelização que
respondesse aos desafios de uma prática libertária no contexto sociopolítico dos anos da ditadura militar
e, ao mesmo tempo[...]Os bispos do Brasil já haviam feito a opção pelas “comunidades de base” desde
1966, para tornar a Igreja mais viva, mais corresponsável e mais integrada. As CEBs foram consideradas
atividade “urgente” pelos bispos, para renovar as paróquias. [...]Devido ao contexto específico da
sociedade brasileira, que vivia sob o regime de exceção, com cerceamento dos direitos civis, as CEBs se
tornaram uma plataforma válida e eficiente para as mudanças sociais, apresentando ainda as bases de uma
nova sociedade. Disponível em: http://www.vidapastoral.com.br/artigos/eclesiologia/a-identidade-dascebs/ Acesso em Fevereiro de2017.
30
João Silva de Carvalho Filho, conhecido como João Balula foi um militante negro natural da cidade de
Pombal/PB que ganhou grande destaque nos movimentos sociais paraibanos ao longo de quase 30 anos de
atuação. Foi do Movimento Cultural Paraibano e presidiu a Federação Paraibana de Teatro Amador, de
onde fez notar suas posições políticas para a área cultural do estado. Foi também carnavalesco, dirigente
da Escola de samba malandros do Morro. Foi intransigente na defesa da igualdade de direitos e na luta
contra o preconceito a negros e grupos sociais discriminados. Faleceu no ano de 2008.
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A comunidade Lagoa Rasa foi pioneira no município na discussão e
reivindicações com base na pauta do movimento negro, contou com a idealização da
fundação de uma escola chamada Zumbi dos Palmares, que tinha o intuito de trabalhar
pedagogicamente com a temática da negritude voltada para a consciência negra, mas
não foi possível por causa das exigências e burocracias do Estado.
Em seguida, a Sede da Comunidade Quilombola mobilizou todas as famílias em
torno da busca de melhores condições de vida para o território. A seguir temos a
fotografia de uma atividade realizada que contou com a presença de Balula.
Figura 13: Atividade de Formação Política com o Líder Balula na Comunidade Lagoa
Rasa - Fonte: Acervo da Comunidade Quilombola Lagoa Rasa.

Foto: Vivianne Sousa – Dezembro/2015.

É perceptível a importância desse movimento iniciado na década de 1990 e a
partir desse processo de organização política, a comunidade passou a se mobilizar para
o autoreconhecimento quilombola. A liderança Dora, nos explica como foi esse
processo na época:
Na época veio um pessoal de Brasília, veio um antropólogo fazer um
levantamento, passou 5 meses nesse processo, aí veio Padre Luiz e
Francimar que são da ACAADE que trabalham com negros que
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ajudou no processo de organização e toda vida deu apoio as
comunidades de Catolé que três receberam certificado e uma ainda
não recebeu. Teve uma entrevista com os moradores da comunidade,
com meu pai e fizeram um encontro com o pessoal das comunidades
quilombola e fizeram foto do território e Francimar quem fazia o
intercâmbio com a gente aqui e Bidia, minha irmã era a representante,
pois tinha que ter um relatório com uma confirmação que nós erámos
afrodescendentes desde a raiz aí eles fizeram isso nas outras
comunidades também. (Dora, Liderança Comunitária, Entrevista
concedida no dia27/12/2015).

A AACADE esteve presente nesse processo como podemos perceber na figura
13 a presença de Francimar Fernandes em uma reunião realizada durante o período de
organização política da comunidade.
Figura 14: Reunião da Comunidade Quilombola Lagoa Rasa com a participação de Francimar
Fernandes – Representante da ACAADE.

Fonte: Acervo da Comunidade. – Dezembro/2015.

As rodas de conversas que eram realizadas em grupo com a participação do
Movimento Negro, ACAADE e a igreja fortaleceram a comunidade e possibilitaram a
articulação entre os moradores, criando espaços de discussão e promoção da história
oral que retrata a trajetória de vida dos negros da Lagoa Rasa e de seus antepassados,
em um contexto de ausência de materiais escritos e sistematizados.
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1.3.3.3 Formação da Comunidade Lagoa Rasa
Na pesquisa realizada em Lagoa Rasa podemos conceber a história contada por
Dona Terezinha de Jesus, 60 anos, professora aposentada, que fala sobre a formação da
família e a chegada ao sertão da Paraíba:
Meus bisavós por parte da minha mãe vieram da Angola, vieram
enganado, vieram vendidos, aí foram trabalhar, uns foram no
município de Riacho dos Cavalos, eles eram tratados como bois, eles
recebiam o sobrenome dos que compravam, os donos de engenho,
meu bisavô era Benedito e minha bisavó era Benedita e por parte do
meu pai vieram para uma comunidade em Belém do Brejo do Cruz,
numa comunidade chamada Jatobá do Jale, por isso que até hoje
somos conhecido por esse apelido Jatobá por parte mãe. Osmais ricos
comprava os escravos, como quem compra gado. Minha vó se
chamava Francisca Joaquina e meu avô Manoel Benedito que são
meus avós maternos que são os descendentes de quilombola que eram
estavam lá em Riacho dos Cavalos. Aí acabou a escravidão aí
migraram para cá. Meu pai José Vitorino não era descendente de
quilombola, era índio de Remígio e a vó dele era índia quando
Franceses se apossaram ela fugiu e casou com meu avô. O pai da
minha Vó era Benedito Vieira e a Mãe era Joaquina tinha osobrenome
do dono da propriedade, meu avô conheceu minha avó quando ela
migrou pra fazenda Curralinho, aí eles se casaram e vieram para nossa
comunidade que nós tamo aqui e estamos aqui desde a minha avó.
Chegaram aqui como moradores, meu pai morou 47 anos na
propriedade de José Hercílio Maia, quando pai faleceu nós
atravessamos e passamos a cerca pra esse outro lado mas lá também é
Lagoa Rasa, a casa ainda tá em pé lá e lá tem muita lembrança dele.
(Dona Terezinha, 60 anos, Entrevista concedida no dia27/12/2015).

Como podemos perceber no depoimento de Dona Terezinha, seus antepassados
vieram da Angola para Riacho dos Cavalos, realizando movimentos migratórios para a
comunidade Curralinho e em seguida para Lagoa Rasa, onde sua família e seus
descendentes permanecem até hoje. Com esse relato, podemos perceber que existe uma
relação entre as duas comunidades.
Sobre a origem da comunidade, o que nos foi contado por Dora, é que ela era
bisneta de africanos escravizados. Seu avô paterno nasceu na cidade de Belém, migrou
para Catolé do Rocha-PB e conheceu a sua esposa, a avó de Dora. Tiveram dez filhos,
dentre eles o pai de Dora, Seu Atonio Jatobá que se encontra vivo.
Toda essa família chegou à região para trabalhar nas terras da família de
Petronilo Barreto que até hoje ainda são os proprietários das terras ocupadas
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tradicionalmente pela comunidade. Na figura 14 estão Maria Jatobá e seu esposo José
Viturino. Essa foto foi tirada no dia do casamento.
Figura 15: Maria Jatobá e seu esposo José Viturino, segundo relatos essa foto foi tirada no dia
do casamento.

Fonte: Acervo da Comunidade.

Quanto ao processo de povoamento da comunidade e de construção do povoado
nos relata Luciana França, quilombola da Lagoa Rasa, que as casas dessa comunidade
foram construídas pelos próprios negros de forma manual:
Em épocas de estiagem que os açudes estavam secando, o açude
gerava uma lama que era utilizada para a construção das casas, a partir
dessa lama, se fabricava tijolos, nós erámos crianças e brincávamos ao
redor da queima dos tijolos, faziam as formas de madeira, colocava a
lama e tocavam fogo e empilhavam, além de serem utilizados na
construção das nossas casas, eram vendidos algumas vezes, todas as
casas de Lagoa Rasa, foram construídas por elas mesmas, pelos tijolos
feitos por elas mesmas e pela madeira cortadas por elas mesmas.
Luciana França, Jovem Quilombola, Lagoa Rasa, Entrevista Realizada
em Abril de 2017).

Os tijolos são produzidos com a retirada do barro que fica nas margens da
Lagoa, são amassados pelos negros, em seguida moldados, colocados para secar ao sol e
queimados no próprio local utilizando a lenha retirada dos arredores da comunidade.
Após esse processo são utilizados para a construção das casas.
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1.3.3.4 Manifestações Culturais
A história da comunidade Lagoa Rasa é a expressão viva das várias
manifestações culturais que deram origem a esse território. Segundo Luciana França,
neta de Maria Jatobá, matriarca que iniciou a povoação da Comunidade de Lagoa Rasa:
Minha vó sentava na calçada e cantava cantorias, fazia macramê,
costurava, fazia óleo de mamona para passar nos cabelos, ela tinha
uma forte relação com o cordel, a questão do cordel era reprimido por
meu avô, ela tinha uma caixa de sapato cheia de cordéis, ela sabia
escrever, sabia cantar, tinha épocas que eram realizadas cantorias na
casa da minha avó, homens e mulheres estavam organizando e a casa
do meu avô recebia pessoas da redondeza brancos e negros para a
participação. Minha vó ficou doente e se aproximou muito da
religiosidade e acabou se afastando das cantorias e depois que ela
morreu poucas vezes realizaram e hoje em dia não acontece mais.
Meu interesse pela cultura popular vem do meu contato com esses
cordéis que eu tive acesso, como “O Pavão Misterioso”. (Luciana
França, Jovem Quilombola, Lagoa Rasa, Entrevista concedida em
Abril de2017).

Essas histórias carregam consigo um valor cultural e simbólico das práticas de
resistência e de identidade que se faziam presentes na comunidade recorrente na
memória dos moradores de Lagoa Rasa.
A comunidade quilombola Lagoa Rasa ainda não teve seu Relatório
Antropológico realizado, pois se encontra com o processo parado. Podemos constatar
que o percurso jurídico a ser cumprido desde a certificação até a demarcação das terras e
a emissão do título de propriedade é demorado de modo que prejudica a articulação,
causando uma desmobilização e uma falta de perspectiva no que tange ao acesso às
políticas públicas e ao avanço nas próximas etapas para alcançar o título de posse da
terra.
Quando os moradores citam o caso de Curralinho/Jatobá que também não tem
avançado, essa constatação foi percebida a partir da fala da liderança Dora:
A gente não demarcou a terra por outros processos e também a do
Curralinho tá com dez anos que eles avançaram no processo e nunca
saiu nada [...] imagine aqui que tinha que partir pra uma briga
judiciária pra vencer para poder fazer a desapropriação, só se fosse
para os nossos netos aí não adianta. (Dora, Liderança Comunitária,
Entrevista concedida no dia 27/12/2015).
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Podemos perceber que a discussão sobre a demarcação do território quilombola
ainda precisa ser melhor explicada e discutida, pois as relações de poder presentes na
terra ocupada tradicionalmente ainda permeiam e influenciam diretamente os quilombos
no Sertão da Paraíba.
Esse fator ainda é fortemente enraizado no coronelismo, segundo Leal (2012) a
dependência em áreas rurais ainda é incontestável, tendo em vista que a concentração de
terra ainda é um fato dominante na vida rural brasileira, ainda mais nas regiões
sertanejas.
As comunidades seguem com sérias dificuldades de acesso às políticas públicas
e às condições de permanência na terra. Vencer essas estruturas de poder estabelecidas
nas áreas rurais aparentemente nos parece o maior desafio.
Lagoa Rasa tem o total de 11 famílias, se mantém viva a tradição de se juntarem
aos domingos e feriados para conversar e ficarem juntos. Destacando que
historicamente desde o início as famílias vivem da agricultura a partir do sistema de
parceria, planta “na terra do patrão”, o produtor fica com a metade e entrega a metade
para o proprietário.
1.3.3.5 Caça e Pesca
A caça ainda é realizada nas seguintes localidades: Serra do Brejinho, Serra dos
Picos, Serra da Água Branca, Serra dos Cabeça, Serra de São Miguel. “Pai criou nós
com isso prá alimentar que não tinha condições de comprar carne, pescava, caçava”,
afirma Dona Terezinha.
A figura 15 demonstra uma encenação teatral que foi realizada na comunidade,
na qual Dora representava um ato de prática da caça, no momento que discutiam sobre a
cultura local.
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Figura 16: Liderança da Comunidade Quilombola Lagoa Rasa, Dora, em encenação teatral
sobre os costumes da Comunidade.

Fonte: Acervo da Comunidade.

Segundo Dona Terezinha próximo da Lagoa Rasa, tem dois açudes, “A Lagoa” e
o “açude de Doutor Zé”, que serviram de sobrevivência para os quilombolas através da
pesca e do uso da água. A figura 16 a seguir mostra a Lagoa que nominou a comunidade
e contribuiu para sobrevivência desses povos.
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Figura 17: Lagoa da Comunidade Quilombola Lagoa Rasa, que denominou a Comunidade.

Foto: Vivianne Sousa –Dezembro/2015.

1.3.3.6 Racismo
Um fato importante na entrevista realizada com Dona Terezinha é quando ela
fala sobre racismo “isso nós sempre sofre, principalmente quando a gente era criança
que diziam que não se podia sentar perto de nós negros” e outra fala presente “negro só
é pra trabalhar na agricultura”.
Os depoimentos citados corroboram com a realidade de exclusão vivenciada
historicamente pelos negros e negras no Brasil, e nesse caso, no sertão da Paraíba. Sobre
essa dimensão da realidade Catoleeense, Dona Terezinha ainda afirma: “Para as
mulheres só aparecem emprego pra trabalhar nas casas” o que nos remete a reflexão
sobre a condição de exclusão e subalternidade que é colocada a mulher negra sertaneja.
1.3.3.7 Papel das Mulheres
Tomemos como exemplo Ilma, que atualmente é presidenta da Associação
Comunitária, para demonstrar a importância do papel da mulher nessas comunidades.
Desde o processo de certificação da comunidade, as mulheres ocupam os cargos da
presidência e grande parte dos cargos inerentes à associação. Elas assumem o papel
político organizativo, o trabalho doméstico e o trabalho fora de casa, portanto,
acumulam uma série de atividades e assumem o papel do protagonismo político e de
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resistência em um território entremeado pelas relações de poder que são reproduzidas
cotidianamente.

1.3.3.8 Políticas Públicas Acessadas e o Acesso à água

Quando levantamos o tema políticas públicas, o que nos foi colocado foi o
acesso à água, possível pelas cisternas que estão presentes em todas as casas da
comunidade, isso nos faz refletir como a escassez da água afeta diretamente a vida das
comunidades quilombolas sertanejas, pois antes da construção das cisternas, as famílias
carregavam latas d’água na cabeça que retiravam dos cacimbões da Comunidade Lagoa
Rasa. Contudo essa água só poderia ser utilizada para beber e cozinhar. Segundo
Luciana França:
A água também era utilizada para o banho, a água do açude também
era utilizada para lavar roupa e para banho, a água do cacimbão era
melhor para as atividades domésticas devido a qualidade dela, a água
do açude era mais utilizada para regar plantas, para o cultivo de
peixes, para os animais, em tempos de muita água na reserva do açude
as mulheres também lavavam roupas no açude. A água do cacimbão
em época de abundância também era utilizada para irrigação de
algumas espécies de horta. (Entrevista concedida no dia 27 de
dezembro de 2015).

Outra política destacada foi a construção de banheiros e fossa nas casas dos
moradores que ainda não possuíam banheiro. Durante a conversa com Dona Terezinha
fizemos a pergunta: “Depois que vocês receberam o título de comunidade quilombola
mudou alguma coisa?” a resposta foi: “chegou cisterna, chegou cesta básica, chegou
banheiro, tudo isso a partir do governo Lula”, porém é importante destacar que essas
políticas ainda são suficientes para a permanência desses povos nas comunidades.
Dona Terezinha destaca “era bom que tivesse emprego para os jovens, uns
cursos profissionalizantes, pois as pessoas saem da comunidade por falta de emprego.”
Além disso tudo que é produzido através da agricultura é apenas para o consumo, não
gerando renda, pois metade é repassado para o “patrão”.
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O debate sobre as políticas públicas é algo bem presente na comunidade Lagoa
Rasa. Quando perguntamos sobre a temática a Fransuênia Silva, ela nos contou porque
saiu da comunidade para morar na Zona Urbana de Catolé do Rocha:
Sai do quilombo para a cidade pois tive que procurar emprego para
criar meus filhos, morando na comunidade ficava muito difícil para se
deslocar, as políticas públicas não atendem as necessidades dos
quilombolas pois só ensina uns cursos de bordado, necessita de uma
coisa que motive mais, a cesta básica que é uma ajuda grande pra
gente e foi cortada, ficou difícil a situação, outra dificuldade grande
enquanto quilombola é a moradia e o preconceito quando a gente dá as
costas o povo nos chama de “ cambada de negro” e fica mangando da
gente, isso é uma grande barreira , eu entendo que deveria ter mais
projetos para as mulheres trabalharem no quilombo para que a gente
não tivesse que sair para procurar emprego na cidade. (Entrevista
concedida em Outubro de2016).

Um momento importante a ser destacado durante a nossa entrevista e visita na
comunidade é que se conta que em 1984 existia um terreiro de Matriz africana na
comunidade de onde se ouvia vários sons de tambores e era liderado por Rita Marcelina.
Porém quando perguntamos sobre a participação da comunidade no terreiro: “só quem
ia era os homens atrás da cachaça e vinha um povo de Catolé, mas a gente ia para a
nossa religião católica” afirmou Dona Terezinha.
1.3.3.9 Religiosidade
A comunidade é predominantemente católica, possui uma igreja localizada no
centro, foi construída por meio de campanhas para arrecadação de fundos feita com a
participação de negros e brancos moradores da Comunidade.
É importante considerar que a igreja exerce um papel de manter a organização e
mobilização dentro da comunidade, através da manutenção de um calendário de
atividades, além de agregar os moradores que migraram para a cidade. Segundo
entrevista realizada com Luciana França:
Nos fins de semana por exemplo, em festas, em
reuniões
comunitárias, em atividades culturais religiosas boa parte dos
migrantes voltam para comunidade. Em um passado próximo existiam
mais famílias residindo na comunidade, apesar de algumas famílias
terem ido embora, o sentimento de pertencimento ao território por
parte destas não se perdeu, esses membros que migraram para cidade
ainda retornam para o quilombo. Ao todo 9 famílias migraram, e
alguns membros das famílias que migraram para cidade já formaram
suas próprias famílias, e estão se aglomerando em um bairro
especifico da cidade de catolé do Rocha, um bairro da periferia
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chamado Padre Pedro Serrão. (Luciana França, Jovem Quilombola,
Entrevista concedida no dia 27 de dezembro de 2015).

1.3.3.10 Migração
Atualmente residem 11 famílias quilombolas e 06 não quilombolas no território,
porém a região vivencia a constante migração para a zona urbana dos seus moradores
em busca de emprego.
Algumas mulheres trabalham na cidade como domésticas. O deslocamento até a
cidade não é fácil, pois é frequente os moradores da comunidade se submeterem às
caronas em carros que trafegam na estrada em direção a cidade.
As famílias caminham cerca de um quilometro e meio para chegarem até a
estrada. Dora nos conta um pouco essa realidade:
Eu trabalho seis dias em Catolé eu vou todos os dias daqui para aquela
pista para pegar uma carona, tem dia que eu espero 45 ou 50 minutos,
muitas vezes eu tenho que dormir lá por não ter transporte para voltar,
gasto 20 minutos daqui para a pista a pé, tenho que começar o trabalho
as 7:00, levar o meu filho na escola que também entra as 7:00. (Dora,
Liderança Comunitária, Entrevista concedida no dia 27/12/2015).

1.3.3.11 Mercado de Trabalho e Oportunidades
Os dados do campo revelam que algumas famílias já migraram para a cidade,
para morar na periferia, embora tenham que pagar aluguel, mas os que permanecem em
terras quilombolas se somam a quatro gerações anteriores que resistem na Lagoa Rasa.
A área das casas e os seus quintais foram doados para os seus respectivos
moradores, mas com base nos relatos não foram registradas em cartório. Não possuem
terras que possibilitem o desenvolvimento da agricultura que não se utilize de sistemas
de meia/terça.
A renda atual da comunidade gira em torno do acesso ao bolsa família,
predominantemente, e os outros meios são oriundos de serviços domésticos, como
podemos perceber na fala de Dora:
Tem as famílias que vivem de lavar roupa, arruma uma casa, faz uma
faxina, as oportunidades que aparecem para as meninas jovem daqui é
pra trabalhar nas casas, geralmente as pessoas vem aqui saber se as
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meninas querem trabalhar de babá, de cozinheira, lavadeira, aí quando
elas vão trabalhar nas casas, tem que parar de estudar pois é o dia todo
e elas não pode ficar sem ganhar nada pois a família é pobre. (Dora,
Liderança Comunitária, Entrevista concedida no dia 27/12/2015).

A reprodução da mentalidade escravocrata ainda é presente diariamente quando
percebemos que às comunidades negras sempre são oferecidos postos de trabalhos
relacionados à cozinha, na maioria das vezes sem registros na carteira de trabalho,
negando direitos trabalhistas garantidos por lei e mantendo-as na informalidade, sem
nenhuma garantia e levando-as a evasão escolar pelas precárias condições de trabalho
oferecidas.
Fato presente na fala das mulheres quilombolas: “Sempre nos viram como o
pessoal da cozinha, nunca nos viram como os moradores da nossa terra, as trabalhadoras
da nossa terra” (entrevista concedida por Luciana França no dia 27/12/2015).
1.3.3.12 Associação Comunitária e Atividades
Figura 18: Associação Comunitária da Comunidade Quilombola Lagoa Rasa.

Foto: Vivianne Sousa – Dezembro/2015.

Na figura 18 está a Sede da Associação Comunitária de Lagoa Rasa onde
atualmente é desenvolvido um Projeto de Musicalização Quilombola em parceria com
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o IFPB31 dirigido às crianças da comunidade, assim também como foi desenvolvido
ações pela Visão Mundial em parceria com o Projeto Xiquexique até maio de2017.
Ao lado da sede da associação, encontra-se uma das cisternas utilizadas para o
abastecimento de água da comunidade, que assim como as demais, também enfrenta
problemas com seca e escassez de água.
A comunidade recebeu seu Título de autoreconhecimento pela Fundação
Cultural Palmares em 19 de Junho de 2006 e segue resistindo e se reinventando
cotidianamente para a sua sobrevivência nessas terras.
1.3.3.13 Educação e Acesso ao Ensino Superior
No que tange ao acesso às políticas públicas na área da educação os dados
acessados revelam que 05 Jovens ingressaram na Universidade, sendo que 03
concluíram o curso superior, os seguintes cursos: Ciências Agrárias e Administração, 01
ainda está cursando Engenharia Civil e 01 desistiu de Ciências Agrárias.
Nesse aspecto existe a política pública da Bolsa Permanência do Fundo Nacional
Desenvolvimento da Educação – FNDE criado em 2013 no Governo Dilma, que
possibilita a permanência de jovens quilombolas, indígenas e de baixa renda,
beneficiados com uma bolsa para permanecerem na Universidade:
Essa bolsa possibilitou que minha pretensão de fazer uma graduação
em uma Universidade Federal fosse concretizada e que eu pudesse me
dedicar e estudar sem precisar trabalhar, pois com essa bolsa é
possível cobrir os custos como hospedagem e alimentação na cidade
de João Pessoa. A bolsa também possibilita a compra de livros e o
custeamento das passagens quando eu quero retornar para Catolé e
visitar meus pais. A bolsa dá condições de estar aqui e pleitear uma
carreira acadêmica, pois estou podendo participar de projetos de
iniciação cientifica. (Luciana França, Jovem Quilombola da Lagoa
Rasa, Entrevista concedida em Abril de2017).

A inserção de Jovens Quilombolas nas Universidades Públicas e a sua
permanência nos demonstra além dos frutos de conquista pessoal, a contribuição
coletiva para a comunidade, pois Luciana França nos conta que sempre que retorna a
sua casa para rever os familiares, realiza oficinas na comunidade sobre temáticas na
área de educação, etnia, identidade e políticas públicas.

31

Instituto Federal da Paraíba.
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A educação estava sempre relegada, e a agricultura era a atividade prioritária
dos quilombolas desde a adolescência a vida adulta. O espaço escolar geralmente era
destinado aos homens e pouco se investia na educação para as meninas e mulheres.
Apesar da aprovação da Lei 10.639/2003 32, a educação quilombola ainda é um
desafio, tendo em vista a quantidade de escolas do campo fechadas. O deslocamento
difícil até a cidade permanece uma problemática enfrentada para a conclusão dos
estudos. Quanto ao acesso ao ensino médio, 09 quilombolas da comunidade Lagoa Rasa
conseguiram concluir.

1.3.4 Curralinho/Jatobá
Figura 19: Estrada de Barro até a Comunidade Curralinho/ Jatobá.

Foto: Vivianne Sousa – Dezembro/2015.

1.3.4.1 A Caminho da Comunidade
O acesso a Curralinho/ Jatobá é o mais difícil de todas as outras comunidades, trata32

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se
obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. § 1o O conteúdo programático a que se
refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição
do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.
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sede uma área isolada, uma região pouco habitada. A figura 19 nos remete nitidamente às
características de resistência em meio à seca. Essa comunidade é a única da cidade de
Catolé do Rocha que avançou um passo adiante no processo de demarcação, ou seja, em 16
de novembro de 2006 a comunidade recebeu o título de autoreconhecimento.
Em seguida o Incra fez a visita ao território, porém é a comunidade que não
conseguimos encontrar informantes sobre o território, foram duas tentativas que não deram
resultados.
1.3.4.2 Dados do Incra
Em entrevista realizada com Ester Fortes – Antropóloga do INCRA, ouvimos o
seguinte depoimento:
Nós fomos em 2011 Curralinho/Jatobá na época tinha 04 famílias, mas já
estava quase todo mundo fora, aí a gente percebeu que essa discussão
sobre Identidade Quilombola, tudo isso estava muito desconhecido, eles
não conseguiam conectar a história com as exigências da normativa e da
política, então ficava difícil começar o processo de contratação de
relatório com prazo, então dentro desse prazo não dava tempo do
antropólogo ir, levantar essa discussão nessa comunidade, enfim fazer
todo esse trabalho anterior, de preparar a comunidade que normalmente
esse trabalho deveria tá sendo feito pelos movimentos, de fazer essa
preparação política da comunidade, para ela se reconhecer dentro da
política e saber o que ela vai reivindicar e com base em que e tudo isso
não dá para amadurecer em prazo de contrato e convênio e aí a gente
acabou não contemplando a comunidade por conta disso. (Ester Fortes Entrevista concedida em Março de2017).

Mesmo Curralinho/ Jatobá tendo avançado no trâmite demarcatório, a morosidade
da justiça nos casos de regularização fundiária, causa descrédito e desmobilização em torno
das reivindicações das comunidades. Veremos no capítulo seguinte os caminhos legais
referentes aos processos demarcatórios dessas comunidades.
O processo aberto no INCRA para solicitação do reconhecimento, consta no
documento o seguinte histórico:
A comunidade existe desde muito tempo. Os moradores são posseiros
desde muito tempo, temos ainda vivo pessoas com 70 e 80 anos que
nasceram aqui e dizem que seus antepassados também tem raiz no lugar.
(Histórico da comunidade escrito no documento que solicita o auto
reconhecimento – Fonte: Incra)

Curralinho/Jatobá é uma comunidade que tivemos bastante dificuldade para
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construir o seu histórico, na primeira e segunda vez que fomos à comunidade não
encontramos ninguém da Associação com quem pudéssemos conversar.
O que sabemos sobre Curralinho/Jatobá é a relação com Lagoa Rasa, como foi dito
acima de por Bidia que esteve no processo de articulação das comunidades Quilombolas do
Sertão. Ela traz algumas informações: “Curralinho/Jatobá são duas comunidades ligadas de
negro, são terras remanescentes de quilombo, lá tem estábulo, tem fazenda, tem muita
benfeitoria.”.
1.3.4.3 Dados da Fundação Cultural Palmares
Na pesquisa realizada na Fundação Cultural Palmares, o que consta nos seus
documentos são as seguintes informações:
Curralinho e Jatobá são duas Comunidades Remanescentes de
Quilombo, localizadas lado a lado, no município de Catolé do Rocha,
no estado da Paraíba. Pela quantidade de moradores, pela localização
e pela história em comum, as duas comunidades foram certificadas
pela Fundação Cultural Palmares, conjuntamente, sendo que a
publicação da certificação ocorreu em 13 de dezembro de 2006, no
Diário Oficial da União. Foi o que ocorreu no caso das Comunidades
de Curralinho e Jatobá.A decisão de certificação Conjuntamente foi
algo que ocorreu “de cima para baixo”. No entanto, no caso em
estudo, felizmente não há registro de conflitos ou enfrentamentos em
decorrência da certificação conjunta. De acordo com Seu Domingos
Mariano, 88anos de idade, morador mais antigo das comunidades,"0s
cativos trabalhavam ai, fazendo tudo de graça!Trabalhavam ai, no
Curralim. Aqui era tudo uma propriedade só! (Dados Fornecidos pela
Fundação Cultural Palmares em Abril de 2017).

Durante o desenvolvimento da pesquisa tivemos o conhecimento da influência
da CPT – Comissão Pastoral da Terra33 no processo de formação política e assessoria a
essas comunidades.
33

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) nasceu em junho de 1975, durante o Encontro de Bispos e
Prelados da Amazônia, convocado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realizado em
Goiânia (GO). Foi fundada em plena ditadura militar, como resposta à grave situação vivida pelos
trabalhadores rurais, posseiros e peões, sobretudo na Amazônia, explorados em seu trabalho, submetidos
a condições análogas ao trabalho escravo e expulsos das terras que ocupavam.Nasceu ligada à Igreja
Católica. O vínculo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ajudou a CPT a realizar o
seu trabalho e a se manter no período em que a repressão atingia agentes de pastoral e lideranças
populares. Logo, porém, adquiriu caráter ecumênico, tanto no sentido dos trabalhadores que eram
apoiados, quanto na incorporação de agentes de outras igrejas cristãs, destacadamente da Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB.A CPT foi criada para ser um serviço à causa dos
trabalhadores e trabalhadoras do campo e de ser um suporte para a sua organização. O homem e a mulher
do campo são os que definem os rumos a seguir, seus objetivos e metas. Eles e elas são os protagonistas
de sua própria história. A CPT os acompanha, não cegamente, mas com espírito crítico. Fonte:
https://www.cptnacional.org.br/index.php/sobre-nos/historico Acesso em Junho de2017.
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As informações repassadas pelo representante da CPT em Cajazeiras-PB,
Antônio Cleide, reafirmam a colaboração em 2007 junto às comunidades de Catolé do
Rocha-PB, Cajazeirinhas-PB e Coremas-PB. Foram realizadas reuniões e ações em
parcerias com a UFCG para o andamento dos processos no que tange a reivindicação da
terra. Segundo Antonio Cleide – Representante da Comissão Pastoral da Terra Cajazeiras-PB:

Em 2007, Bidia nos contou da existência das comunidades
quilombolas do Sertão, a gente não tinha conhecimento e ela nos disse
dos desafios que tinha porque a questão da terra não era discutida e as
comunidades precisavam de uma articulação e uma contribuição,
então nos propomos enquanto CPT em conhecer e visitar essas
comunidades, mesmo não sendo áreas de atuação da CPT, pois nossa
prioridade era os assentamentos e acampamentos, mas nos dispomos
em conhecer e colaborar, então fomos conhecer Curralinho/ Jatobá,
Lagoa Rasa e São Pedro dos Migueís, todas essas comunidades já
tinha o reconhecimento da Fundação Cultural Palmares, mas não tinha
no INCRA nenhum processo aberto de regularização fundiária, pouco
se falava nas comunidades do sertão sobre isso, realizamos dois
encontros, um em Pombal e outro Cajazeiras com a participação de
Ester Fortes (INCRA) e os representantes das comunidades
quilombolas do Sertão para explicar esse processo de regularização
fundiária das comunidades Quilombolas, nesse encontro a maioria
decidiu que queria fazer a regularização fundiária, eles explicaram
como era o processo, tinha que ter um pedido em nome de uma
instituição que fizesse isso, aí nós fizemos em nome da CPT e da
Coordenação Estadual que era Chagas e Bidia na época, das
comunidades do Sertão, só Lagoa Rasa e São Pedro que não queria
mexer porque tinha medo de enfrentar os proprietários, e
Curralinho/Jatobá disse que queria aí a gente fez o pedido de
Curralinho/Jatobá, de Contendas, das três de Coremas e das duas de
Cajazeirinhas e ficamos acompanhando por um tempo dando uma
assessoria. Percebemos que a grande dificuldade era a falta de
antropólogos no INCRA para fazer os laudos antropológicos dessas
comunidades, tentamos através da UFCG conseguir essa parceria para
realização dos laudos antropológicos, infelizmente não encontramos
nos Campus da UFCG no sertão Antropólogos, que pudessem fazer
isso. Depois não tivemos mais condições de acompanhar essas
comunidades e o INCRA alegava que tinha que fechar o processo das
comunidades do litoral para poderem ir pra o Sertão. Nosso intuito era
apoiar, não tínhamos como dar essa assessoria mais direta, fizemos
formação política sobre os direitos quilombolas pois muitos não
tinham conhecimento sobre o Brasil Quilombola. No caso, específico
de Curralinho/Jatobá, era uma comunidade que eles tinham muito
medo do proprietário pois era ligado a Família Maia de Catolé e nos
renuímos escondidos, era muito difícil de reunir abertamente num
lugar, não tinha esse espaço, eles decidiram querer a terra, diferente
das outras comunidades que não tiveram coragem. (Entrevista
Concedida em Junho de2017).
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As informações disponibilizadas pelo líder da CPT apontam o acompanhamento
em 2007 junto às comunidades quilombolas do Sertão e expõe a assessoria prestada à
Comunidade Curralinho/Jatobá no seu processo de certificação. Podemos perceber que
essa influência da CPT possibilitou um debate amplo e a articulação no Sertão dessas
comunidades quilombolas, que logo em seguida não teve como ser dado continuidade.
Na figura 20 a seguir, podemos visualizar uma das ações de intervenção da Comissão
Pastoral da Terra.
Figura 20: Reunião realizada na comunidade Curralinho/Jatobá pela Comissão Pastoral
da Terra na casa de um dos moradores em 2007.

Fonte: Arquivo da CPT. Disponibilizada por: Antônio Cleide – Líder da CPT no Sertão.

Segundo pesquisas documentais e bibliográficas, a exemplo da Dissertação de
Teruya (1995)34 consta que a Fazenda Curralinho pertenceu a Diogo Nogueira Leitão, genro
de Bento de Araújo Barreto, que obteve estas terras por sesmarias em 1699,
aproximadamente.
Diogo deixou essas terras à sua filha Quitéria e seu marido Antônio Ferreira Maia
(primos). Francisco Alves Maia (filho do casal) foi herdeiro desta data, passando, ainda,
34

Teruya, Marisa T. Família e Poder na Paraíba: Os Maias de Catolé do Rocha – PB Um estudo de Caso
sobre Práticas Endogâmicas. Dissertação (Mestrado Ciências Sociais) – UFPB, João Pessoa, 1995.
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sucessivamente, por Diogo Alves Maia, Adolfo Fernandes Maia, sendo que hoje, pertence a
Lauro Fernandes Maia. Como podemos perceber a família Maia se encontra sobre o
domínio desta terra desde as sesmarias.
Tomando como base os relatos e reflexões dos trabalhos de campo realizados,
questões referentes à morosidade do processo demarcatório, a liderança das mulheres na
condução das comunidades e suas histórias de resistência, se amalgamam com dificuldades
de permanência na terra. Se por um lado o traço de pertença é marcante, por outro a
reprodução familiar no âmbito da terra se coloca como limitante.
Incorporados numa condição de subserviência ao patrão e/ou trabalhando em terras
vizinhas, essas famílias tem buscado espaços nas periferias de Catolé do Rocha-PB. Desse
modo, a condição de inferiorização ganha contornos perversos, sobremaneira pela dupla
expropriação: a da terra e a da inferiorização pela cor.
Embora a migração se apresente como alternativa, os relatos demonstram a
necessidade de implementação de políticas contínuas que garantam a permanência na terra
que não é apenas de trabalho, mas também de pertença.
Nesse contexto, o capítulo seguinte tem o propósito de apresentar os dispositivos
legais que versam sobre os processos demarcatórios e suas implicações nos territórios
estudados.
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CAPÍTULO 2 – DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE
IGUALDADE RACIAL
2.1 LUTA PELA TERRA E A RESISTÊNCIA NEGRA

Este capítulo trata da análise da luta pela terra, que vem assumindo recentemente
uma amplitude e diversidade no que diz respeito aos grupos étnicos, fruto do conjunto
de lutas dos movimentos sociais que reivindicam seus direitos. Nesses movimentos, a
discussão étnico e racial se manifesta com a organização e reivindicação dos territórios
indígenas pela demarcação de suas terras tradicionais, e pelas populações
afrodescendentes que também reivindicam seus territórios de “liberdade”, os quilombos.
A partir da década de 1970, com a influência da Igreja Católica Progressista e os
movimentos sociais que lutam no Brasil pela Reforma Agrária, pautando a conquista da
terra como direito humano, sendo um marco da luta por território ganha impulso no
âmbito nacional.
Esse contexto também influenciou a forma como o próprio movimento foi
construído no país, por meio da conexão entre a igreja, o Estado autoritário e a violência
cometida contra os direitos humanos. Para Reis (2012, p. 119):
O regime internacional, na sua dimensão formal e informal, reconhece
a ligação entre tribos e povos e terras através da cultura e reivindica a
posse da terra como condição de sobrevivência não apenas física, mas
também cultural de grupos indígenas. No Brasil, essa interpretação
também é utilizada pelos remanescentes de quilombos para reivindicar
a posse da terra; reivindicação esta que foi reconhecida pela legislação
brasileira. No entanto, a concepção nascida dos movimentos sociais
brasileiros e de grupos como a CPT é mais ampla do que esta e
pretende o reconhecimento da posse da terra como um direito humano.

Contudo, apesar da Abolição da Escravatura ter acontecido em 13 de maio de
1888, há 127 anos, o direito à terra dessas populações só foi garantido a partir da luta
durante a construção da Constituição Cidadã em 1988.
O termo quilombo volta à legislação brasileira na Constituição Federal de 1988,
no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e define:
“Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras
é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos
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respectivos” (BRASIL, 1988, p. 189).
Com a Redemocratização do Estado brasileiro houve a ratificação de diversos
tratados internacionais de direitos humanos que serviram de subsídio na elaboração da
nova Constituição Federal. Configura-se um marco temporal da proteção e garantia dos
direitos humanos, assegurando também às comunidades quilombolas tanto a não
discriminação e a identidade cultural quanto os direitos territoriais, sendo uma das
conquistas o Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT da
Constituição Federal de 1988.
Na perspectiva de valorização dos Direitos Humanos consideramos os seguintes
tratados de Direitos Humanos da ONU diretamente relacionados aos territórios
quilombolas: Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial (CEDR), Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos
(PIDCP).
É importante destacar a Base legal que garante os direitos às Comunidades
Quilombolas:


Constituição Federal de 1988- Artigos 215 e 216– Direito à preservação de sua
própria cultura;



Artigo 68 do ADCT – Direito à propriedade das terras de comunidades
remanescentes de quilombos:



Convenção 169 da OIT (Dec. 5051/2004) – Direito à autodeterminação de Povos
e Comunidades Tradicionais;



Decreto nº 4.887, de 20 novembro de 2003 – Trata da regularização fundiária de
terras de quilombos e define as responsabilidades dos órgãos governamentais;



Decreto nº 6040, de 7 de fevereiro de 2007 ‐ Institui a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais;



Decreto nº 6261, de 20 de novembro de 2007 – Dispõe sobre a gestão integrada
para o desenvolvimento da Agenda Social Quilombola no âmbito do Programa
Brasil Quilombola;



Portaria Fundação Cultural Palmares nº 98 de 26 de novembro de 2007 ‐ Institui
o Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades dos Quilombos da
Fundação Cultural Palmares, também autodenominadas Terras de Preto,
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Comunidades Negras, Mocambos, Quilombos, dentre outras denominações
congêneres;


Instrução Normativa INCRA nº 57, de 20 de outubro de 2009 ‐ Regulamenta o
procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação,
desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos.35
Arruti (2005), ao tratar dessas regulamentações ratificadas pelo Estado,

apresenta a seguinte definição de Quilombo:
Categoria social relativamente recente representa uma força social
relevante no meio rural brasileiro, dando nova tradução àquilo que era
conhecido como comunidades negras rurais (mais ao centro e sudeste
do país) e terras de preto (mais ao norte e nordeste), que também
começa a penetrar o meio urbano, dando nova tradução a um leque
variado de situações que vão desde as antigas comunidades negras
rurais atingidas pela expansão dos perímetros urbanos até bairros em
torno dos terreiros de candomblé. (ARRUTI, 2005, p. 26).

Com a definição de Arruti (2005) ao afirmar que embora esses grupos tenham
um passado histórico longo, a categoria social quilombola foi incorporada recentemente
cabe discutir as demandas das demarcações de terras Quilombolas, como um processo
que inclui desde a luta por território, como a organização política das populações, até
suas demarcações, constituindo-se intrínsecos todos os processos que influenciam
diretamente na conquista da terra e na garantia deste direito humano, inclusive às
políticas públicas.
Os Quilombolas estão amparados na Constituição de 1988 segundo os seguintes
incisos:
Consideram-se remanescentes das comunidades de quilombos, para os
fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.
§ 1.º – Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes
das comunidades de quilombo será atestada mediante auto-definição
da própria comunidade.
§ 2.º – São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos
quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física,
social, econômica e cultural.
35

Fonte: http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/arquivos-pdf/guia-de-acesso-a-politicas-publicas-dopbq.Acesso em Novembro de 2016.
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§ 3.º – Para a medição e demarcação das terras, serão levados em
consideração critérios de territorialidade indicados pelos
remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultado à
comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a instrução
procedimental. (Brasil, 1988).

A resistência é um ato diretamente ligado à vida das populações negras em
resposta a escravidão. A organização política em sua busca pela liberdade culminou na
criação dos quilombos. Para Munanga, (1995 p. 03-08),
o quilombo é seguramente uma palavra originária dos povos de
línguas bantu (kilombo, aportuguesado: quilombo). Sua presença e seu
significado no Brasil têm a ver com alguns ramos desses povos bantu
cujos membros foram trazidos e escravizados nesta terra. Trata-se dos
grupos lunda, ovimbundu, mbundu, kongo, imbangala, etc., cujos
territórios se dividem entre Angola e Zaire. (...) Pelo conteúdo, o
quilombo brasileiro é, sem dúvida, uma cópia do quilombo africano
reconstruído pelos escravizados para se opor a uma estrutura
escravocrata, pela implantação de uma outra estrutura política na qual
se encontraram todos os oprimidos. Escravizados, revoltados,
organizaram-se para fugir das senzalas e das plantações e ocuparam
partes de territórios brasileiros não-povoados, geralmente de acesso
difícil.

Considerando a reflexão sobre o texto da constituição feita por O’Dwyer
(2002), podemos perceber que:
Acontece, porém, que o texto constitucional não evoca apenas uma
“identidade histórica” que pode ser assumida e acionada na forma da
lei. Segundo o texto, é preciso, sobretudo, que esses sujeitos históricos
presumíveis existam no presente e tenham como condição básica o
fato de ocupar uma terra que, por direito, deverá ser em seu nome
titulada (como reza o artigo 68º do ADCT). Assim, qualquer
invocação ao passado, deve corresponder a uma forma atual de
existência, que pode realizar-se a partir de outros sistemas de relações
que marcam seu lugar num universo social determinado. (O’Dwyer,
2002, p.2).

Após o artigo 68º ADCT, o termo Quilombo adquire uma nova significação,
tendo em vista que para Almeida (2011, p.64) o Conselho Ultramarino em 1740 definia
Quilombo como: “toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte
despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele”.
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Definição essa que se tornou muito presente até os dias de hoje na mente das
pessoas, restringindo a identificação e a identidade desses povos. Para Almeida (2011,
p.60):
Daí a importância de relativizá-los, realizando uma leitura crítica da
representação jurídica que sempre se revelou inclinada a interpretar
quilombo como algo que estava fora, isolado, para além da civilização
e da cultura, confinado numa suposta autossuficiência e negando a
disciplina do trabalho.

Os quilombos formam atualmente um movimento de busca e luta pela terra,
inclusive esta luta permanece, muitas vezes, dentro do próprio território reconstruído ou
de resistência, sobretudo pelo precário acesso às políticas públicas e pelos conflitos de
terras com os latifundiários.
Um exemplo recente de organização política e a construção de espaços coletivos
de debate, luta pela terra e políticas públicas é a formação do Fórum Paraibano de
Comunidades Quilombolas que tem se reunido e debatido suas demandas e planejado a
realização de intercâmbios para troca de conhecimentos, como oficinas de musicalidade,
biojóias e outras temáticas, com apoio do NEDET 36 e Gestar37.
Nesse processo de investigação sobre os Territórios Quilombolas e suas
populações, as diferenças entre eles e as especificidades em espaços políticos e culturais
é importante perceber a trajetória de lutas e conquistas dos movimentos sociais.
Para Maracajá e Rodrigues (2008, p. 5): “é levando em consideração essas
questões que poderemos compreender os conflitos no campo brasileiro vivenciado pelos
homens pobres livres, pelos indígenas, pelos negros e pelos escravos.”
A luta dos movimentos sociais tem um papel fundamental para as conquistas
sociais, Gohn (1997) afirma que:
Movimentos Sociais são ações sóciopolíticas construídas por atores
sociais coletivos pertencentes a diferentes classes e camadas sociais,
articuladas em certos cenários da conjuntura socioeconômica e política
de um país, criando um campo político de força social na sociedade
civil. As ações se estruturam a partir de repertórios criados sobre
temas e problemas em conflitos, litígios e disputas vivenciados pelo
grupo na sociedade. As ações desenvolvem um processo social e
36

Os Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial são unidades administrativas com função de
apoiar ações de extensão e de assessoramento técnico aos Colegiados Territoriais e demais atores dos
territórios rurais.
37
Grupo de Pesquisa em Território, Trabalho e Cidadania – UFPB.
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político-cultural que cria uma identidade coletiva para o movimento, a
partir dos interesses em comum. (GOHN 1997, p. 251).

No tocante às discussões de Raça e Racismo nos remetemos a Rodrigues (1982)
quando aborda o negro como “expressão de raça” balizando-se pela teoria da
aculturação e seus desdobramentos culturalistas.
O racismo no Brasil, expresso pela denominada democracia racial é legitimadora
da dificuldade de mobilidade vertical e horizontal. Na medida em que homogeneizou ou
tentou homogeneizar racial, étnica e culturalmente as classes sociais gerou preconceito
contra o negro e mesmo assim o mito floresceu legitimado pela ideologia racista do
branqueamento e gerou um caráter etnocêntrico pautado na valorização da cor da pele e
da aparência.
O processo de luta pela terra dos grupos étnicos é manifestado por intermédio da
resistência diária desses grupos que acessam minimamente algumas políticas públicas
(cestas básicas, construção de banheiros, projeto arca das letras, construção de
cisternas), porém ainda resistem através das ocupações em seus territórios e suas
manifestações culturais, sem uma produção autônoma, vivenciando várias situações de
racismo e de ameaças.
A Paraíba possui apenas dois quilombos com título de posse de terra, o
Quilombo do Bonfim localizado no distrito de Cepilho, no município de Areia (PB) 38, e
do Grilo, situado em Riachão do Bacamarte39.
Segundo Banal (2013, p.38), em 2009 Bonfim se tornou a primeira comunidade
a conseguir o título após ter percorrido o difícil caminho do processo de identificação,
auto definição, reconhecimento, delimitação, demarcação do território, desapropriação e
desintrusão, faltando somente a titulação coletiva devido a problemas com antigos
proprietários.
As demais comunidades quilombolas ainda caminham no processo de
reconhecimento e de luta pela terra e os passos seguintes após o reconhecimento pela
Fundação Cultural Palmares, entendendo que existe uma morosidade nesse processo e

38

http://www.incra.gov.br/incrapb-e-imitido-na-posse-da-area-da-comunidade-quilombola-bonfim
http://www.incra.gov.br/noticias/comunidade-quilombola-do-grilo-na-paraiba-recebe-titulo-provisoriode-terras
39
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que as equipes do INCRA muitas vezes não chegam às comunidades distantes da
capital por possuir uma equipe técnica reduzida, que não atende o universo das 39
comunidades reconhecidas no estado.
Muitas destas famílias permanecem subjugadas e com sérias dificuldades de
permanência nas terras, migrando na maioria das vezes para as grandes cidades e suas
periferias em busca de trabalho e com uma condição de vida precária. Tais informações
são frutos de entrevista com a equipe do INCRA40, assim como as pesquisas de campo
na cidade de Catolé do Rocha-PB.
De acordo com a Fundação Cultural Palmares, o Brasil tem, entre os anos de
2004 a 2009, 1.342 comunidades quilombolas identificadas. No Nordeste foram
reconhecidos 755 territórios, sendo a região que apresenta o maior número de
comunidades no país.
As comunidades quilombolas são um dos povos mais vulneráveis, pois de um
total de 2002 comunidades certificadas no país, só 238 conquistaram o título de suas
terras, sendo apenas 02 Comunidades (Bonfim e Grilo) na Paraíba a receber o título de
posse da terra, segundo os dispositivos da Constituição Federal de 1988. 41
No quadro a seguir descrevemos a situação das comunidades Quilombolas frente
ao processo de regularização fundiária.
Tabela 2 – Comunidades quilombolas da Paraíba

Nº

Famílias
(estimado)
120
225
50
253
31
140

Certificaçã
o FCP
28/07/2006
19/08/2005
12/05/2006
28/07/2006
17/11/2004
08/06/2005

07
08
09
10

Comunidade
Quilombola
Paratibe
Mituaçú
Ipiranga
Gurugí
Matão
Caiana
dos
Crioulos
Engenho Bonfim
Mundo Novo
Cruz da Menina
Grilo

25
24
50
71

25/05/2005
19/11/2009
10/04/2008
12/05/2006

11

Matias

53

28/07/2006

01
02
03
04
05
06

40
41

Município

Mesorregi
ão

João Pessoa
Conde

Zona
Mata

Gurinhém
Alagoa
Grande
Areia
Agreste
Dona Inês
Riachão do
Bacamarte
Serra

Entrevista realizada com Maria Ester Pereira Fontes, antropóloga do INCRA, no dia 09/03/2017
Dados da Fundação Cultural Palmares: http://www.palmares.gov.br/

da
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12
13

Pedra D‟água
Serra do Abreu

160
28

25/05/2005
04/11/2010

14
15
16
17
18
19
20
21
22

10
25
15
50
40
200
36
50
23

09/12/2008
09/12/2008
09/12/2008
28/06/2005
04/06/2004
12/07/2005
28/07/2006
13/12/2006
13/12/2006

23

Areia de Verão
Sussuarana
Vila Teimosa
Pitombeira
Serra do Talhado
Talhado Urbano
Lagoa Rasa
Curralinho/Jatobá
São Pedro dos
Miguéis
Pau de Leite

25

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Santa Tereza
Barreiras
Mãe D‟água
Umburaninhas
Vinhas
Barra de Oitís
Vaca Morta
Contendas
Sítio Livramento

140
70
125
39
22
150
48
38
40

Em
processo
07/06/2006
07/06/2006
07/06/2006
07/06/2006
20/01/2006
19/11/2009
24/03/2010
07/06/2006
02/03/2007

33
34
35
36

Domingos Ferreira
Fonseca
Serra Feia
Aracatí/Chã

38
30
140
30

37

Os Rufinos do Sítio 30
São João
Os Daniel
25
Os Quarenta
150

38
39

04/08/2008
19/11/2009
05/05/2009
Em
processo
17/06/2011

Redonda
Ingá
Nova
Palmeira/
Picuí
Livramento
Várzea
Santa Luzia

Catolé
Rocha

Borborema

do

Coremas
Cajazeirinhas
Diamante

Sertão

São Bento
São José de
Princesa
Tavares
Manaíra
Cacimbas

Pombal
17/06/2011
Em
processo

Triunfo

Organização: Maracajá, Maria Salomé Lopes e Almeida, Mayra Porto de. Fonte: Fundação Cultural
Palmares e Coordenação Estadual das Comunidades Negras e Quilombolas-Cecneq.

A AACADE por estabelecer um papel político de princípio organizativo dessas
comunidades, disponibiliza informações que antecedem ao processo de certificação da
FCP sobre a quantidade de grupos identificados como Quilombolas. A FCP só computa
em seu banco de dados, as comunidades que realizam formalmente requisição de
certificação, pleiteando a identificação quilombola.
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Segundo Schmitt, Turatti e Carvalho (2002), é o sentimento de pertencimento a
um grupo e a uma terra que torna uma comunidade capaz de se autodefinir e se
autoafirmar, como forma de expressão da identidade étnica e da territorialidade,
construídas sempre em relação aos outros grupos com os quais os quilombolas se
confrontam e se relacionam.
Para os autores citados, a identidade étnica e a territorialidade construída pelos
indivíduos são os elementos que fundam a compreensão de comunidades remanescentes
de quilombos. Para Moura (2012, p. 107):
É a valorização da cultura ancestral africana que os negros guardam,
sem isolar-se da sociedade inclusiva nem da vida moderna, cujos
instrumentos são capazes de manipular na defesa de seus interesses.
Os quilombos contemporâneos mantém a cultura baseada na
experiência dos antepassados, com modificações substanciais em
função das exigências de tempo e espaço de sua manutenção.

Estes elementos compõem a definição da Associação Brasileira de
Antropologia/ABA:

“remanescentes

de

quilombo

constituem

grupos

étnicos

conceitualmente definidos pela Antropologia como um tipo organizacional que confere
pertencimento através de normas e meios empregados para indicar filiação ou exclusão"
(ABA, 1994 apud ANDRADE; TRECCANI, 2000, p.5).
Embora as comunidades possuam evidências de ocupação histórica quilombola,
expressas através da manutenção dos costumes, memória, tradições, cultura e terem
acionado instâncias jurídicas, os caminhos percorridos para a demarcação do território e
da certificação de identidade quilombolas são tortuosos e demorados e muitas vezes
ineficientes, causando sempre movimentos de desarticulação política nas comunidades.
Consideramos especificar aqui as fases pelas quais as comunidades quilombolas
que se autoreconhecem devem passar: identificação, reconhecimento, delimitação,
demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos.
O procedimento administrativo inicia-se pelo requerimento da comunidade, de
ofício pelo INCRA, conforme disposto no art. 7º, §4º da instrução normativa (BRASIL,
2009) e do art. 3º, §3º do Decreto n. 4.887 (BRASIL, 2003). Assim, a comunidade
encaminha à Superintendência Regional do INCRA do seu Estado o pedido para a
regularização de território junto com a certidão de registro no Cadastro Geral de
Remanescentes de Comunidades de Quilombos, conforme indicado anteriormente.
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Segundo informação disponibilizada pelo Instituto, até julho de 2014 existiam
1.290 procedimentos abertos na abrangência das Superintendências Regionais,
excetuando-se Roraima, Marabá/PA e Acre (INCRA, 2014).
Após a realização da primeira etapa o INCRA faz um estudo da área onde a
comunidade está localizada, destinado à elaboração do RTID, contendo informações
cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, socioeconômicas, históricas e
antropológicas daquela comunidade.
O RTID será elaborado, preferencialmente, por especialistas que mantenham
vínculo funcional com o INCRA, conforme o art. 10, VI, § 2º da instrução normativa
(BRASIL, 2009). Após concluir os trabalhos, o Instituto publica edital no Diário Oficial
da União (D.O.U) e do estado federativo contendo informações sobre a área onde foi
feito o relatório, obedecendo o disposto no art. 11 da instrução normativa (BRASIL,
2009) e a letra do art. 7º do Decreto n. 4.887, que assim está redigido:

O INCRA, após concluir os trabalhos de campo de identificação,
delimitação e levantamento ocupacional e cartorial, publicará edital
por duas vezes consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário
Oficial da unidade federada onde se localiza a área sob estudo,
contendo as seguintes informações:
I - denominação do imóvel ocupado pelos remanescentes das
comunidades dos quilombos;
II - circunscrição judiciária ou administrativa em que está situado o
imóvel;
III - limites, confrontações e dimensão constantes do memorial
descritivo das terras a serem tituladas; e
IV - títulos, registros e matrículas eventualmente incidentes sobre as
terras consideradas suscetíveis de reconhecimento e demarcação
(BRASIL,2003).

Na sequência segue o processo administrativo, tratando da regularização
fundiária, com a desintrusão de ocupantes não identificados como quilombolas
mediante desapropriação e/ou pagamento de indenização e demarcação do território.
No caso deste se localizar em terras públicas, a etapa torna-se desnecessária,
pois, sendo terras da União, a propriedade será titulada pelo INCRA ou pela Secretaria
de Patrimônio da União(SPU);em terras estaduais ou municipais, a titulação será
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realizada pelo respectivo ente federativo- art. 10 e 12 do Decreto n. 4.887 (BRASIL,
2003) e art. 18 e 20 da Instrução Normativa n. 57 (BRASIL, 2009).
Por último, a titulação, a última etapa do procedimento que as comunidades
deverão passar para obter o título de terra tradicionalmente ocupada. A normatização
jurídica impõe que o título seja coletivo, pró-indiviso e em nome da pessoa jurídica que
representa a comunidade quilombola, de acordo com os art. 24 e 25 da Instrução
Normativa n. 57 (BRASIL, 2009) e art. 17 do decreto (BRASIL, 2003). Tem-se, hoje,
154 títulos definitivos emitidos (INCRA, 2014).
É perceptível o quão longo e burocrático se faz esse processo para garantia da
terra às populações quilombolas, considerando também as dificuldades como
analfabetismo e o acesso à informação e uma linguagem acessível a essas populações.
As organizações sociais tem viabilizado essa assessoria às comunidades
quilombolas, possibilitando que algumas recebam a certificação, que no caso das
comunidades de Catolé do Rocha-PB, ainda não tiveram seu RTID construído, há um
longo caminho a trilhar, conforme já descrevemos anteriormente.
Nesse processo destacamos a presença forte e influente das relações de poder
existentes, registrados através de relatos que demonstram uma morosidade da justiça na
resolução dos casos de violência, usurpação de terras e privilégio dos interesses
econômicos e políticos pautados na lógica de expansão capitalista.
Os órgãos responsáveis pela desapropriação desses territórios demoram muito
em realizar os estudos preliminares, causando uma desarticulação política nas
comunidades, com o fator da distância geográfica do INCRA para essas comunidades,
também impossibilitando um contato maior e a agilidade nos trâmites.
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2.2 TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADEQUILOMBOLA
Figura 21: Comunidade Quilombola Lagoa Rasa, Catolé do Rocha – PB

Foto: Vivianne Sousa – Dezembro/2015.

A figura 21 nos remete aos aspectos geográficos e políticos do território de uma
das comunidades quilombolas de Catolé do Rocha-PB, Lagoa Rasa, localizada na Zona
rural da cidade. Esta foto põe em destaque a entrada da comunidade, com a presença das
cercas e seca que assolam essa região. É interessante perceber como esta foto
caracteriza para os quilombolas o seu lugar, a sua terra e a sua origem, sendo também
considerado um território de resistência.
Resistência, território e poder são temas centrais para os quilombolas, sobretudo
território, remetendo originalmente a Terra, considerando que esse conceito vem sendo
discutido pela ciência geográfica por meio de autores como Raffestin (1993), quando
diz que território é constituído por relações de poder.
Raffestin (1993) parte, inicialmente, da confrontação dos conceitos de espaço e
território. Para ele, espaço e território diferem conceitualmente, sendo que o espaço é
anterior ao território; o território é formado pela ação do homem; é definido a partir das
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relações de poder (econômicas, políticas e culturais) e é a principal categoria de análise
da realidade, ou seja, é possível perceber que para Raffestin (1993) existe uma
diferenciação entre o território em si e o território usado, que é um conceito também
bastante utilizado por Milton Santos, território como forma e território como objeto e
ações.
Podemos considerar que esse poder é reflexo dos conflitos decorrentes do
processo de luta pelas terras quilombolas no território brasileiro, que a partir da década
de 1970, como afirmam Ratt´s (2003), Arruti (1997) e Marques (2006), apresentam-se
como um momento histórico emergente desses grupos sociais.
São posturas de articulação que denotam a organização, resistência, busca dos
direitos assistidos e embates cotidianos,

que se processam por meio de

desterritorializações, acampamentos, articulações, violência e impunidade.
De acordo com Haesbaert (2004) o território pode ser percebido nas
perspectivas: política, cultural/ simbólica e econômica, entendendo que na concepção do
território como campo político conseguimos visualizar as relações de poder existentes,
principalmente ligadas à concepção de estado, mas também pelas multiescalaridades do
território.
As relações de poder estão presentes em todas as relações sociais que indiquem
traços de desigualdade, projetadas em diferentes espaços como a casa, o bairro, o
município, a região, o estado-nação.
Nesse caso podemos exemplificar a partir da ocupação histórica nos territórios
das comunidades quilombolas, estas utilizam-se desse espaço para seu usufruto,
especialmente os recursos naturais.
Contudo a insegurança da não posse legal da terra produz a organização política
desses indivíduos em busca da titulação da terra que é permitida pelo Estado após a
realização dos trâmites legais.
Essa reivindicação política em busca da apropriação da terra historicamente
ocupada garante o acesso e o controle do uso tanto das condições políticas e sociais
quanto econômicas como meio de sobrevivência e permanência nos territórios de
reprodução da vida dos indivíduos quanto a dos recursos dos quais eles necessitam.
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O aspecto cultural definido por Haesbaert (2004) é composto pela dimensão
subjetiva produzida por essas populações dentro do espaço vivido. Nesse sentido
podemos entender a partir da memória coletiva e das histórias contadas, sobre os lugares
onde as mulheres lavavam suas roupas, os espaços onde eram desempenhadas as
atividades de caça, onde eram realizadas as festas tradicionais da comunidade, por onde
essas populações transitavam a fim de desempenharem suas atividades.
Em seguida Haesbaert (2004) apresenta o conceito econômico, enfatizando a
dimensão espacial das relações econômicas e o território como fonte de recursos
podendo ser percebido a partir da luta de classes.
Exemplo desse aspecto pode ser entendido a partir da relação de parceria
estabelecida pelos proprietários da terra com os quilombolas, onde eles cedem a terra
em troca da força de trabalho para a produção. Nesse caso a maior parte da produção é
destinada ao proprietário e a menor parte para quem desempenhou o trabalho de
produção.
O território tem em sua principal característica as relações de poder
estabelecidas. Este campo espacial por sua vez faz-se espaço de reprodução do ambiente
social, pessoal e dos hábitos construindo uma identidade cultural que caracterizará estes
povos, a partir dos seus costumes, manifestações culturais, tradições, modos de
organização e relações políticas constituindo-se como uma trama complexa de relações
que se complementam e se conflitam simultaneamente.
Para Haesbaert (2004), na perspectiva de Bonnemaison e Cambrèzy:“o
pertencimento ao território implica a representação da identidade cultural e não mais a
posição num polígono” (p. 71). Desse modo Haesbaert (2004, p.71) afirma:

O território reforça sua dimensão enquanto representação, valor
simbólico. A abordagem utilitarista de território não dá conta dos
principais conflitos do mundo contemporâneo. Por isso, “o território é
primeiro um valor”, pois “ a existência e mesmo a imperiosa
necessidade para toda sociedade humana de estabelecer uma relação
forte, ou mesmo uma relação espiritual com seu espaço de vida,
parece claramente estabelecida.

Nesse caso, o território nos revela cotidianamente a partir da pesquisa, suas
relações diretas com os valores éticos, espirituais, simbólicos, parentais e afetivos,
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estando incluídos no campo subjetivo e podendo ser percebido a partir da observação da
ocupação, organização e cotidiano dos territórios estudados.
É importante considerar a relação de identificação direta dos moradores com
estas terras, que vários deles durante o contato afirmavam que só queriam sair de lá
quando morressem.
Percebemos explicitamente nos territórios quilombolas de Catolé do Rocha-PB,
a relação de pertença e de segurança produzida por este ambiente de relações subjetivas
e materiais. Para Haesbaert (2004) “a ligação dos povos tradicionais ao espaço de vida
era mais intensa porque além de fonte de recursos, o espaço era ocupado de forma mais
intensa através da apropriação simbólico religiosa” (p.72).
Haesbaert (2004) apresenta a concepção de Bonnemaison e Cambrèzy (1996) os
viventes não são os únicos que estão presentes no território, a presença dos mortos
configura o signo do sagrado, o território não quer dizer apenas o “ter” mas o “ser”.
A perda do território significa a tragédia do desaparecimento. Nesse sentido
podemos perceber o quanto é importante que as terras de ocupação tradicional sejam
garantidas aos seus povos, por toda dimensão social, religiosa, cultural e política, pois o
território é percebido com fator construtor da identidade mais eficaz de todos. Haesbaert
(2004, p. 74) define territorialidade:
Um aspecto importante a ser lembrado neste debate é que mais do que
território, territorialidade é o conceito utilizado para enfatizar as
questões de ordem simbólico-cultural. Territorialidade, além da
acepção genérica ou sentido lato, onde é vista como a simples
“qualidade de ser território”, é muitas vezes concebida em um sentido
estrito como a dimensão simbólica do território.

Isto significa que as comunidades Lagoa Rasa, São Pedro, Curralinho/Jatobá e
Pau de Leite carregariam sempre de forma identitária e dificilmente indissociável sua
dimensão característica de territórios ocupados por negros e negras em uma cidade no
sertão da Paraíba, caracterizando um contexto de ocupação histórica, lutas políticas,
protagonismo das mulheres e resistência.
Haesbaert (2004) afirma que a territorialidade é inerente à condição humana e o
território por sua vez está presente em todo o processo histórico. Nesse contexto, a terra
se constitui como um direito humano, a qual para os quilombolas significa garantir sua
reprodução socioeconômica e cultural.
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2.3 TERRA COMO DIREITO HUMANO E FUNÇÃO SOCIAL DATERRA
De acordo com Reis (2012) a ideia de posse da terra como direito humano surge a
partir da articulação dos movimentos dos camponeses, da Igreja Católica Progressista e da
Rede Transnacional de Direitos Humanos marcando historicamente a luta pela Terra no
Brasil.
Com o mote “Justiça no Campo” endossado principalmente pela ala progressista da
Igreja Católica, marcando profundamente o movimento de Direitos Humanos e luta pela terra
no Brasil e contribuindo para a formulação do acesso à terra, a partir da leitura que existe
uma “consciência mais aguda das desigualdades existentes no mundo”. Segundo Reis (2012
p. 101):

Na América Latina, no Brasil em particular, a ideia de que a Igreja deveria
se preocupar com questões como desigualdade, dignidade humana, justiça
social e que ela poderia se beneficiar das análises científicas da sociedade,
vai encontrar terreno fértil em um corpo de religiosos já envolvidos em
ações políticas e sociais. Tendo por base essa experiência e influenciados
pelas novas diretrizes de Roma, uma série de teólogos vai propor a ideia de
que, na América Latina, a Igreja tem uma reparação histórica a realizar para
com os povos que, ao longo da sua história, ela ajudou a dominar. Em
linhas gerais, a teologia da libertação pretendia uma interpretação da Bíblia
a partir da realidade dos países pobres da América Latina. Para entender
essa realidade, pregava a utilização de fontes heterodoxas, como o
marxismo [...] era preciso estar do lado dos oprimidos, dos pobres, e
auxiliá-los na tarefa de sua libertação, por meio do apoio às organizações
camponesas, de trabalhadores, de jovens, de migrantes e da promoção de
suaconscientização.

A Igreja adotava e reafirmava a cada dia seu compromisso com os pobres e
marginalizados, combatendo as estruturas de exploração em busca da libertação dos homens
e a valorização das mulheres.
Esse movimento dá origem às Comunidades Eclesiais de Base – CEB‟s que tiveram
ampla abrangência entre famílias e tinha como método a pedagogia de Paulo Freire em busca
da conscientização das desigualdades sociais entre as populações, de modo que a Igreja
assume um importante papel de influência política e social nos espaços públicos,
organizando diretamente trabalhadores e trabalhadoras para denunciarem e lutarem por seus
direitos. Segundo Reis (2012, p. 103) as CEB‟s tinham os seguintes objetivos.
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1. Levar o conhecimento das leis existentes até os trabalhadores rurais,

como atestam as inúmeras cartilhas sobre o Estatuto da Terra e afins; 2.
Promover a sindicalização e 3. Promover, sobretudo, a luta pela reforma
agrária, inicialmente dentro dos limites da legislação em vigor, mas com
críticas cada vez mais abertas ao capitalismo, à dependência e à
propriedade privada.

A Igreja nesse período, através de Dom Helder Câmara defendia uma reforma agrária
total, completa e imediata em todo o Brasil que contemplasse todos os trabalhadores rurais.
A respeito da atuação social da Igreja, Reis (2012), p. 105, afirma:

A atuação social da igreja durante todo esse período, foi colocada em
questão pelo Estado Brasileiro, pelos fazendeiros e setores políticos
identificado com eles, pelos setores conservadores da igreja, por outros
grupos de esquerda e, em alguma medida, pelos próprios protagonistas das
ações sociais. Á medida que a influência das análises sociais e sobretudo do
marxismo, tornava-se mais forte e o movimento tornava-se mais radical, a
necessidade de se estabelecer uma conexão fortalecida entre a dimensão
pastoral e a dimensão reivindicatória da ação da igreja se evidencia e se
reflete no esforço de criar subsídios teológicos para a luta pela terra no
Brasil. No caso dos indígenas, a situação era ainda mais complexa, pois à
medida que difundia a ideia de que a posse da terra está ligada à
preservação da cultura e do modo de vida indígena, muita dúvida surgiu em
relação ao papel evangelizador da Igreja e como ele poderia ser
compatibilizado com a luta pela preservação da Integridade das culturas
Indígenas, da qual a terra fazia parte A perspectiva da terra como um
direito coletivo fundamentada em uma determinada interpretação teológica
surge da interlocução entre a igreja Católica, os trabalhadores rurais, os
posseiros, e os indígenas. A ideia fundamental era de que Deus criou a
Terra e a entregou ao homem, para que dela ele pudesse tirar o seu sustento.

Com o surgimento dos Movimentos Sociais que defendem outras reivindicações
sobre a posse da terra, dentre eles o reconhecimento dos Quilombos, as CEB’s criticam a
propriedade privada, o capitalismo e a dependência econômica. Apoiando todos os
movimentos sociais que surgem nessa época com a máxima da apropriação coletiva da Terra,
de modo que impulsionou esse debate na sociedade trazendo-o para o cerne político. De
acordo com (PRIOSTE; GELBSPAN, 2015, p.73).
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A primeira menção jurídica à reforma agrária e à necessidade de combatera
crescente concentração de terra foi feita apenas em 1964, quando uma junta
militar assumiu o poder depois de um golpe de Estado e promulgou o
Estatuto da Terra. Contudo, essa foi uma estratégia da ditadura militar para
tentar acalmar a crescente mobilização de movimentos sociais que
denunciavam a constante predileção por grandes proprietários de terra e
exigiram que fossem reconhecidos direitos à terra para os outros setores da
sociedade, entre eles indígenas, camponeses e quilombolas

Esse levante dos Movimentos Sociais organizados reivindicando a Terra
potencializou os conflitos rurais, as perseguições políticas e a repressão no campo, de modo
que impulsionou as organizações a criar diversas associações de proteção aos Direitos
Humanos, a partir do alto número de impunidade na época.
Contudo, após o fim da Ditadura Militar os cenários não foram alterados de imediato.
Segundo Reis (2012, p.114),
O fim da ditadura militar e a recuperação de direitos civis e políticos no
plano nacional tiveram poucos reflexos na diminuição da violência e da
impunidade no campo. A expectativa de realização de uma reforma agrária
ampla no bojo do processo de mudança de regime foi frustrada. De fato, o
crescimento da violência, os indícios de participação ou omissão do Estado
e a impunidade continuaram atraindo a atenção de grupos transnacionais na
área de direitos humanos.

Como podemos perceber, apenas em 1988, após o fim da ditadura militar (19641985), com a Constituição Federal, reconheceram-se os direitos territoriais a povos indígenas
e quilombolas e se adotou como política mínima de Estado com vista à reforma agrária.
Porém, apesar do compromisso assumido na Constituição Federal de 1988 com a
democratização do acesso à terra, o contexto atual nos revela a existência de um grande
abismo entre a lei e a concretização do acesso à terra no Brasil para camponeses, indígenas,
quilombolas, entre outros grupos que reivindicam esse direito.
No decorrer da pesquisa percebemos a influência da Comissão Pastoral da Terra–
CPT no processo de organização, acompanhamento e formação política das comunidades
negras do Sertão na década de 1990, através dos grupos de Agentes Pastorais Negros que se
denominavam Grupo de Consciência Negra Axé e Grupo Zumbi com discussões sobre o
combate ao racismo nas comunidades.
Em 2007 esse processo é retomado e fortalecido após a certificação das
Comunidades Quilombolas do Sertão, especificamente dos municípios de São Bento, Catolé
do Rocha, Contendas e Cajazeirinhas. Esse contato da CPT possibilitou a formação política,
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articulação e organização em torno da reivindicação dos Direitos das Comunidades Negras.
Os acompanhamentos culminaram em um encontro sediado em Cajazeiras-PB que
reuniu as comunidades quilombolas do Sertão com o intuito de debater a questão do direito à
terra, o qual teve como encaminhamento a construção de um requerimento em torno da
reivindicação das terras ocupadas historicamente pela população negra.
Segundo entrevista concedida por Antônio Cleide – Líder da CPT no Sertão “A
grande dificuldade era a falta de Antropólogos no INCRA para fazer os laudos
Antropológicos”, constatamos que a CPT também viabilizou parcerias com a UFCG,
DNOC’S42, a fim de que as políticas públicas chegassem até às comunidades. Segundo
informações, não se obteve maiores avanços por parte do INCRA e a CPT interrompeu esse
acompanhamento por não ter equipe suficiente para esse suporte junto às comunidades
Quilombolas.
Figura 22: algumas das comunidades do Sertão que foram acompanhadas pela Comissão Pastoral da
Terra em 2007-2008

42

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.
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Acervo: Comissão Pastoral da Terra – Cajazeiras – Disponibilizadas por Antônio Cleide.

A figura 22 mostra as Comunidades de São Bento, Cajazeirinhas e Catolé do Rocha,
localizadas no Sertão que tiveram o acompanhamento e assessoria da CPT sobre a
reivindicação da Terra e o direito ao Território de ocupação tradicional.
Todo esse contexto engloba o Direito à Terra a partir da relação coma
universalização da alimentação e a moradia. O direito coletivo de acesso à terra desconstrói
uma perspectiva individualista e se direciona para a luta contra os latifundiários e a
eliminação da violência no campo. Para (Canuto; Gorsdorf, 2007, p.170):

Que amplia a relação entre o sujeito e terra, calcada meramente em razão
das necessidades vitais, mas resgata o elo histórico entre as subjetividades
coletivas, como indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais
(seringueiros, pescadores, quebradeiras de coco, faxinaleneses, geraizeiros)
com acesso a terra, que implica no acesso à história, à religião, às crenças e
ao meio ambienta. A relação não é tão somente da terra em si mesma, mas
do que ela representa para esse povo.

É possível conceber que sem a garantia do acesso à terra muitas populações, povos
tradicionais, indígenas, trabalhadores rurais, são colocados e expostos a situações de grave
insegurança econômica, constituindo a necessidade de uma reforma social e política ampla
que possibilite a garantia de direitos indistintamente, possibilitando crescimento econômico,
desenvolvimento social e redução da pobreza, assim afirma Prioste; Gelbspan (2015, p.20):

Acesso e controle sobre a terra são essenciais para que muitas pessoas
possam viver de maneira digna. Quando o acesso à terra é negado a certos
indivíduos ou grupos, agravam-se as condições socioeconômicas que os
tornam vulneráveis, de forma a reforçar hierarquias sociais, econômicas e
de gênero e impedir a plena efetivação de direitos humanos, tanto no
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contexto urbano quanto no rural.

Para Prioste; Gelbspan (2015) o direito à terra e os direitos correlatos estão
intrinsecamente ligados à vida das mulheres, pois ocasiona um impacto desproporcional,
estando sujeitas a discriminação de gênero, etnia e classe social. Por tal contexto o acesso à
terra é fundamental para assegurar a sobrevivência com base na identidade cultural
construída historicamente nos territórios e os modos de sobrevivência a partir das redes de
solidariedade e relações de parentesco. Contudo é importante considerar o que (PRIOSTE;
GELBSPAN, 2015, p.22) afirma:

Adquirir uma parcela de terra não representa, por si só, garantia de uma
vida digna. No marco dos direitos humanos, para que um governo cumpra
com suas obrigações fazer necessário atender às necessidades básicas da
população de acordo com seus respectivos padrões sociais e culturais. Neste
sentido, uma medida de concessão de terra em uma área sem acesso a
serviços de água e esgoto, iluminação pública e/ou ligação elétrica, ou uma
localidade demasiadamente afastada do local de trabalho não pode ser
qualificada como cumprimento das obrigações relativas ao direito à
moradia, mesmo se nesta região for permitido que as pessoas construam
suas casas. Portanto, cumprir com as obrigações de direitos humanos
relativas à terra exige mais do que um simples ato de cessão de uma porção
de terra. Isso inclui muito mais do que meramente dispor de terra para
venda. Trata-se de uma distinção importante, já que a possibilidade de
adquirir uma propriedade difere muito do reconhecimento de que o acesso à
terra ou moradia constitui um direito humano. Visto por muitos
movimentos sociais como um pré-requisito para desfrutar de uma vida
digna, acesso à terra não pode ser limitado à mera possibilidade jurídica ou
financeira de adquirir propriedade. Segundo parâmetros internacionais de
direitos humanos, “em caso algum, poderá um povo ser privado de seus
próprios meios de subsistência”18 ou do “direito de toda pessoa a um nível
de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação,
vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria continua de
suas condições de vida.”. Tal direito não diz respeito apenas ao poder de
compra de certos indivíduos, e as forças do mercado não deveriam ser
consideradas capazes de atender às necessidades básicas de toda a
população por meio das regras de oferta e demanda.

A falta de acesso à terra é uma ameaça séria aos direitos sociais, econômicos,
culturais e sobretudo aos direitos humanos dessas populações. Segundo Prioste; Gelbspan
(2015, p.74).
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No Brasil acesso à terra é a principal e mais antiga causa dos movimentos
sociais do campo, e são os movimentos os principais responsáveis pelo
queaté agora ocorreu em termos de democratização do acesso à terra. Em
1985 havia 67 assentamentos para fins de reforma agrária no Brasil, com
117.000 famílias assentadas em um total de 9,8 milhões de hectares de
terra. No início de 2012, havia 8.792 destes assentamentos, com 85 milhões
de hectares de terra sendo alocados para 921.000 famílias. No período após
a promulgação da Constituição de 1988 foram criadas unidades de
conservação federais que hoje somam 75.458.800 hectares de terra, além de
50.945.700 hectares de terras em unidades de conservação no âmbito
estadual. Um total de 109.741.229 hectares de terras foram oficialmente
demarcadas como territórios indígenas e 987.935 hectares de terras foram
destinados a comunidades quilombolas. Os números acima mostram que
após a Constituição de 1988 ocorreram conquistas significativas na luta
pela terra, conquistas essas que, contudo, não foram suficientes para
diminuir a concentração fundiária no Brasil.

Os movimentos sociais desempenham historicamente o papel de manter a agenda de
reivindicações da luta pela terra e principalmente a pauta de conceber a Terra como um
Direito Humano contribuindo para a luta contra a desigualdade social em um Estado que se
perpetua a concentração de terras nas mãos da elite e dos latifundiários. E algo que se
mantém presente nos discursos dos ativistas é que a promoção do agronegócio no Brasil leva
à concentração de riquezas e contribui diretamente para o aumento das desigualdades.

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOSHUMANOS

De acordo com o que debatemos no tópico anterior, podemos perceber que a
Constituição Federal de 1988 se propôs a possibilitar a inclusão dos grupos sociais
marginalizados, contudo é importante considerar que ainda há uma distância entre o que está
garantido por lei e o que tem se concretizado para as comunidades quilombolas.
Os quilombolas foram reconhecidos constitucionalmente, enquanto sujeitos de
direitos, destacando que lhes foram conferidos: o domínio e título das terras ocupadas, o
respeito às tradições culturais e o acesso às políticas sociais que viabilizem o
desenvolvimento sustentável nos seus territórios de ocupação tradicional.
O Estado por sua vez deveria cumprir o papel de implementação de políticas públicas
que garantam os direitos dessas populações contemplando suas especificidades. É importante
considerar que tais políticas iniciadas a partir dos anos 2000 ainda são recentes e
representam alguns avanços do ponto de vista do reconhecimento dessas populações.
Com o Governo Lula houve a ampliação de políticas públicas direcionadas às
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populações quilombolas a partir de 2003, com a criação da Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), com a Política Nacional de Promoção da
Igualdade Racial (PNPIR), o Programa Cultura AfroBrasileira, o Programa Comunidades
Tradicionais, a Agenda Social Quilombola (ASQ), Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) Quilombola, Programa Nacional de Alimentação Quilombola (Pnaq), Projetos de
Educação, como o “Quilombola, venha ler e escrever”, Chamada Nutricional Quilombola,
Programa Saúde da Família Quilombola e o Programa Brasil Quilombola (PBQ), além de
programas universais de governo que atendem às comunidades, como o Programa Luz para
Todos, o Programa Fome Zero, entre outros.
O Programa Brasil Quilombola (PBQ) é o principal programa de governo para as
CRQ’s. Foi criado em 12 de março de 2004 e é coordenado pela SEPPIR, através da
Subsecretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais (SUBCOM). Ele reúne ações de
23 Ministérios (Ministérios e Secretarias com status de Ministério) do Governo Federal,
além de empresas públicas e sociedades de economia mista, como o IBGE, Fundação Banco
do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobrás, Eletrobrás, Eletronorte e FURNAS.
As políticas públicas direcionadas às populações quilombolas cumprem o papel de
promover a igualdade, combater o racismo e as violências sofridas, compensando perdas
vinculadas à marginalização étnica e combatendo discriminações históricas que continuam a
serem reproduzidas até os dias atuais.
Para a construção dessa discussão, entrevistamos a Representante da ACAADE que
em sua entrevista listou as políticas públicas que foram acessadas pelas comunidades
quilombolas da Paraíba:

As principais políticas públicas que chegaram as comunidades quilombolas
foram: A energia Elétrica através do Programa luz para Todos,
contabilizamos 10 comunidades que até então ainda não tinham acesso a
energia elétrica. Programa de Banheiros através da FUNASA43, política que
possibilitou a implantação de cisternas e instalação de banheiros e o
abastecimento de água, outro Programa que chegou as comunidades foram
as cestas de alimentos do MDS44, agenciado pela FCP45, onde 21
comunidades foram beneficiadas. As comunidades também foram
beneficiadas pelo Programa de Leite e a algumas tivera a Construção ou
reforma de Casas a partir da CEHAP 46. (Entrevista concedida com
Francimar Fernandes em 22 de Agosto de2016).
43

Fundação Nacional de Saúde
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
45
Fundação Cultural Palmares
46
Companhia Estadual de Habitação Popular da Paraíba
44
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No que tange a implementação de políticas públicas para as comunidades
quilombolas no âmbito estadual podemos apresentar a legislação protetiva para essas
comunidades promulgada em 09 de Maio de 2006:
CAPÍTULO VIII DA PROTEÇÃO DOS ÍNDIOS, DOS CIGANOS E DOS
QUILOMBOLAS Art. 252 - A. O Estado promoverá a preservação e
incentivará a autopreservação das comunidades indígenas, ciganas e
remanescentes dos quilombos, assegurando-lhes o direito a sua cultura e à
organização social. §º 1º O poder público empreenderá programas especiais
com vistas a integrar a cultura dos índios, ciganos e dos remanescentes dos
quilombolas ao patrimônio cultural do Estado. § 2º Cabe ao poder público
auxiliar as comunidades indígenas na organização, para suas populações
nativas e ocorrentes, de programas de estudos e pesquisas de seu idioma,
arte e cultura, a fim de transmitir seus conhecimentos às gerações futuras. §
3º É vedada qualquer forma de usurpação ou deturpação da cultura
indígena, cigana e quilombola, violências às suas comunidades ou a seus
membros, bem como a utilização dessas culturas para fins de exploração. §
4º São assegurados às comunidades, estabelecidas no caput deste artigo, a
proteção e a assistência social e de saúde prestadas pelos poderes públicos
do Estado e dos municípios, onde se encontram as referidas comunidades.
Art. 252 – B. O Estado proporcionará às comunidades indígenas, ciganas e
remanescentes dos quilombos o ensino regular, ministrado de forma
intercultural e bilíngue, conforme a língua e dialeto próprios e em língua
portuguesa, respeitando, valorizando e resgatando seus métodos próprios de
aprendizagem, suas línguas e suas tradições culturais. Parágrafo único – O
ensino de que trata o caput deste artigo será implementado por meio de
formação específica e qualificada de professores indígenas, ciganos e
quilombolas para o atendimento dessas comunidades, subordinando sua
implantação à solicitação, por parte de cada comunidade interessada, ao
órgão estadual de educação. Art. 252 - C. O Estado cooperará com o União,
na competência a esta atribuída, na proteção dos bens dos índios, no
reconhecimento de seus direitos originários sobre as terras de posse
imemorial, onde se acham permanentemente localizados.

Conseguimos elencar avanços do ponto de vista das políticas sociais direcionadas às
comunidades quilombolas no Brasil e na Paraíba. Contudo, atualmente, desde 2016 após o
golpe na democracia e o Impeachment da Presidenta Dilma Rousseff vivenciamos
cotidianamente o retrocesso das políticas públicas e o acesso aos direitos conquistados e
garantidos nos governos populares que possibilitaram o beneficiamento de políticas
específicas para essas populações.
Destaca-se também a criação de espaços democráticos de participação social e
organização política em prol da elaboração e implementação de políticas públicas. De acordo
com Ribeiro (2016, p. 127):
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As questões que assolam o país nos últimos tempos revelam um quadro
nebuloso e de retrocessos. O impedimento da presidenta e a ilegalidade que
o cerca demonstram uma falência ética e moral de nossas instituições.
Porém, para além dessas arbitrariedades, os resultados práticos disso
afetarão de modo concreto a vida da população, principalmente da dos
grupos historicamente discriminados. Essas ações já sinalizam para um
regresso no que tange os direitos das mulheres e da população negra e
indígena. Sabemos que, de forma geral, quando falamos em Estado
democrático de direito, isso não engloba diversos grupos que vêm
seguidamente tendo seus direitos aviltados.

Os retrocessos já são reais e presentes na vida dos brasileiros, no dia 18 de abril de
2017, Michel Temer suspendeu as titulações de territórios Quilombolas até que o STF
(Supremo Tribunal Federal) conclua o julgamento de uma ação sobre a legalidade do
processo de demarcação – o que não tem prazo para ocorrer.47
Com a extinção dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, Direitos Humanos,
Mulheres, Igualdade Racial dentre outros que compõe o fim de dez Ministérios, inicia-se um
período de desestabilização das ações para os territórios quilombolas e as minorias, resultado
também do desmantelamento das Secretarias de Igualdade Racial e Direitos Humanos. Tais
perdas de direitos representam o risco da busca pelo acesso pleno aos direitos básicos, tal
conjuntura coloca o país em estado de crise política.

47

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39625624 Acesso em Maio de 2017
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CAPÍTULO3 – DANDARAS
TEMRESISTÊNCIA

DO

SERTÃO:

ONDE

TEM

OPRESSÃO,

3.1 EMANCIPAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E A POLÍTICA NA VIDA DAS MULHERES
NEGRAS
A emancipação das mulheres negras sempre esteve abandonada, apesar da
“libertação” se viram em um estado de servidão por dívida, dedicaram sua vida às plantações
no campo, à vida doméstica em trabalhos exploratórios e com péssimas condições de vida e
renda.
As mulheres negras que não enfrentavam a vida no campo eram obrigadas a serem
cozinheiras, camareiras, domésticas, por muito tempo um número significativo de mulheres
negras foi incapaz de escapar das tarefas domésticas, em condições tão ruins ou piores do que
no período da escravidão. “Depois de um quarto de século de „ liberdade‟, um grande
número de mulheres negras ainda trabalhava no campo” (DAVIS, 1944, p.95).
A violência era algo presente diariamente em suas vidas, o racismo e a violência
sexual dominavam sua rotina, com o racismo que excluía essas mulheres do campo social,
político e os abusos sexuais cometidos pelos “homens da casa”. “Por inúmeras vezes, foram
vítimas de extorsão no trabalho, sendo obrigadas a escolher entre a submissão sexual e a
pobreza absoluta para si e para sua família” (DAVIS, 1944, p. 99).
No final do século XIX e nas primeiras três décadas do século XX, o que se esperava
da mulher, independentemente de sua condição de classe, era um comportamento de acordo
com a moral estabelecida pela sociedade patriarcal da época, estando previstas punições para
comportamentos que desobedecem à ordem.
As mulheres negras e pobres foram vítimas constantes de repressão e violências, uma
vez que a posição social e de classe em que elas estavam inseridas, as obrigavam a ter um
comportamento que não condizia com o modelo ditado pelo patriarcado.
Por esse motivo, essas mulheres pobres e pretas tiveram que agir contra a ordem
convivendo nos espaços públicos, tendo em vista que sua posição e condição as impunham a
ter contato direto com esses contextos, onde elas obtinham recursos para garantir a
sobrevivência, vivenciando e resistindo a inúmeras formas de opressão e repressão
estabelecidas pela sociedade patriarcal e racista.
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As mulheres brancas feministas relutaram durante anos em reconhecer a luta e a
exploração vivenciada pelas trabalhadoras domésticas, de modo que não havia uma reflexão
do seu próprio papel ativo como opressora das mulheres negras.
Considerando que enquanto o serviço doméstico e exploratório fosse regra para a
população negra, a emancipação dessas mulheres continuaria sendo uma utopia. Para
(DAVIS, 1944, p.109):
De acordo com a ideologia dominante, a população negra era supostamente
incapaz de progressos intelectuais. Afinal, essas pessoas haviam sido
propriedade, naturalmente inferiores quando comparadas ao epítome
branco da humanidade.

Nesse sentido estamos pensando a exclusão capitalista, tomando como nexo
prioritário o racismo e o sexismo dentro de especificidades em uma sociedade marcada pela
tragédia da escravidão moderna.
Centralizamos o papel das mulheres negras na luta contra as opressões e explorações
que se perpetuam até o presente, sendo constantemente resignificadas, assim como o
machismo, o racismo, a misoginia e o preconceito de classe.
Queremos aqui reforçar a prática e o fortalecimento do feminismo negro 48 brasileiro,
pois é preciso observar diariamente o lugar das mulheres negras no campo da desigualdade,
discriminação, pobreza, sexismo, machismo, intolerância religiosa.
Analisando historicamente, as mulheres negras escravizadas eram trabalhadoras em
tempo integral, a elas não cabiam o papel social e político, todos os aspectos de suas vidas
eram e ainda são ofuscados pelo trabalho precário e muitas vezes sofriam e sofrem abuso
sexual pela hipersexualização presente e incentivada nos corpos negros.
Quando da chegada ao Novo Mundo, o trabalho nas ruas como doceiras,
quitandeiras, lavadeiras, cozinheiras, prostitutas fez com que seus códigos
nas ruas se mantivessem vinculados ao universo das ruas. Dentro das
brechas produzidas no interior da sociedade escravista, as africanas e seus
descendentes criaram inúmeras estratégias de sobrevivência por intermédio
da recriação do protagonismo feminino na condução das trocas culturais
(CÔRTES, 2005, p. 32).49
48

O Feminismo Negro leva em consideração a combinação de diversas opressões, a de gênero, de raça e classe
social. No início da primeira onda feminista, por volta dos anos 20, o termo feminismo incluía apenas a
opressão de gênero, sendo assim se considerava que a mulher era oprimida apenas em função de seu gênero. O
Feminismo Negro é muito discutido atualmente e é importante porque inclui na organização das pautas
feministas as reivindicações das mulheres negras levando em consideração as suas reais necessidades, já que
elas sofrem uma tripla opressão. Além do machismo, enfrentam o preconceito de classe social e o racismo, que
abala não só sua autoestima, mas impõe barreiras à sua presença em espaços de poder. O Feminismo Negro
como precursor do Feminismo Interseccional surgiu nos Estados Unidos e tem como algumas de suas
principais figuras as pesquisadoras Kimberlé Crenshaw, Audre Lorde e Bell Hooks. No Brasil, é importante
destacar a figura de Lélia Gonzales. Fonte: http://blogueirasfeministas.com/2016/03/uma-conversa-sobrefeminismo-negro/. Acesso em Janeiro de 2017
49
MULHERES NEGRAS: um retrato da discriminação racial no Brasil. Brasília, maio de 2001. Ver também
GONZALEZ, L. O papel da mulher negra na sociedade brasileira. Rio de Janeiro: PUC, 1979,
mimeo.
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Apesar de inúmeros fatores de exclusão, as mulheres negras resistem diariamente
buscando caminhos de sobrevivência. Lélia Gonzalez ao lado de outros militantes fundou o
Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial – MNU, entidade que
denunciou o mito da Democracia Racial e o racismo presente na sociedade brasileira,
fortalecendo a luta por políticas públicas e igualdade para a população negra.
A produção intelectual de Lélia Gonzalez apresenta-se como parte necessária da luta
pela libertação de todas as pessoas oprimidas e/ ou exploradas, na busca pela descolonização
de suas mentes (HOOKS, 1995, p.464).
As mulheres negras, por sua vez, entendiam o lugar de subalternidade na qual
estavam inseridas e resistiram se opondo a esse contexto, nas palavras de Ribeiro (2008, p.
988):
As mulheres negras em seu processo político entenderam que não
nasceram para perpetuar a imagem de “mãe preta”, fizeram
desaforos. Entenderam que desigualdades são construídas
historicamente, a partir de diferentes padrões de hierarquização
constituídos pelas relações de gênero e raça que, mediadas pela
classe social, produzem profundas exclusões. São combinações de
discriminações que geram exclusões, tendo como explicação a
perpetuação do racismo e do machismo.
Na obra clássica de Saffioti (1976, p. 105) “A mulher na sociedade de classes”, a
autora aponta a necessidade do movimento feminista “ampliar a consciência de seus
problemas e de não se deixar contentar com a mera conquista de direitos civis e políticos”.
Gonzalez (1982, p. 3) ao inserir o debate no âmbito do feminismo negro e dos grupos
subalternizados, demonstra essa necessidade quando afirma:

Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde
mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes
populares, da mulher, do negro, do índio na nossa formação histórica e
cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. E o que é que
fica? A impressão de que só homens, os homens brancos, social e
economicamente privilegiados, foram os únicos a construir este país. A essa
mentira tripla dá-se o nome de sexismo, racismo e elitismo. E como ainda
existe muita mulher que se sente inferiorizada diante do homem, muito
negro diante do branco e muito pobre diante do rico, a gente tem mais é que
mostrar que não é assim,né?

Nesse contexto percebemos o quanto o empoderamento das mulheres negras é
necessário para lidar com a subalternidade que as afeta diretamente, seja nos quilombos, nas
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favelas, nas periferias, nas praças, estas que por sua vez estão expostas ao racismo, ao
machismo e sexismo de uma sociedade que ainda tem muito para desconstruir.
A partir dessa compreensão foi que abordamos as manifestações de resistência
presentes nos quilombos do sertão da Paraíba, especificamente no município de Catolé do
Rocha-PB, desmistificando o construto da não ocupação negra nas regiões interioranas do
estado, bem como a ocultação e invisibilidade das manifestações políticas, sociais, culturais
do povo negro, e especificamente, das mulheres.

3.2 BREVE HISTÓRICO DO FEMINISMO NEGRO NO BRASIL
“Ali aquele homem diz que as mulheres precisam de ajuda para subir às
carruagens, para passar a sarjetas e para ter sempre, em qualquer lado os
melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir às carruagens, ou me
dá o melhor lugar e não sou eu uma mulher? Olhem para mim, olhem para
os meus braços. Eu lavrei, eu plantei, eu armazenei e nenhum homem me
passava à frente. E não sou eu uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto
como um homem, e comer tanto (sempre que arranjasse comida) como um
homem. E igualmente suportar o chicote! E não sou eu mulher?” Sojourner
Truth (1851). Citada por Carmo & Amâncio (2004), VozesInsubmissas1

Segundo Moreira (2007) a organização das mulheres negras brasileiras amadurece na
década de 1980, sendo considerado um fruto da intersecção entre os movimentos negro e
feminista constituindo-se espaço de tensão acerca das especificidades das mulheres negras
provenientes da urgência das demandas étnico-racial e de gênero que até então não eram
compreendidas pelo movimento feminista e nem priorizadas pelo movimento negro.
A relação das mulheres negras com o movimento feminista se estabelece a partir do
III Encontro Feminista Latino-americano ocorrido em Bertioga em 1985, de onde surge a
organização atual de mulheres negras de expressão coletiva com o intuito de fomentar a
visibilidade política no campo feminista.
A partir daí surgem os primeiros Coletivos de Mulheres Negras, época em que
aconteceram também alguns Encontros Estaduais e Nacionais. O fato marcante tocado por
todas as entrevistadas no Encontro de Bertioga é a cena em que se estabelece uma tensão
quando chega um ônibus do Rio de Janeiro lotado de mulheres negras que não estavam
inscritas no Encontro e queriam participar. Do total de 850 participantes, 116 mulheres
inscritas se declararam negras mestiças (Moreira, 2007, p.59):
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A apresentação do Manifesto das Mulheres Negras durante o Congresso de
Mulheres Brasileiras em junho de 1975 marcou o primeiro reconhecimento
formal de divisões raciais dentro do movimento feminista brasileiro. [...]
Porém, como o Manifesto de Mulheres Negras sugeriu, qualquer suposta
unidade entre mulheres brasileiras de raça diferentes já era alvo de debate.
O manifesto chamou atenção para as especificidades das experiências de
vida, das representações e das identidades sociais das mulheres negras e
sublinhou o impacto da dominação racial em suas vidas. Além disso, ao
desmascarar o quanto a dominação racial é marcada pelo gênero e o quanto
a dominação de gênero é marcada pela raça, o manifesto destacou que as
mulheres negras foram vítimas de antigas práticas de exploração sexual
(CALDWELL, 2000, p.97-98).

Dois anos após o Encontro de Bertioga, já em 1987, no IX Encontro Nacional
Feminista em Garanhuns/PE, participaram duzentas mulheres negras, que, além de
denunciarem a ausência de debates sobre a questão racial, ainda promoveram reuniões no
interior daquele encontro para discutir suas questões específicas. (MOREIRA, 2007).
É patente e perceptível o abismo que existia entre as discussões do movimento
feminista,que em sua construção histórica foi influenciado pelos pensamentos de mulheres
brancas, de classe média alta, que frequentavam universidade e possuíam babás.
Existia uma discrepância de pautas, pois eram realidades distintas entre as mulheres
brancas elitizadas e as mulheres negras que durante muito tempo exerciam trabalhos
exploratórios em busca de sua sobrevivência.

O feminismo traz uma contribuição importantíssima, do ponto de vista de
uma visão de mundo. Mas as feministas também são formadas para
desconhecer as desigualdades raciais. Formadas para pensar o Brasil como
uma democracia racial. E aí, contraditoriamente, ainda que o movimento
feminista consiga perceber em que nível a diferença de sexo é utilizada na
reprodução das desigualdades, não consegue perceber como as diferenças
raciais são trabalhadas na perspectiva da recriação constante dos
mecanismos de discriminação racial (BAIRROS, 1988, p. 13).

De acordo com Moreira (2004, p.65): “as mulheres negras buscavam no terreno
político o espaço de representação que demarcava a sua especificidade de condição de negra
em relação ao movimento negro e, principalmente, em oposição ao feminismo.”
O I Encontro Nacional de Mulheres Negras (1988) foi realizado no interior do Estado
do Rio de Janeiro na cidade de Valença, contando com a participação de 450 militantes de 17
Estados da federação.
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Alguns dos objetivos expostos nesse encontro foram: a) denunciar as desigualdades
sexuais, sociais e raciais existentes, indicando as diversas visões que as mulheres negras
brasileiras têm em relação ao seu futuro; b) fazer emergir as diversas formas locais de luta e
autodeterminação face às formas de discriminação existentes; c) elaborar um documento para
uma política alternativa de desenvolvimento; d) encaminhar uma perspectiva unitária de luta
dentro da diversidade social, cultural e política das mulheres presentes no Encontro; e)
realizar diagnóstico da mulher negra; f) discutir as formas de organização das mulheres
negras; g) elaborar propostas políticas que façam avançar a organização das mulheres
negras,colocando para o mundo a existência do Movimento de Mulheres Negras no Brasil de
forma unitária e de diferente vertentes políticas (MOREIRA,2004). 51
É a partir desse Encontro, que a questão da unicidade de mulher negra é apresentada:
A nossa sociedade é plural, racista e machista. Todas nós somos frutos desta
estrutura social e educacional que nos conduz a práticas e ações às vezes
determinadas pela nossa formação. A organização de mulheres negras não
está isenta destas interferências. Por isso, não constituímos um grupo
unitário tanto em nível de concepção política, quanto de metodologias de
trabalho (RELATÓRIO DO II ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES
NEGRAS, p.4)

As mulheres negras organizadas queriam colocar suas pautas juntas ao feminismo
considerando suas especificidades, pois não existia outro lugar que elas pudessem falar se
não fosse do contexto de subalternidade em que estavam inseridas, era necessário pensar o
feminismo a partir do ponto de vista da marginalidade, das ruas, das explorações, do racismo
e da subserviência a qual essas mulheres estavam postas. Para Oliveira (2010, p.15):
É precisamente por criar uma crítica ao feminismo, assente na exclusão das
negras, que permite a bell hooks (hooks, 1981) avançar para este projecto
do feminismo negro.As modalidades da crítica de Bell hooks centram-se em
duas dimensões específicas: a importância da continuidade do feminismo
enquanto discurso critico do sexismo que atravessa toda a sociedade e a
denúncia do racismo dentro do feminismo branco. No que toca à primeira
dimensão, bell hooks (hooks, 1984/2004) vem na continuidade da tradição
feminista. Contudo, condena e critica a pretensão universalista das
propostas feministas, nomeadamente no que toca à universalidade da
experiência feminina branca de classe média. O pressuposto da obra de
Betty Friedan (Friedan, 1963/1975), de que as donas de casa casadas com
educação universitária e de classe média são equivalentes ao grupo das
«mulheres» e que as «mulheres» sofrendo «problema sem nome» que são os
efeitos de terem uma educação superior e não trabalharem, não almejando
outro destino que não seja o trabalho doméstico e a educação dos filhos, é
um dos exemplos que bell hooks (hooks, 1984/2004) dá de feminismo
branco.
51

Relatório do I Encontro Nacional de Mulheres Negras.
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A discriminação e exclusão se faz presente num sistema que inclui cor, território,
gênero, escolaridade e relações familiares. A pauta das mulheres negras se faz fundamental
na construção do feminismo negro que contemple suas vidas, realidades e contextos
diversificados e historicamente silenciados pelas ociedade.
Várias manifestações de feminismo e empoderamento em busca de igualdade se
encontram presentes na vida das mulheres negras. Na próxima sessão trataremos do cotidiano
das mulheres negras de Catolé do Rocha.
3.3 “JÁ SOFRI PRECONCEITO POR SER MULHER E NEGRA” AS NUANCES DO
FEMINISMO PRESENTES NA VIDA DAS MULHERES QUILOMBOLAS DO SERTÃO
A construção desse capítulo está intrinsecamente relacionada com a trajetória de vida
das mulheres quilombolas do sertão paraibano, tendo em vista que no decorrer da construção
da pesquisa e desse trabalho as mulheres estiveram diretamente ligadas, foram elas a maioria
das informantes em todas as comunidades pesquisadas.
Podemos perceber o envolvimento, compromisso estabelecido com esse território e
com a luta que essas mulheres possuem, sendo constituídos a partir das suas subjetividades,
gerações e especificidades.
São mulheres singulares nos seus modos de vida e plurais nas atuações diretas no
campo social e político. A invisibilidade das mulheres negras no sertão da Paraíba é algo
presente cotidianamente, são mulheres que lutam para serem reconhecidas enquanto
trabalhadoras e influenciadoras no seu contexto político e social.
Elas estão ocupando terras, plantando, colhendo, cultivando o desejo de ter uma vida
livre e com acesso aos direitos políticos e sociais, em âmbito nacional. A emergência das
mulheres rurais rompeu paradigmas e atualmente tem se consolidado através de eventos,
palestras, espaços nas universidades, são exemplos desse movimento nacional a Marcha das
Margaridas50 e a Marcha das Mulheres Negras. Porém, é necessário discutir e levar ao cerne
da questão que as mulheres do sertão ainda se encontram em uma situação de
vulnerabilidade.
Os espaços políticos em que as mulheres têm ocupado cotidianamente exige uma
determinada competência, um acúmulo de capital político, mas essa formação ocorre no
cotidiano, na própria luta, e nesse caso, essas mulheres são forjadas em ambientes rurais e
com o marcador social da negritude.
50

Marcha das Margaridas é uma manifestação realizada desde 2000 por mulheres trabalhadoras rurais do
Brasil. http://fetase.org.br/mobilizacoes/marcha-das-margaridas/ Acesso em Março de 2017.
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Como observa Bourdieu (1983, p.35): “a competência prática é adquirida em
situação, na prática: o que é adquirido é, inseparavelmente, o domínio prático da linguagem e
o domínio prático das situações, que permitem produzir o discurso adequado numa situação
determinada”.
Nesse caso podemos perceber que muitas dessas mulheres não conseguiram concluir
seus estudos, elas estão forjadas em ambientes que possibilitam a luta pela sua vida e do
coletivo.
Essas mulheres que vivenciam o cotidiano nos contaram sobre os seus modos de vida
e suas experiências. É de suma importância destacar uma fala de Luciana França:

As mulheres quilombolas sempre estiveram ocupando o espaço do trabalho,
das decisões políticas no contexto da organização comunitária, constituem e
na construção da comunidade, desde parir até bater os tijolos para o povo
morar, resistindo e participando diretamente no papel da reprodução da
comunidade. (Luciana França, Jovem Quilombola de Lagoa Rasa,
Entrevista concedida em Abril de2017).

O movimento que nos possibilita ver tantas mulheres ocupando espaço de
representação dentro e fora dos territórios rurais tem reafirmado o aprendizado das mulheres
e um aumento da sua autoestima. As mulheres saem do papel de famigeradas ajudantes em
trabalhos agrícolas e passam a ocupar e vivenciar o fato de serem Presidentas das
Associações, Lideranças, Representantes da Comunidade, Trabalhadoras e Professoras.
Elas percebem que historicamente existe uma diferença e uma desigualdade de
gênero, além dos preconceitos de lugar, de classe e cor. Essa constatação fica expressa no
título que abre nossa sessão de debate sobre o empoderamento dessas mulheres: “Já sofri
preconceito por ser Mulher e Negra”, fala de Dora, liderança quilombola da Lagoa Rasa,
em entrevista realizada em Dezembro de 2017.
Durante nosso trabalho de campo perguntamos a algumas mulheres quilombolas se
elas conheciam o feminismo, elas afirmaram que não, que em suas comunidades existiam
vários debates sobre identidade e negritude, porém ainda não se tinham debatido sobre
feminismo.
Isso nos remete a pensar que no campo rural sertanejo a terminologia feminismo
ainda se encontra em um “arauto”, ou seja, distante das mulheres rurais e negras, apontando
que, mesmo em sua trajetória não se identifiquem e se autodenominem enquanto feministas.
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Elas nos apontam nuances, vários traços de resistência e modos de sobrevivência
para resistirem às desigualdades de gênero e ao machismo recorrente em regiões sertanejas
rurais estabelecidos pelas relações de poder expressas pela submissão, invisibilidade e
violências.
As mulheres quilombolas que tem participado da ocupação da terra e eventos
políticos tem motivado e incentivado novos processos, reflexões sobre sua própria situação e
formas de sobrevivência seja no âmbito privado, quanto o público, tanto na sua subjetividade
quanto na sua coletividade.
Figura 23: Francisca Joaquina – Dora, Liderança da Comunidade Quilombola Lagoa Rasa
no momento da nossa entrevista em sua residência.

Foto: Vivianne Sousa – Dezembro de 2015

O intuito nesta sessão é apresentar a vida das mulheres quilombolas com as quais
conversamos, entrevistamos, dialogamos sobre suas trajetórias que se reinventam
cotidianamente.
Na figura 23, Dora, Francisca Joaquina, de 52 anos, liderança quilombola da Lagoa
Rasa, nos recebeu na comunidade e nos contou sobre o processo de luta e organização
política da comunidade desde a década de 1990 até os dias atuais.
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É importante perceber que durante essa construção histórica e o desenvolvimento de
ações influenciadas pela igreja e pelo movimento negro organizado, Dora esteve presente, na
organização da comunidade, o acesso a algumas políticas públicas, a certificação enquanto
comunidade quilombola e a realização de eventos sobre combate ao racismo não só na
comunidade, mas também na cidade de Catolé do Rocha.
Essas atividades muitas vezes foram realizadas em parceria com organizações de
cunho social, como forma de reafirmação da identidade negra, da luta contra a invisibilidade
e pela vida digna com acesso a direitos.
Figura 24: Maria do Socorro – Dó, liderança da Comunidade Quilombola Pau de Leite no momento
da entrevista.

Foto: Vivianne Sousa – Dezembro de 2015.

Na figura 24, Dó, Dona Maria do Socorro, moradora da Comunidade de Pau de
Leite, podemos observar que mesmo não ocupando o cargo de presidência da Comunidade,
ela assume tarefas diretamente ligadas ao espaço político.
Por meio do discurso de Dó, podemos perceber sua autoestima e sua autodefinição
enquanto trabalhadora do campo: “Sou Agricultora com muito orgulho”. Se reconhece nesse
processo de trabalho, onde a maioria das mulheres são vistas apenas como ajudante.
Simultaneamente ao trabalho desenvolvido na agricultura, existe o trabalho de cuidar
da casa, carregar água, o cuidado com os pequenos animais (galinhas, patos) e das plantas
medicinais.
Além dessas atividades que se concentram principalmente na casa e no quintal das
suas comunidades, elas ainda desenvolvem o acompanhamento da vida escolar dos seus
filhos e o papel político de organização da comunidade, através de contato com organizações
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sociais e com o poder público.
Figura 25: Maria Joventina da Conceição, a moradora mais antiga da Comunidade Quilombola de
São Pedro dos Miguéis, no momento da entrevista em sua Residência.

Foto: Vivianne Sousa – Dezembro de 2015.

Dona Maria Joventina da Conceição, 80 anos, (figura 25) atualmente é a moradora
mais antiga da comunidade de São Pedro, é a mãe de Miúda, presidenta da Associação
Comunitária de São Pedro dos Miguéis e de Dó, liderança da Comunidade de Pau de Leite.
Responsável por uma família numerosa e pela agricultura desenvolvida nas terras
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que foram povoadas por essas populações.
Figura 26: Maria de Lourdes Filha – Miúda – Presidenta da Associação Comunitária de São Pedro
dos Miguéis e Liderança Comunitária, no momento da entrevista em sua residência.

Foto: Vivianne Sousa – Dezembro2015.

A figura 26 é de Maria de Lourdes Filha, conhecida como Miúda, ocupa o cargo de
Presidenta da Associação Quilombola de São Pedro dos Miguéis e atualmente representa a
comunidade no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, endossando reivindicações
que possibilitem a vida e permanência no campo.
Miúda, assume o papel político de representação da comunidade, na figura citada se
encontra fazendo varanda de crochê, que é uma das formas de geração de renda presente
nesta comunidade.
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Figura 27: Luciana França, liderança da Comunidade Lagoa Rasa, atualmente estudante de Ciências
Sociais – UFPB.

Fonte: Arquivo Pessoal.

Luciana França, 26 anos, Jovem quilombola da Comunidade Lagoa Rasa, é outra
mulher que assume o papel de contribuição política com sua comunidade. Beneficiária da
Bolsa Permanência do Governo Federal, estudante do Curso de Ciências Sociais na UFPB,
uma das principais falas dessa Jovem é a importância da educação, relatando que sua mãe
não teve oportunidade de estudar porque teve que trabalhar.
Atualmente Luciana milita no Fórum de Juventude Negra da Paraíba, Movimento
Estudantil e no Movimento Cultural. Sempre que retorna a sua comunidade desenvolve
atividades. Nos acompanhou durante o trabalho de campo e tem uma relação afetiva e de
identidade com a comunidade, tendo conhecimento de várias histórias relacionadas a
ocupação territorial.
São várias gerações de mulheres negras que têm se reinventado e construído histórias
no sertão paraibano, de rostos e subjetividades diferentes, mas com potencial político e
emancipatório presente cotidianamente.
É importante considerar que as ações incentivadas e propostas no seio dos
movimentos sociais, como um espaço de organização política, tratam de criar e recriar
formas de reivindicar e de estabelecer relações com o poder institucional colaborando para a
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autoafirmação étnica, de gênero e de classe.
Porém, consideramos ressaltar que esses espaços não se isentam de posições
tradicionais de desigualdades de gênero e de reproduções do machismo. Nessa perspectiva
buscamos atentar para a importância da participação política como aprendizado pessoal e
coletivo.
Portanto a participação das mulheres em espaços políticos de contestação dos
dispositivos de poder dominantes desencadeiam a possibilidade de escapar do
conservadorismo que impõe e castra a mulher.
Geralmente a ela destina-se apenas o âmbito familiar, eis a viabilidade de vivenciar
outros códigos e dinâmicas políticas, estando abertas a multiplicidade do mundo, sonhando e
propondo a liberdade e igualdade em seus territórios, contagiando outras mulheres e
provocando uma reflexão em seus espaços.
3.4 DANDARAS CONTEMPORÂNEAS: MULHERES QUILOMBOLAS DO SERTÃO

Dandara resistiu aguerridamente durante o período colonial do Brasil, mãe e líder do
maior Quilombo das Américas, lutou contra o sistema escravocrata do século XVII. Além
dos serviços domésticos, plantava, trabalhava na produção da farinha de mandioca, caçava e
lutava capoeira, além de empunhar armas e liderar as falanges femininas do exército negro
palmarino, lutou até o fim da sua vida pela liberdade do povo negro.
Essa história comprova que a força das mulheres negras está presente em seu
cotidiano e as Dandaras, Marias, Franciscas, Lucianas, Joanas tem resistido cotidianamente e
se reinventado em meio a subalternidade enfrentada pelas mulheres negras no espaço público
e no privado.
Durante a década de 1990 é perceptível nas comunidades, o movimento migratório
dos homens, para os grandes centros em busca de empregos, como pedreiro e assistente de
pedreiro, levados do sertão por grandes firmas de construção civil, permanecem por vários
anos no sul e sudeste do país, vindo visitar suas famílias apenas uma vez ao ano. Com isso as
mulheres assumem os papeis de chefiar as famílias, criar os filhos com a ausência paterna,
prover diariamente sua prole com alimentação, educação e saúde.
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Para Nepomuceno (2012) desde o pós abolição da escravatura, em função da
exclusão do homem negro do mercado de trabalho, a mulher negra viu-se obrigada a assumir
o papel de mantenedora da família. Para as mulheres negras esses “novos arranjos familiares”
apenas trouxeram visibilidade e legitimidade a uma situação que já era realidade em
suasvidas.
Nos anos 2000 a criação de programas federais de transferência de renda
beneficiaram em maior proporção a população negra, essa migração teve uma considerável
diminuição, porém as mulheres continuaram chefiando suas famílias e exercendo a função de
dona de casa, trabalhadora, mãe e ocupando espaços de organização política, principalmente
o cargo de liderança da Associação Comunitária local.
Segundo Monteiro (2013), ser liderança comunitária significa muito mais que
administrar as associações, significa estar disposta a lutar por terra, por saúde, por educação,
por melhores condições de vida, direitos que lhes foram negados.
As mulheres lideranças carregam consigo uma história constante de lutas cotidianas
que permeiam e permearam as suas vidas, uma trajetória de enfrentamento aos preconceitos
sofridos, aos poderes públicos instituídos, aos fazendeiros e ao Estado.
Essas mulheres negras que assumem o papel de lideranças comunitárias são
legitimadas por suas comunidades e suas lutas baseiam-se na busca de condições de
permanência nas terras tradicionalmente ocupadas, contra a exploração do trabalho.
E em Catolé do Rocha, das quatro comunidades pesquisadas, apenas uma é liderada
por um homem, as demais possuem mulheres ocupando a liderança.
É importante considerar que há um acúmulo e sobrecarga de atividades executadas
pelas mulheres em seus núcleos familiares, lembrando que os homens foram educados para a
vida pública e as mulheres para a vida privada e trabalhos domésticos.
As mulheres quilombolas em sua realidade chegam a acumular até quatro jornadas
diárias de trabalho, ocupando-se com a organização e afazeres domésticos, cuidados com os
familiares, desempenhando também o trabalho extradomiciliar.
Elas são sujeitadas a condições exploratórias e precárias, também realizam o papel de
cuidar dos animais de pequeno porte como galinhas e porcos, com a finalidade de auxiliar no
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sustento familiar, e , por fim, executam o papel de organizar e mobilizar as comunidades no
aspecto político e religioso.
Segundo Tubaldini (2010) diante do acúmulo de tarefas, as mulheres passam por
sentimentos contraditórios de superação e incompletude, por tantas lutas para superar as
limitações de energia física e de tempo, para conseguir produzir e desenvolver inúmeras
atividades diárias.
Consideramos que as comunidades quilombolas apresentam fortes traços matriarcais,
porém ainda carregam o peso da submissão e do machismo. Embora sejam responsáveis
diretas pelo sustento e organização da casa, vivenciam cotidianamente o estigma de ser
mulher negra. Segundo Sachs (2000, p.325):

A mulher tem um papel importante na preservação dos direitos culturais e
naturais de seu povo e de sua comunidade, pois ela contribui para o
ecodesenvolvimento e para uma gestão eficiente de tais recursos,
principalmente diante da necessidade dessas comunidades de se
autossustentar economicamente no cenário local e mundial.

As comunidades quilombolas são um dos grupos étnicos mais vulneráveis do país, os
quilombos possuem uma relação de identidade com a terra e por isso lutam pela permanência
nesses territórios.
É nesse cenário que a mulher quilombola tem sua vida forjada e controlada pelos
aspectos de gênero, raça, cor, etnia e várias outras linhas de subordinação, numa sociedade
racista, machista e misógina.
Percebemos em que jogos de verdade as mulheres quilombolas assumem para se
constituírem como sujeitos de direitos étnicos e de gênero. É importante considerar as
relações de poder em que essas mulheres estão inseridas, tendo em vista a estigmatização de
gênero e etnia.
Em meio as realidades oligárquicas e relações de poder baseadas no machismo,
racismo e preconceitos de classe e no coronelismo, Maria Francisca da Silva, conhecida
como Bidia, liderança Quilombola da Comunidade Lagoa Rasa, em Catolé do Rocha foi a
primeira candidata mulher e quilombola na história política em Catolé do Rocha.
Lutando pelo seu povo e pelas causas sociais, pelo povo pobre e pelo
desenvolvimento das comunidades quilombolas, fazendo um discurso de oposição ao
paternalismo e compra de votos na política:
eu trabalho nos quilombolas como líder para que melhore a qualidade
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de vida deles, para que eles tenha primeiro que tudo a terra, pois os
quilombolas não tem a terra, eles tem que ter moradia digna, geração de
trabalho e renda e condições para que coloquem seu próprio negócio, eu fiz
um curso do pronatec de garçom e hoje eu trabalho numa empresa de
eventos e festas, cozinhando, sendo garçonete... ( Maria Francisca da Silva,
Bidia, Liderança Quilombola - Entrevista - Pesquisa de Campo em
27/12/2015).

Segundo Bento (2002) a mulher negra tem sido uma das maiores vítimas da
desigualdade racial na sociedade brasileira, sendo representada pelas baixíssimas condições
socioeconômicas, como também, através das diversas formas de manifestações do racismo e
das contradições de gênero e classe.
Foto 28: Maria Francisca da Silva, Bidia, Liderança Quilombola em Catolé do Rocha

Foto: Vivianne Sousa. Dezembro - 2015

Para Bidia, “o Estado Brasileiro deve ao Povo Negro, e tem que pagar, e as políticas
públicas não chegam nas comunidades…Temos que melhorar a qualidade de vida das
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pessoas...”
É nítido como a maioria das mulheres negras reage à condição imposta pela estrutura
cultural, social, econômica e racial que determina as opressões que as subjugam e
discriminam. Bidia, assim como tantas outras mulheres quilombolas, líderes de comunidades,
trabalhadoras, donas de casa, além de ocuparem o papel de provedora do lar, de mãe e dona
de casa resistem e constroem o papel político e social, saindo da vida privada para a vida
pública na luta por direitos sociais que foram adquiridos, porém não são executados.
É no cenário racista e excludente que as mulheres negras agem, se organizando
dentro da dinâmica da sua própria realidade, produzindo diversas formas de mudanças
sociais. Segundo Gonzalez (1983, p.104):

No que diz respeito à luta pela vida, compreendida na resistência cotidiana
que acolhe é a mulher negra anômima, sustentáculo econômico, afetivo e
moral de sua família aquela que desempenha o papel mais importante.
Exatamente porque com sua força e corajosa capacidade de luta pela
sobrevivência [...] é ela a portadora da chama da libertação, justamente
porque não tem nada a perder.

As mulheres oprimidas têm vozes, gestos, inúmeras maneiras de manifestações em
seus atos, que resistem a uma sociedade que a todo tempo tenta silenciá-las, pois para
hegemonia é incomodo, é selvagem, é destoante que uma mulher quilombola que deveria
estar servindo aos senhores, esteja propagando sua voz através de várias estratégias de
sobrevivência.
É preciso ouvir as mulheres quilombolas, pois é nesse espaço de construção da
história que se pode aprender como elas se organizam pra resistir.
Houve mudanças nas vidas das mulheres, fruto da resistência e auto-organização que
se manifesta como alternativa diante das desigualdades sociais, presentes na realidade das
mulheres quilombolas que buscaram inspirações no movimento negro e feminista para
lutarem dia a dia por igualdade e garantia de direitos.
Para Luciana França, Mulher Jovem Quilombola da Comunidade Lagoa Rasa, a
estética negra também é símbolo de resistência e afirmação política:
Bem, eu considero que o Estado tem percebido nosso corpo como um
direito e como fonte de expressão, digo isso referentes as últimas conquistas
alcançadas com relação a garantia de direitos da população negra. Por outro
lado o corpo do negro ainda é estigmatizado por importantes populações
brasileiras, sendo vítima de violência por parte dessas. No tocante à
sociedade, acredito que nosso corpo ainda causa estranhamento, lembro de
que quando “assumi”meu black”,quando parei de alisar meu cabelo
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e comecei a andar com ele solto pelos lugares de Catolé do Rocha, as
pessoas na rua me olhavam como se eu fosse algum tipo de atração
inusitada. Muitas pessoas me confundiam com uma pessoa de outra cidade,
por muitas vezes fui classificada como baiana por alguns populares. ainda
com relação ao meu black, sofri muitos ataques, da família e de colegas de
trabalho.[...] Tomei consciência de que o meu cabelo crespo, também é um
meio de afirmação política. (Luciana França, entrevista de campo concedida
em 27/12/2015).

Os corpos das mulheres foram estereotipados como sexuais ou como selvagens
acusados de não possuírem boa aparência para ocuparem empregos e para não serem aceitos
pela sociedade, sendo postos em constante influência de mudanças para a adequação dentro
de uma cultura colonialista.
Rago (2008) avalia que a imagem da mulher negra como exótica se refere à
racialização desse corpo identificado como incivilizado e selvagem. Nesse caso a
autoafirmação da negritude a partir da estética em uma sociedade racista torna-se resistência
e fortalecimento da identidade, em meio às relações de poder e os jogos de verdade em que
estas mulheres estão inseridas na luta pela visibilidade e respeito.
Hooks (1995) considera que a “representação iconográfica da negra que imprime na
consciência cultural coletiva a ideia que a mulher negra está neste planeta principalmente
para servir aos outros”, seja fruto de uma atuação conjunta do sexismo e do racismo.
Mesmo se norteando pelo processo de formação da sociedade norte-americana,
Hooks (1995) descreve que, desde a escravidão, há uma persistência em considerar o corpo
da mulher negra “como símbolo essencial de uma presença feminina„natural‟,orgânica, mais
próxima da natureza, animalística e primitiva”.
Nesse sentido, Hooks(1995, p.469) afirma:
Entre os grupos de mulheres assassinadas como bruxas na sociedade
colonial americana, as negras têm sido historicamente vistas como
encarnação de uma “perigosa” natureza feminina que deve ser governada.
Mais que qualquer grupo de mulheres nesta sociedade, as negras têm sido
consideradas “só corpo, sem mente”. A utilização de corpos femininos
negros na escravidão como incubadoras para a geração de outros escravos
era exemplificação prática da ideia de que as “mulheres desregradas”
deviam ser controladas. Para justificar a exploração masculina branca e o
estupro das negras durante a escravidão, a cultura branca teve de produzir
uma iconografia de corpos de negras que insistia em representá-las como
altamente dotadas de sexo, a perfeita encarnação de um erotismo primitivo e
desenfreado. Essas representações incutiram na consciência de todos a ideia
de que as negras eram só corpo, sem mente. A aceitação cultural dessas
representações continua a informar a maneira como as negras são
encaradas. Vistos como “símbolo sexual”, os corpos
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femininos negros são postos numa categoria, em termos culturais, tida como
bastante distante da vida mental. ( Hooks, 1995, p.469)

Para Nepomuceno (2012) a história das mulheres negras no Brasil partiu de
patamares desiguais em relação às mulheres brancas, no contexto histórico, não caminharam
juntas e nem no mesmo passo, vivenciando situações de nítidos privilégios para umas e
exclusão para outras, nasceram pobres e discriminadas, cresceram criando estratégias de
sobrevivência frente aos desafios cotidianos, o que acontece até hoje com as mulheres negras
e quilombolas.
Para a autora citada anteriormente “A Maioria do segmento feminino negro
permanece
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fila

em

que

os

homens

brancos despontam em primeiro, seguidos das mulheres brancas e, mais atrás, dos homens
negros.”
As mulheres negras souberam criar espaços de sobrevivência em uma sociedade
profundamente hierarquizada por “cor” e sexo ao mesmo tempo em que vem resistindo às
exclusões e desigualdades responsáveis pela manutenção das vulnerabilidades do povo
negro. Para Nepomuceno (2012, p.406):

Alijadas do mercado formal de trabalho no inicio do século, fizeram de suas
casas unidades de produção movidas pela solidariedade. Privadas, por
circunstâncias diversas, da presença de um companheiro, improvisaram
arranjos familiares, tornando-se mãe e pai de suas proles. Lutaram, no
passado, por acesso à educação básica de seus filhos e filhas tanto quanto
lutam no presente para ampliar a presença dos e das afrodescendentes nos
espaços de conhecimento e de poder. Interlocutoras políticas de grande
capacidade, mulheres negras foram capazes de provocar mudanças na
agenda social dos governos. A invisibilidade a que por muito tempo foram
relegadas contrapõe-se a seu real protagonismo em diversos momentos e
situações ao longo dos séculos XX eXXI.

De fato o protagonismo da mulher negra, quilombola, em prol da sua comunidade e
do fortalecimento do seu papel político revela a importância da resistência da mulher e a sua
capacidade de sobrevivência nas situações subalternas. Daí a relevância de trazermos neste
trabalho falas e imagens das pesquisas de campo, as inquietações e sensibilidades enquanto
feminista a partir do olhar para as mulheres que ocupam espaços políticos.
Francisca Maria da Silva foi a primeira candidata mulher quilombola de Catolé do
Rocha, enfrentando todo o contexto de oligarquias, machismo, coronelismo, racismo,
sexismo e preconceitos de classe. Em 2016 ela se lançou candidata novamente pelo Partido
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Verde – PV em uma coligação do PRB, PT, PtdoB, PSD, PSB, PR, PSL, PTN. Foi a única
candidata negra da coligação.
Durante o período de 23 – 30 de Setembro de 2016 estive acompanhando diariamente
a sua campanha, atividades e visitas. Seu slogan possuía palavras que propunha uma nova
sociedade: “Igualdade de Direitos e de Diversidades”.

Eu sou sangue quente, meu jeito de ser é esse, pois eu não sou do tipo de
política que engana o povo...Catolé ainda sofre com a herança do
Coronelismo. Aqui tem seca, tem mas que tenha poço, tenha cisterna, que
chegue nas comunidades quilombolas, temos que avanças nas políticas
públicas, a gente pede que chegue as políticas públicas (Bidia, Entrevista de
Campo, realizada em Setembro de 2016).

No primeiro dia, a ONG Visão Mundial, através do MJPOP52 Viração realizaram um
debate com os candidatos a vereadores do município no auditório da UEPB, a proposta foi
discutir e ouvir políticas públicas direcionadas para a juventude por parte dos candidatos a
vaga de vereador da Câmara Municipal.
De 46 candidatos da cidade, apenas 12 se fizeram presentes neste debate e apenas
Bidia, como mulher, esteve nesse momento de diálogo com a juventude, percebendo um
contexto de 11 homens e uma única mulher negra.
Figura 29: A candidata a vereadora Bidia, participando do Debate com os candidatos a
vereança em Catolé do Rocha.

Foto: Vivianne Sousa. Setembro – 2016.
52

MJPOP – Monitoramento Jovem de Políticas Públicas – Metodologia utilizada pela Visão Mundialcom
Jovens para atuar no campo das políticas públicaslocais.
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Nesse debate, Bidia apresentou um pouco da sua trajetória no campo social de lutas
pelas comunidades quilombolas, pelas mulheres, pelos LGBT’s e em seguida apresentou suas
propostas direcionadas a Juventude, pautando-se na ocupação e execução de atividades nas
secretarias de cultura e também no desenvolvimento de projetos que gerem emprego e renda
para os jovens, tendo em vista que a juventude catoleense migra para os grandes centros para
estudar e trabalhar, por falta de oportunidades locais, também foi enfatizado o debate sobre a
execução do Estatuto da Juventude.

Eu apresentei o meu nome por acreditar na política diferente, eu venho dos
movimentos sociais, das lutas sociais, dos quilombolas, sou filha de Catolé
e conheço toda a realidade do município de Catolé e é por isso que
apresentei meu nome como candidata a vereadora e apresentando propostas
porque acredito numa transformação na Câmara de Vereadores, acabando
com essa política de assistencialismo e avançando nas políticas publicas que
possa atender os jovens, investindo no esporte masculino e feminino, minha
proposta de vereadora é ocupar uma das 13 cadeiras para fazer projeto de lei
junto com a juventude, fortalecendo os grupos de juventude e junto com os
jovens cobrar o Estatuto da Juventude e a política para os jovens de Catolé
do Rocha transformando a secretaria de cultura\ voltada para os jovens,
investindo nos artistas de Catolé, para que tenha atividades para os
jovens.(Bidia, Discurso no Debate dos Vereadores)

É importante considerar o perfil dos demais candidatos que estavam reapresentandose para mandatos consecutivos, além de dois jovens que estavam se candidatando pela
primeira vez e a presença do proprietário das terras do Quilombo Lagoa Rasa, que compete
votos com Bidia a partir das relações de poder já estabelecidas na comunidade.
Percebemos na fala dos vereadores pouca referência a projetos direcionados a
juventude e sem nenhum recorte de gênero, raça, etnia e outras diversidades, ainda é bastante
frágil um discurso que realmente atenda e contemple as especificidades da juventude do
sertão da Paraíba.
Para Bidia: “Os jovens precisam investir na transformação da Câmara de Vereadores
de Catolé, é uma Câmara que tá parada.”

Candidato a Vereador 1: Há 20 anos procuro a todo custo trazer projetos
para Catolé... Eu faço parte do Partido de Biu Fernandes que disse que
renunciava o partido se não chegar a Universidade em Catolé do Rocha e
meu projeto principal é trazer mais dois cursos, ajeitar essa pista que é uma
imoralidade para a nossa cidade, tenho certeza que não vou decepcionar só
procurando fazer o bem...Não posso continuar aqui porque vou ter uma
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reunião, mas me procurem pois meus projetos são importantes para levar
para o bem.
Candidato a Vereador 2: “Vamos escolher os homens de Bem que tem
compromisso com a sociedade, e eu posso dizer que eu tenho compromisso
com a cidade”
Candidato a Vereador 3: “Com o apoio da Juventude espero defender os
direitos dos irmãos Catoleenses”

Os discursos acima citados são apenas uma amostra dos que foram proferidos no dia
do debate, com a intenção de demonstrar como não há um recorte de Gênero, Raça, Etnia em
suas propostas e ainda com marcas das relações de compadrio, clientelismo e a pouca
atenção em relação às políticas de juventude a qual era o tema central do evento.
Nesse contexto, percebemos a presença do discurso vazio e decadente dos
vereadores, que ainda utilizam-se da autodenominação de “homem de bem” para conquistar
votos.
Bidia expõe em seu discurso que destinará 30% do seu salário para os movimentos
sociais executarem suas atividades. Ela é uma mulher que reside na zona periférica da cidade,
trabalha como garçonete e cozinheira em Buffets de festas e eventos privados, mora numa
rua sem calçamento e sem saneamento básico.
Casada, tem um filho chamado Yan, que nos acompanhou várias vezes durante as
visitas. Acorda cedo, prepara toda a comida do dia e sai para a campanha, com ajuda de
caronas, pois não possui transporte e com doações para a produção do seu material.
Figura 30: Registro da casa de Bidia e seu material de Campanha.

Foto: Vivianne Sousa – Setembro 2016
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No decorrer da semana de campanha visitamos casas no Bairro Tancredo Neves, zona
periférica da cidade, os diálogos foram sempre difíceis porque sempre estavam pautados na
troca e venda de votos. Como Bidia sempre se declarava: “sou uma candidata pobre”
dificilmente conseguia terminar a apresentação das suas propostas.
Tivemos a oportunidade de visitar a Comunidade Quilombola São Pedro dos Miguéis
localizada na Zona Rural de Catolé, a proposta foi estabelecer o diálogo sobre as conquistas
que esta comunidade teve a partir da luta coletiva dos quilombolas e que seria importante ter
uma representante na câmara de vereadores. Percebemos que as demandas são: uma
lavanderia coletiva, água para plantar, melhoria das estradas.
Também foi realizada uma visita e roda de diálogo na Comunidade Quilombola
Lagoa Rasa com a mesma finalidade de apresentar propostas e discutir as demandas. A maior
demanda é por terra e moradia, são casas de taipa, sem acesso a saneamento básico, água
encanada.
Figura 31: Roda de Conversa com os moradores e moradoras da Comunidade Quilombola São
Pedro para apresentação de propostas e debate sobre as demandas locais.

Foto: Vivianne Sousa. Setembro 2015.
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Figura 32: Roda de Conversa com os moradores e moradoras da Comunidade Quilombola Pau de Leite
para apresentação de propostas e debate sobre as demandas locais

Foto: Vivianne Sousa – Setembro- 2016.

Visitamos outras comunidades da Zona Rural de Catolé do Rocha, nos aproximamos
de várias realidades como a falta de água, a morte dos rebanhos, exôdo rural e a necessidade
de investimento nessas áreas.
As pessoas reconheciam Bidia por sua trajetória na Lagoa Rasa e tinham uma relação
de confiança, porém os pedidos por dinheiro, por exames, por consultas não cessaram
nenhum momento, o que demonstra a presença de uma sociedade viciada com a prática
política da troca de favores e a necessidade de políticas públicas.
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Figura 33: Roda de Conversa com as moradoras da Comunidade Jenipapeiro para apresentação de
propostas e debate sobre as demandas locais

. Foto: Vivianne Sousa – Setembro – 2016.
As visitas na Zona Rural foram essenciais para perceber a identificação das mulheres
do campo com a trajetória de Bidia nas causas ligadas às comunidades Quilombolas o que
não foi possível perceber na Zona Urbana.
Deslocávamo-nos em um chevete do marido de uma prima que cobrava um valor
pequeno pelas viagens, por parte da sua família só contávamos com uma única prima que
esteve em algumas atividades e o seu filho de 11 anos esteve em outras.
Bidia geralmente estava sozinha em suas ações, vivenciando falas machistas, racistas
e muito preconceito pela cor da sua pele, por ser mulher e por não ter dinheiro para compra
de votos e minimamente para se deslocar de um lugar para o outro.
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Figura 34: Bidia durante um dos discursos em sua Campanha Eleitoral.

Fonte: Acervo da Campanha. Setembro – 2015.

Nos palanques da campanha majoritária e proporcional, o discurso seguia mesma
linha de afirmação enquanto mulher negra, pobre e que estava lá para defender as classes
populares e para buscar projetos e alternativas de geração e trabalho e renda.
Foi ressaltado inúmeras vezes a ausência de uma mulher negra na câmara de
vereadores que pudesse representar as mulheres de Catolé do Rocha, pois até então a única
vereadora mulher, é a filha do prefeito, branca e de classe alta, que não representa a
totalidade das mulheres de Catolé. Em dos discursos da campanha, Bida proferia:
Luto por uma política do bem comum, que acabe com o assistencialismo
que pra votar o povo não troque seu voto por um milheiro de tijolo, penso
numa política para a qualidade de vida, quero ser vereadora diferente e
autêntica, que elabore projetos e que realize audiências com as
comunidades. Eu jamais quero ser uma vereadora de voto comprado, mas
sim uma vereadora funcionária do povo. (Discurso em um Comício da
Campanha de Vereadora de Bidia – Setembro de2016)

Durante esse processo também entrevistamos uma mulher Quilombola, chamada
Fransuênia que nos contou porque votava em Bidia:
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Voto em Bidia por considerar ela guerreira, esforçada, busca projetos para a
melhoria da gente enquanto comunidade quilombola, que a gente precisa
disso, pois enquanto os vereadores oferecem dinheiro, aí passam 04 anos no
esquecimento, sem trabalhar com a comunidade. Muitas pessoas dizem que
não votam em Bidia por que ela não estudou, nessa hora não é uma
formatura que estamos buscando, estamos precisando de uma mulher
corajosa, pois merecemos ocupar os espaços da câmara para defender as
mulheres quilombolas e pobres. (Fransuênia, Entrevista Realizada em
Setembro de2016).

As eleições seguiram seu pleito em 03 de Outubro de 2016, Bidia obteve 0,11% dos
votos, contabilizando 19 votos. O que nos leva a pensar que as comunidades Quilombolas em
sua totalidade não votaram em Bidia, pressupomos que as relações de poder existentes nas
comunidades ainda influenciem seus votos, sendo isso uma hipótese.
Segundo os dados do Portal ODM – Acompanhamento Municipal dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, a proporção de mulheres eleitas para a câmara de vereadores
no município foi em 2012 o percentual 9,1% e apenas 14,7% vereadoras foram eleitas no
estado constatando que a participação feminina na política é muito restrita.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As etapas que constituíram o caminho para a concretização desse trabalho foram de
suma importância para perceber os territórios das comunidades quilombolas de Catolé do
Rocha, sobretudo os trabalhos de campo, pesquisas bibliográficas e documental que
subsidiaram esse percurso. Cabe destacar também os momentos de aprendizado e de trocas
de saberes durante as disciplinas ofertadas pelo PPGDH e os momentos de orientação.
A estrutura dessa dissertação nos permitiu perceber a amplitude desses Territórios
Quilombolas no Sertão Paraibano, principalmente quando pensamos o processo de ocupação
histórica no território brasileiro, notadamente no espaço dinâmico do Sertão e a resistência
expressa na vida da população negra no processo de exclusão e subalternidade imposta pelos
séculos de exploração colonial no Brasil.
Expomos o desafio de pesquisar as comunidades do Sertão, pois historicamente as
populações negras são silenciadas, invisibilizadas e negadas à importância que tem em seus
contextos, exemplificadas no texto ao identificarmos a sua produção cultural, a sua história, a
resistência, reprodução econômica, as atuações políticas e a sua memória.
O processo de construção dessas vivências nos Quilombos do Sertão possibilitou à
oportunidade de vários momentos coletivos que viabilizaram a apropriação da história desses
grupos, os quais em diversas vezes a memória não alcança e as novas gerações sofrem com
os silenciamentos impostos.
Ao discutir no primeiro capítulo as relações de poder, as percepções sobre o Sertão e
o percurso de reivindicação étnica das comunidades quilombolas, constatamos as limitações
no acesso às políticas públicas, notadamente quando se inclui o processo demarcatório desses
territórios.
Por intermédio dos resultados da pesquisa, percebemos que apesar das violências
sofridas por esses povos, eles não reagiram de forma apática, mesmo com os direitos
alijados, diariamente demonstram formas de resistência às opressões sofridas pela cor da
pele, pelo gênero e pelo lugar onde moram. Exemplo disso é a formação dos quilombos,
tendo em vista que não houve por parte do Estado Brasileiro mecanismos de integração da
população negra na sociedade.
Esse percurso feito pelas comunidades possibilitou perceber o quanto as
Comunidades Sertanejas estão relegadas ao acesso às políticas públicas e ao direito
constitucional assegurado pela carta magna de 1988.
Diversas vezes a distância geográfica é colocada como uma dificuldade, contudo, não
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deve ser usada como justificativa para o não avanço no acesso aos direitos. Ao indagarmos
alguns agentes do Estado sobre a morosidade dos processos demarcatórios e a
implementação de demais políticas, uma das respostas a não contribuição e assessoria a esses
povos é negada pela distância de 411km da capital paraibana, isso demandaria uma equipe
maior e disponibilização de recursos que arcassem com essa estrutura.
Para além disso, a reprodução das relações de poder e de compadrio é reproduzida
diariamente atingindo diretamente a luta pelo território e a negligência por parte das gestões
municipais.
Estes territórios necessitam de um maior investimento de políticas públicas para que
as famílias tenham condições de permanência e desenvolvimento nestes espaços.
Constatamos a implementação de algumas ações como por exemplo, a construção das
cisternas que viabilizam o acesso a água que é um direito fundamental. Contudo outras
políticas devem ser pensadas, aplicadas e monitoradas coletivamente com esses grupos.
Considerando os estudos referentes ao feminismo negro, notadamente pautada em
autoras como Davis (1944), Hooks (1995) e Gonzales (1982), as quais apresentam um
cenário de subalternização das mulheres em detrimento do machismo, racismo, misoginia e
preconceito de classe, podemos afirmar que as mulheres quilombolas das comunidades
situadas em Catolé de Rocha se apresentam como protagonistas no processo de luta pela
demarcação territorial no sertão paraibano.
Nesse contexto, queremos destacar o papel das mulheres nesse processo
organizativo, podemos perceber que elas têm ocupado as lideranças destas comunidades e
tem resistido diariamente ao preconceito de cor e gênero, é patente como essas lideranças se
transpõe para os limites municipais e compõe atuações estaduais colaborando com a
organização de outras comunidades nos seus processos de formação política e reivindicação
dos direitos.
A resistência dessas mulheres é materializada no espaço quilombola ao ocuparem
papeis de liderança política em suas comunidades, ao tempo em que buscam quebrar com
construções históricas que as colocam em uma posição de inferiorização e silenciamento.
Pudemos perceber isso, quando a Liderança Bidia, segundo os relatos, colaborou com a
organização das demais comunidades de Catolé do Rocha – PB e região.
Essas lideranças além de assumirem o papel político, se colocaram a disposição para
colaborar na construção desta pesquisa, como já foi dito anteriormente, a maioria das
informações relatadas nas comunidades foram fornecidas por mulheres que ocupam espaços
de liderança ou mesmo não estando nessa posição, colaboram diretamente na construção
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histórica desses territórios.
Portanto, as mulheres estiveram presentes continuamente nesse percurso assim
também como seguem resistindo em seus territórios, denunciando os preconceitos de cor e
gênero vivenciados diariamente, as dificuldades de acesso às políticas e de organizar as
comunidades.
Fato representativo das dinâmicas territoriais naquele espaço, esses papeis ganham
ensejo sob uma dada influência dos processos migratórios referidos no texto, os quais, em
sua recorrência, contribuem para potencializar o protagonismo das mulheres.
Igualmente, a par das discussões aqui estabelecidas, colocam como objeto de
destaque a expectativa de reprodução social no território. Com efeito, não sendo este
demarcado, combinado a condições de subserviência nas propriedades vizinhas, grande parte
das famílias migram para as pontas de rua do perímetro urbano de Catolé do Rocha ou
mesmo para regiões mais distantes.
Expomos o processo de luta dos movimentos sociais na conquista por direitos para as
populações negras. Destaca-se a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 68 do ADCT
que garante a permanência dos povos tradicionais em suas terras de ocupação histórica. As
emergências étnicas que se manifestam em todo país, advém dos decretos, instruções
normativas e programas governamentais oriundos da efetivação desse artigo.
Após 29 anos da Constituição Federal de 1988, as Comunidades Quilombolas do
Sertão paraibano ainda não possuem seus títulos de posse e não tem acesso pleno a garantia
de direitos. Faz-se necessário que esses grupos estejam sempre em constate reivindicação e
embates políticos para que esses direitos possam chegar até as suas terras, contudo, mesmo
com a organização ainda não é suficiente.
E o que podemos perceber é que os 12 anos de governos populares foram de crescente
ascensão nas políticas públicas, e na atualidade vivenciamos a perda e a fragilidade dessas
ações afirmativas direcionadas para as populações negras que retornam mais uma vez a
desmobilização e a negação causadas pelo racismo, elitismo e machismo que constituíram o
golpe a democracia.
Vivenciamos um governo ilegítimo que extinguiu o Ministério de Igualdade Racial 53
retrocedendo as conquistas dos últimos anos.
53

Medida Provisória estabelece nova organização dos Ministérios.Com a extinção do Ministério das
Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, a Seppir (Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial) e o CNPIR (Conselho Nacional de Promoção da Igualdade
Racial) foram absorvidos pelo recém-criado Ministério da Justiça e da Cidadania.
http://www.seppir.gov.br/medida-provisoria-estabelece-nova-organizacao-dos-ministerios-2 Acesso em
Junho de 2017.
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Diante desse cenário de ameaças e direitos negados, destacamos a relevância das
pesquisas que legitimam o histórico das comunidades quilombolas com suas formas
organizativas e interações sociais, foi com esse intuito de colaborar com essas investigações e
dar visibilidade a essas comunidades que optamos por tratar dos quilombos do Sertão que por
muito tempo vivenciaram o contexto de invisibilidade.
Existe o receio sobre a reivindicação pelo título de posse de terra, sobretudo, pelas
relações de poder, pela necessidade de maiores informações sobre o processo e, sobretudo
por causa da negligência do estado na assistência às populações negras do Sertão.
Destacamos que nenhuma comunidade Quilombola do Sertão paraibano possui o título de
posse.
A discussão sobre a trajetória de resistência das mulheres negras em âmbito geral foi
destaque no último capítulo desta dissertação, constatamos a invisibilidade mesmo dentro do
movimento feminista e as violências e vulnerabilidades sofridas por essas mulheres negras.
A sequência de luta das Mulheres que se fortalece dentro do Movimento Negro Unificado e
culmina no Feminismo Negro caracterizam as conquistas da visibilidade e a elaboração de
políticas públicas que começam a considerar tais especificidades.
A apresentação das lutas das Mulheres do Sertão considera o envolvimento com a
comunidade e com a luta por esses territórios, tendo em vista o fato de serem lideranças ou
estarem sempre contribuindo diretamente para o desenvolvimento da dinâmica.
É possível perceber que as mulheres não possuem espaço para produzirem, pois estão
limitadas aos quintais de suas casas e nas épocas de inverno precisam arrendar terras ou fazer
parceria, de modo que, nas demais épocas que não estão ocupadas com as produções
agrícolas se submetem a trabalhos exploratórios na cidade. Existe uma ausência de
oportunidades na geração de emprego e renda que contemple as necessidades dessas
mulheres.
Por fim, vale ressaltar que, no curso daquelas funções de liderança, as mulheres
terminam acumulando funções tanto na esfera privada quanto na pública. Uma ressalva que
está amparada no protagonismo então exercido por Bidia e Luciana, duas lideranças
quilombolas da comunidade de Lagoa Rasa, tomada como exemplo de mulheres que se
colocam no cenário político de afirmação das diferenças.
Após percebermos a trajetória das mulheres negras, demonstramos as constantes
quebras de paradigmas enfrentadas quando uma mulher negra se propõe a disputar os
espaços eleitorais no sertão, entremeado pelas oligarquias e as relações de poder, além do
machismo, racismo e elitismo.
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A candidatura de uma mulher negra no Sertão Paraibano representa acima de tudo,
um ato de empoderamento quando em 2016 das 493.534 candidaturas em todo o Brasil,
sendo 156.317 candidaturas do sexo feminino, apenas 14,2% (70.265) são mulheres negras
concorrendo ao cargo de vereadora e 0,13% (652) ao cargo de prefeita – considerando-se
“negra” a somatória das variáveis “pretas‟ e „pardas‟. Se considerarmos somente as
candidatas que se autodeclararam “pretas‟, o número é ainda menor: 0,01% (60) para
prefeitura, 0,03% vice prefeitura (135), 2,64% (13.035) se candidataram ao cargo de
vereadora54.
Os números que demonstram o cenário das candidaturas às Eleições 2016 apontam,
mais uma vez, que os espaços de poder institucionalizados continuam fechados para as
mulheres negras no Brasil.
Chegamos à conclusão de que as mulheres negras representam os piores indicadores
sociais hoje, mesmo com as políticas sociais que retiraram grande parte da população
brasileira da extrema pobreza, as mulheres pretas ainda são as mais vulnerabilizadas pela
desigualdade social.
A realidade política atual não nos permite ter boas projeções contando com uma série
de mudanças que ocasionaram um ministério com uma única mulher, em um governo que
cortou o orçamento da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) e
para direitos humanos, tornando o Ministério da Justiça um órgão voltado somente para a
ação policial. Contudo, faz-se necessário que a luta e a resistência permaneça para que a
Constituição Federal seja efetivamente cumprida, e de fato, todas as famílias tenham acesso
aos seus direitos.

54

https://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/elas-nao-cabem-na-201cdemocracia201dbrasileira Acesso em Junho de 2017

153

REFERÊNCIAS

AMADO. Juliana. Região, sertão e nação. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.8 ,
1995, p. 145
ALMEIDA, Alfredo Wagner. Berno de Quilombolas e novas etnia. Manaus: UEA
Edições, 2011.
ALBERTI, Verena. História dentro da História. IN: PINSKY, Carla Bassanezi (org).
Fontes Históricas. 3ª ed. São Paulo. Contexto, 2013
ANDRADE, M. C.A Terra e o Homem no Nordeste. São Paulo: Brasiliense, 1963
ANDRADE, L.; TRECCANI, G. Terras deQuilombo. In: LARANJEIRA, R.(Org.)
Direito Agrário Brasileiro Hoje. São Paulo: Editora LTr, 2000.
ARRUTI, José Maurício Andion. Morte e Vida do Nordeste Indígena:a emergência
étnica como fenômeno histórico regional.Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 8, n.
15, 1995, p.57·94.
______. 2005. Mocambo: antropologia e história do processo de formação
quilombola.Bauru, SP. Edusc.370p.
______. Políticas públicas para quilombos - Um ensaio de conjuntura a partir do
exemplo da Saúde.Contexto Quilombola. Ano 3, nº 11, 2008. Disponível em:
‹http://www.koinonia.org.br/tpdigital/detalhes.asp?cod_artigo=208&cod_boletim=12&t
ipo=Artigo› acessado em 15 de julho de 2015.
.J.M.P.A.1997. Mocambo de Porto da Folha: Parecer HistóricoAntropológico para o Projeto Quilombos Terras de Preto (CETT/Ministério da Cultura
convênio n. E132/96-SE).73ff.
BARRETO, A. K. B. de S. No Eco da Voz: memória e identidade nas histórias de vida
do quilombo do pau de leite.Dissertação (Mestrando)- Programa de Pós graduação em
letras - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 2012.

BARTH, F. Os grupos étnicos e suas fronteiras. In: O guru, o iniciador e outras
variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2000. p. 25-67.

154

BENJAMIN, Walter. Sobre o Conceito de História. In: Walter Benjamin - Obras
Escolhidas: Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1987, pp. 222234.
BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em preto e branco. São Paulo: Ática, 1998.

BOBBIO, N. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro:
Campus, 1992.
BOURDIEU, Pierre. Sociologia. São Paulo: Ática, 1983.
BONNEMAISON, J. e CAMBREZY, L. Le lien territorial:entre frontières et identités.
Géographies et Cultures (Le Territoire).n. 20 (inverno). Paris, L‟ Harmattan-CNRS,
1996.
BOSI, A. Dialética da Colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
BRASIL. Constituição Federal. “Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial” / Seppir - Programa Brasil Quilombola. 2004. 48 p.
.Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Brasília: Senado Federal,
Centro Gráfico,1988.
BRANDÃO, C.R. Reflexões sobre como fazer trabalho de campo.Sociedade e Cultura,
vol. 10, núm. 1, janeiro-junho, 2007, pp. 11-27.
CANUTO, A.; Gorsdorf, L. 2007. Direito humano à terra: a construção de um marco de
resistência às violações. In: RECH, D. (coord.) Direitos humanos no Brasil 2:
diagnósticos e perspectivas. Rio de Janeiro: Ceris; Mahuad
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O trabalho do antropólogo:olhar, ouvir,
escrever.Revista de Antropologia (USP), vol. 39, nº 1, São Paulo, 2000.
CARMO, Isabel, & Amâncio, Lígia (2004), Vozes Insubmissas: A História das
Mulheres e dos Homens que Lutaram pela Igualdade dos Sexos Quando era Crime
Fazê-lo, Lisboa, Dom Quixote.
DAVIS, A. Mulheres, Raça e Classe; Tradução: Heci Regina Candiani. 1ed. São
Paulo: Boitempo,2016.

155

FERNANDES, F. A integração do negro na sociedade de classes: no limiar de uma
nova era, volume 2. São Paulo: Globo, 2008.
FREYRE, G. Casa-grande e senzala.Lisboa: Livros do Brasil, 2006.
. Sobrados e mucambos. Rio de Janeiro: Record,1990.

GALLIZA, Diana Soares de. O declínio da escravidão na Paraíba 1850-1888. Editora
Universitária/UFPB, 1979.
GELBSPAN, PRIOSTE. Thea, Fernando G. V. Terra na Luta por Justiça Social:
Direitos humanos e as estratégias de Movimentos Sociais.Editora Terra de Direitos,
Curitiba, 2013 124 p.
GONÇALVES, Teresinha Maria. Cidade e poética: um estudo de psicologia ambiental
sobre o ambiente urbano.In:Coleção educação em ciências.Ijuí: Unijuí, 2007, -208 p.
GOHN, M. da G. Teorias dos Movimentos Sociais: Paradigmas Clássicos e
Contemporâneos. São Paulo; 6° Ed; editora Loyola, 1997.
GONZALEZ, Lélia. De Palmares às escolas de samba, estamos aí. Mulherio, São
Paulo, ano II, n. 5, jan/fev., 1982. p. 3.
. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: SILVA, L. A. Et alli.
Movimentos sociais urbanos, minorias étnicas e outros estudos. Brasília, ANPOCS,
1983.
HAESBAERT, R. O Mito da Desterritorialização: Do Fim dos Territórios à
Multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2004.
, R. Territórios Alternativos. São Paulo: Ed. Contexto, 2002.

HALBWACHS, M. A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro,2006.

156

HALL, S. A identidade na pós-modernidade. Rio de Janeiro: D&PM, 2000.
Disponível em: ‹www.cefetsp.br/edu/geo/identidade_cultural_posmodernidade.doc›
acessado em 15 de julho de 2015.
HOOKS, BELL. Intelectuais Negras. Revista Estudos Feministas, Rio de Janeiro, v. 3,
n. 2, p. 464-478, 1995
INCRA. Instituto Nacional de Reforma Agrária. Quadro atual da política de
regularização dos territórios quilombolas em julho de 2014. In:
http://www.incra.gov.br/sites/default/
files/quadro_atual_politica_regularizacao_territorios_quilombolas.pdf. Acessado em 12
de dezembro de2016.
INCRA. Instituto Nacional de Reforma Agrária. Quilombolas. Disponível em:
http://www.incra.gov.br/quilombolas. Acessado em 12 de dezembro de 2016.
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o munícipio e o regime
representativo no Brasil.São Paulo: Companhia das Letras, 7. Ed., 2012.
LEITE, I.B. O Projeto Político Quilombola:Desafios, Conquistas E Impasses
Atuais.Florianópolias: Revista Estudos Feministas,2008
MARACAJÁ, M. S. L. RODRIGUES, M. de F. F.Resistência negra na Paraíba: um
debate sobre o cientificismo racial no Brasil a partir do século XIX. Anais do ENG, São
Paulo, 2008.
MARQUES, A. C. N. A marcha dos Potiguara de Três Rios: Significados ePráticas
sociais de um grupo étnico.Anais do ENG, São Paulo, 2008.
.Imagens do Território Potiguara: Conflitos e Resistência naAldeia Três
Rios, Marcação – PB. 2006. 120f. Monografia (Graduação em Geografia)
UFPB/DGEOC, João Pessoa,2006.
. Território de Memória e Territorialidades da Vitória dos Potiguaras da
aldeia Três Rios. Dissertação (Mestrado) – UFPB/CCEN/PPGG. João Pessoa,2009.
MARX, Karl. Elementos fundamentales para la crítica de la Economía Política
(Grundrisse) 1857-58. México: Siglo Veintiuno, 1987.

157

MINAYO, M. C. de S. DESLANDES, S. F. GOMES, R. Pesquisa social: teoria,
método e criatividade,28. Ed. Petrópolis, RJ:Vozes, 2009.
MORAES, A. C. R. Território.In:Revista Orientação – USP. Vol.5. São
Paulo: Instituto de Geografia, 1984.

MOREIRA, R. Formação do Espaço Agrário Brasileiro. São Paulo: Brasiliense,
1990.
MOREIRA, N. R. O feminismo negro brasileiro: um estudo do movimento de
mulheres negras no Rio de Janeiro e São Paulo - Campinas, SP: [s. n.], 2007.
MOURA, Glória. Festa dos Quilombos. Brasilia; UNB, 2012
MOURA, Clovis. Rebeliões da Senzala: Quilombos, insurreições e guerrilhas. Rio de
Janeiro: Conquista,1972
MONTEIRO, Karoline dos Santos. As mulheres quilombolas na Paraíba: terra,
trabalho e território/João Pessoa, 2013. 233f. : il.. Orientadora: María Franco García
Dissertação (Mestrado) - UFPB/CCEN
MUNANGA, K. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo,
identidade e etnia. Palestra proferida no 3º Seminário Nacional Relações Raciais e
Educação
–
PENESB
RJ,
05/11/03.
Disponível
em‹http://www.scribd.com/doc/3474693/uma-abordagem-conceitual-das- nocoes-deraca-racismo›, acesso em 30 de abril de2013.

, K. Afinal, o que é a África?Coluna, In: Revista Brio, São Paulo, (1),
1995.
NEPOMUCENO, Bebel. Mulheres Negras – Protagonimo Ignorado. IN: PINSKY, C.B;
PEDRO, J.M. (Orgs). Nova História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto,
2012.
O‟DWYER, Eliane Cantarino. Quilombos: identidade étnica e territorialidade.Rio de
Janeiro: FGV, 2002. 268p. (introdução. p. 13-42)
OLIVEIRA, J.M. Os Feminismos Habitam Espaços Hifenizados – A Localização E
Interseccionalidade Dos Saberes Feministas. ex æquo, n.º 22, 2010, pp. 25-39 Disponível
em: http://www.scielo.mec.pt/pdf/aeq/n22/n22a05.pdf

158

QUEIROZ, M.I.P.Variações sobre a técnica do gravador no registro da informação
viva. São Paulo: Biblioteca Básica de Ciências Sociais, 1991
RAFFESTIN, C. Por Uma Geografia do Poder. São Paulo: Ed. Atica, 1993.
RATTS, A. J. P. A geografia entre as aldeias e os quilombos – Territórios etnicamente
diferenciados.In: ALMEIDA, M. G. de; RATTS, A. J.P (Orgs). Geografia: Leituras
Culturais. Goiânia: Ed. Alternativa,2003.
REIS, R. R. O direito à terra como um direito humano: aluta pela reforma agrária e o
movimento de direitos humanos no Brasil. Lua Nova, São Paulo, 86: 89-122, 2012.
Disponível em: ‹http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010264452012000200004&script=sci_arttext› acessado em 15 de julho de2015.
RIBEIRO, D. Avalanche de Retrocessos: uma perspectiva feminista negra sobre o
Impeachement. IN: Por que gritamos golpe? Para Entender o Impeachement e a
crise política no Brasil/ André Singer... [et al]; organização Ivana Jinkings, Kim Doria,
Murilo Cleto; 1. ed. – São Paulo : Boitempo, 2016
RIBEIRO, Matilde. "Las mujeres negras em luta por sus derechos". Revista Nueva
Sociedad, Buenos Aires, v. 218, nov./dez. 2008.
RODRIGUES, M. de F. F. Tem Truká na Aldeia: Narrativa de um Trabalho de Campo
na Ilha de Assunção, Cabrobó-Pe. Revista OKARA: Geografia em Debate. V.1, n.1,
2007 p.101 –117.
. Paisagens, geossímbolos e dimensões da cultura em comunidades
quilombolas. Mercator, Fortaleza, v. 10, n. 22, p. 103-121, mai./ago.2011.
. Trajetórias de Exclusão, Territorialidades em Construção: processo de
resistência de negros, índios e camponeses no Estado da Paraíba-Brasil. In:
Espacialidades conteporâneas: o brasil, a america latina e o mundo, 7, 2007. Anais da
ANPEGE: UFF, Niterói,2007.
. Um olhar dirigido ao Campo e ao campus. In: RODRIGUES, M. de F. F
(org) Do campus ao campo: olhares sobre Políticas Públicas dirigidas a pobreza
rural no Estado da Paraíba, Brasil. João Pessoa: Ed. Universitária/UFPB,2011.
SACHS, Ignacy. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro:
Garamond, 2000
SAFFIOTI, H., A Mulher na Sociedade de Classes, Editora Vozes, R.J., 1976.
SANTOS, B. de S. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na

transição paradigmática. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2005.

159

SANTOS, B. de S. Para uma Sociologia das Ausências e uma Sociologia das
Emergências. In: Conhecimento Prudente para uma Vida Decente: “Um discurso
sobre as ciências” revisitado. São Paulo: Cortez, 2004.
SANTOS, B. de S. Um discurso sobre as Ciências. São Paulo: Cortez, 2006.

SANTOS, M. Território e Sociedade: entrevista com Milton Santos. São Paulo:
Editora Fundação Perseu Abramo, 2004b.
, M. O Espaço do cidadão. São Paulo: Nobel,1987
SCHWARCZ, L. M. O Espetáculo das Raças – cientistas, instituições e questão racial
no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
SCHMITT, A.; TURATTI, M.C. M.; CARVALHO, M.C.P.de. A atualização do
conceito de quilombo: identidade e territórionas definições teóricas. Ambientee
Sociedade. Campinas, n.10, p.129-136, jan./jun.2002.
SOUSA, Anicleide de. Nas veredas do sertão: histórias de vida familiar de escravos no
sertão paraibano (vila federal de catolé do rocha, 1830-1860). Disponível em:
http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/xviieeh/xviieeh/paper/viewFile/3272/2759
TELES, M. A. de A. Breve história do feminismo no Brasil. São Paulo: Brasiliense,
1999. p. 44.
TERUYA, Marisa T. Família e Poder na Paraíba: Os Maias de Catolé doRocha/PB
– Um Estudo de caso sobre Práticas Endogâmicas.Dissertação (Mestrado em Ciências
Sociais). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 1995.
THOMPSON, E. Costumes em comum. São Paulo: Cia. das Letras, 1998.
TUBALDINI, Maria Aparecida dos Santos. O Trabalho pluriativo da mulher
quilombola na recuperação ambiental e manutenção da família no Vale do Rio
Doce/ MG. 4º Encontro da rede de estudos rurais , Curitiba/ PR 2010. 14p.

160

APÊNDICE
Roteiro de entrevistas com os moradores das comunidades quilombolas de Catolé do Rocha.

1. Desde quando o senhor (a) mora aqui na comunidade? Sua infância foi na
comunidademesmo?
2. Os seus pais eram daqui ou vieram de outra localidade?
3. O(a) senhor (a) já morou em outro lugar ou foi sempreaqui?
4. O(a) senhor (a) ajudava seus pais noroçado?
5. Quais as diversões que o senhor (a) vivenciou nos tempos mais antigos na
comunidade?
6. Quais são as principais lembranças que marcam suahistória?
7. Seus pais contavam algumas histórias daqui da comunidade? O senhor(a) tem
lembrança dealguma?
8. Quais as mudanças no cotidiano de vocês após o autoreconhecimento?
9. Quais as políticas públicasacessadas?

